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ВОВЕД
Во 2012 година Советот за радиодифузија на Република Македонија го
одбележа својот јубилеј – 15 години постоење. Во рамките на одбележувањето на овој
значаен јубилеј, беше одржана Свечена седница по повод јубилејот „15 години
Советот за радиодифузија на Република Македонија“, беше издадена монографија „15
години Совет за радиодифузија на Република Македонија“ и беше продуциран
документарен филм „15 години Совет за радиодифузија на Република Македонија", кој
беше емитуван на програмите на Македонската телевизија. По повод Јубилејот,
Претседателот на Република Македонија, д-р Ѓорѓе Иванов го посети Советот за
радиодифузија на Република Македонија и притоа беше разговарано за актуелните
состојби во сферата на електронските медиуми, како и за активностите на
регулаторот. Во рамките на посетата, претседателот Иванов се запозна и со процесот
на спроведување на Законот за радиодифузната дејност, како и со постапката за
вршење мониторинг на програмите на радиодифузерите и на операторите на јавните
комуникациски мрежи.
Во текот на 2012 година, Собранието на Република Македонија врз основа на
членовите 23 и 28, став 1 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на
Република Македонија“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), донесе
Одлука со која беа избрани три нови членови на Советот, со мандат од шест години,
откако претходно на три членови на Советот, им престана мандатот поради
изминување на времето за кое беа избрани.
Во извештајниот период, Советот одржа 57 редовни седници и четири јавни
седници. Третата седница на Советот, која беше посветена на операторите на јавна
комуникациска мрежа, имаше и седум продолженија.
Советот за радиодифузија во 2012 година имаше многу активности, а од
позначајните можат да се издвојат: изработката на Предлог-Стратегијата за развој на
радиодифузната дејност во Република Македонија 2013-2017, преземањето чекори за
разрешување на конфликтите на интерес (во врска со контролата врз трговските
радиодифузни друштва од страна на лица кои се вклучени во политиката), што
значеше доследна примена на член 11 од Законот за радиодифузната дејност, како и
зголемениот надзор над операторите на јавни комуникациски мрежи во однос на
заштитата на авторските права и редовните мониторинзи на трговските радиодифузни
друштва.
Во април 2012 година Советот започна со активности за изготвување на
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија
2013−2017 и во таа насока побара од Министерството за информатичко општество и
администрација, Министерството за култура, Министерството за правда, Агенцијата за
електронски комуникации, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, Јавното
претпријатие Македонска радиотелевизија и Комисијата за заштита на конкуренцијата,
да назначат свој претставник во работната група за изработка на Стратегијата. Во
текот на мај 2012 година, работната група беше формирана и започна со одржување
редовни состаноци. За во процесот на изработка на Стратегијата од самиот почеток
да земат учество и други релевантни субјекти од значење за пошироката сфера на
радиодифузната дејност во Република Македонија, во јули 2012 година беа одржани
состаноци со претставници од над 50 субјекти – трговски радиодифузни друштва,
оператори на јавни комуникациски мрежи, државни институции, професионални
здруженија, универзитети и невладини организации. Во текот на изготвувањето на
Стратегијата, заради поефикасно применување на Законот за радиодифузната
дејност, се појави потреба да се изработат неколку стратешки прирачници. Затоа, на
барање на Советот, Европската Комисија одобри две TAIEX мисии за изработка на
прирачници за поефикасна имплементација на законската регулатива. Во двете мисии
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беше ангажиран TAIEX експерт. Како резултат на TAIEX мисиите беа изработени три
прирачници: Прирачник за создавање пазарни услови за одржлив економски раст на
медиумската индустрија и фер конкуренција, Прирачник за изрекување и извршување
мерки според Законот за радиодифузната дејност и Прирачник за оценување на
медиумскиот плурализам (внатрешен плурализам). TAIEX експертот даде значаен
придонес во изработката на Стратегијата, особено во дефинирањето на стратешките
цели и усогласеноста на документот со европската легислатива.
Во текот на јавната расправа, која се одржа во првата половина од декември
2012 година, беа одржани повеќе состаноци на кои беа поканети над шеесет
релевантни институции и организации чија дејност е поврзана со радиодифузијата.
Беше одржан состанок и со претставници на пратеничките групи во Собранието на
Република Македонија. Сите заинтересирани субјекти имаа можност своите
забелешки, коментари и предлози до Советот да ги достават во електронска или во
писмена форма. Сите искажани мислења во текот на расправата, како и пристигнатите
прилози беа внимателно разгледани и дел од нив се вградени во Стратегијата за
развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот од 2013 до
2017 година. Финалниот текст на Предлог–Стратегијата беше позитивно оценет од
TAIEX експертот. На 25 декември 2012 година, Советот до Собранието на Република
Македонија ја достави Предлог–Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во
Република Македонија за периодот од 2013 до 2017 година.
Советот за радиодифузија на Република Македонија на почетокот на 2012
година, ја разгледуваше состојбата во однос на почитувањето на членот 11 од Законот
за радиодифузната дејност од страна на трговските радиодифузни друштва во
Република Македонија, при што беше донесен заклучок на радиодифузерите кај кои
што беа утврдени отстапувања од членот 11, а во врска со член 18, став 2 алинеја 1
Законот, да им се укаже за утврдената состојба и да се задолжат во рок од 6 месеци
да ги отстранат констатираните повреди на Законот. За да се обезбеди доследна
примена на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност, од страна на Советот на
сите радиодифузери во Република Македонија, вклучувајќи ги и оние чии основачи
или соосновачи се акционерски друштва, им беше укажано дека е определен краен
рок – 30-ти септември 2012 година, во кој беа обврзани да го усогласат своето
работење со одредбите содржани во членот 11 од Законот за радиодифузната
дејност, а доколку радиодифузерите во утврдениот рок не го усогласат своето
работење со одредбите од Законот, Советот согласно своите законски овластувања,
ќе иницира постапка за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност.
По истекот на рокот за усогласување, беше утврдено дека два радиодифузера не го
усогласиле своето работење со член 11, а во врска со член 18 од Законот за
радиодифузната дејност. Советот за радиодифузија на Република Македонија, врз
основа на член 63, став 1, алинеја 3, а согласно член 64 од Законот за
радиодифузната дејност, поради настанување околности што претставуваат законски
пречки за имателот да врши радиодифузна дејност, односно неусогласеност на
работењето со член 11, а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност,
иницираше постапка за одземање на дозволата на тие два радиодифузера. По
иницирањето на постапката за одземање на дозволите, а пред донесувањето на
одлуката за одземање на дозволите, радиодифузерите го усогласија своето работење
со член 11, а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност.
Освен тоа, Советот за радиодифузија на Република Македонија, имајќи го
предвид фактот дека сопственичката структура на трговските радиодифузни друштва
е променлива категорија, како и фактот дека носителите на јавни функции се
избираат/именуваат за одреден временски период, за да се обезбедат реални услови
за примена на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност, во своето Мислење
за предложените измени на изборното законодавство, доставено до Министерството
за правда на Република Македонија во јуни 2012 година, укажа дека се наметнува
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потребата од востановување, односно водење Регистар на сите носители на јавни
функции и членови на нивните семејства во Република Македонија, притоа
предлагајќи ја Државната комисија за спечување на корупцијата како најсоодветна
институција за водење на овој регистар.
Во текот на 2012 година Советот за радиодифузија Република Македонија не
донесе одлуки за објавување конкурс за доделување на дозволи за вршење
радиодифузна дејност и не додели ниту една дозвола за вршење радиодифузна
дејност.
Советот за радиодифузија на Република Македонија, во текот на 2012 година,
донесе единаесет одлуки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност
и едно решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Заклучно со декември 2012 година, радиодифузниот сектор го сочинуваа
вкупно 148 радиодифузери со дозвола за вршење радиодифузна дејност. Освен радио
и телевизиските сервиси на МРТ, во етерот зрачеа 66 комерцијални телевизии, 79
комерцијални радио станици и 3 непрофитни радио станици.
Во текот на 2012 година, 12 радиодифузери извршија промена во
сопственичката структура. Во функција на почитување на законската обврска за
транспарентност на сопственичката структура на радиодифузерите, Советот го
следеше исполнувањето на оваа нивна обврска.
Беше извршена проверка во Интернет дистрибутивниот систем на Централниот
регистар и не беа констатирани случаи на недозволена медиумска концентрација.
Во извештајниот период, беа спроведени бројни активности поврзани со
програмските аспекти од работењето на радиодифузерите. Дел од нив беа планирани
со Програмата за работа на Советот за 2012 година и тие подразбираа редовни
мониторинзи на остварувањето на програмските обврски на сателитските и
терестријалните (национални, регионални и локални) радија и телевизии, анализи на
Јавниот радиодифузен сервис, мониторинзи спроведени врз основа на претставки од
граѓаните, активности произлезени од одлуките на Советот итн.
Важна активност на Советот и во оваа извештајна година беше надзорот врз
програмите на радиодифузерите и врз остварувањето на обврските на операторите на
јавни комуникациски мрежи.
Во 2012 година беа изработени повеќе анализи. Беше изработена Анализа на
пазарот на радиодифузната дејност за 2011 година како и Анализа на структурата на
вработените во радиодифузната индустрија. Потоа, беа изготвени Анализа на
структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничката
припадност, полугодишни анализи на следењето на сопственичката структура на
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на
сопственоста и изворите на финансирање, Годишна анализа за надзорот врз
обврските на операторите на јавни комуникациски мрежи, Анализа на сите спроведени
мерки изречени од страна на Советот за радиодифузија на Република Македонија кон
радиодифузерите и најчести прекршувања во периодот од 1 јануари до 30 јуни 2012
година, Aнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на
ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки
против радиодифузерите, заклучно со 30 јуни 2012 година, како и анализи на родот во
медиумите.
Советот организираше две јавни дебати, едната насловена како „Европските
стандарди за регулирање на комерцијалните комуникации“, а втората „Регулирање на
новите медиуми“. Поконкретно, првата дебата беше посветена на комерцијалните
комуникации во Законот за радиодифузната дејност и во Директивата за
аудиовизуелни медиумски услуги, додека во рамки на втората беа опфатени дилемите
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и можните решенија за регулирање на новите медиуми и регулирање на
концентрацијата во новомедиумското опкружување.
Како обврска од Законот за електронски комуникации, Советот изработи План
за намена и распределба на капацитетите на дигиталните мултиплексни ситеми, со
што се дефинира строгата намена на дадените одобренија за користење на
фреквенции од страна на Агенцијата за електронски комуникации за емитување на
програмски сервиси, со бесплатен пристап преку антена (free-to-air), како и бројот и
квалитетот на телевизиските сервиси кои ќе се пренесуваат.
Согласно препораките од Државниот завод за ревизија, а заради заштита на
културното наследство, Советот донесе Одлука со која реализираните програми од
јавен интерес, како аудиовизуелни и фонотечни добра, за нивно архивирање и
чување, беа предадени на националните установи за заштита: Кинотека на Република
Македонија и Националната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски“.
Во 2012 година Советот за радиодифузија потпиша Меморандум за соработка
со Факултетот за информатички науки и компјутерски инженерство од Скопје (ФИНКИ)
во областа на развојно-истражувачки проекти, работа на апликативни проекти;
консултативни, екпертски и едукативни активности, обезбедување на студентска
пракса за студенти, заемно информирање за настаните од обостран интерес, како и
размена на информации добиени од членувањето во домашни и меѓународни
професионални здруженија. Меморандум беше потпишан и со Факултетот за
електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во областа на електротехниката.
Заради остварување на транспарентност во работењето и информирање на
јавноста, приближување до граѓаните и до другите субјекти во радиодифузната
дејност, Советот за радиодифузија комуницираше преку веб страницата, којашто беше
редовно ажурирана на три јазика – македонски, албански и англиски. На веб страницата беа објавени Програмата за работа на Советот за радиодифузија за 2012 година
и Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година, Предлог–Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија 2013–2017, како
и сите правилници, упатства, препораки, одлуки, резултатите од спроведените
мониторинзи, сите анализи кои ги изработи Советот, мерките преземени против
прекршителите на законските и договорните обврски, печатените изданија на Советот,
актуелни документи, конвенции, директиви, препораки и упатства на Европската Унија
и Советот на Европа.
Во текот на 2012 година продолжи соработката со повеќе домашни, странски и
меѓународни регулаторни тела, институции и организации.
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1. РАДИОДИФУЗНА РЕГУЛАТИВА
Во извештајната 2012 година беше извршена една измена и дополнување на
Законот за радиодифузната дејност, објавена во „Службен весник на Република
Македонија“ бр.13 од 27.01.2012 година. Измената беше во насока на регулирање на
можностите за емитување игри на среќа на програмите на јавниот радиодифузен
сервис и другите радиодифузери; нормирање на времетраењето на рекламирањето
на јавниот радиодифузен сервис во текот на еден реален час и ограничување на
рекламирањето на телевизиските и радио програмите на овој сервис во „најгледаното“
и „најслушаното“ време, како и утврдување на времетраењето на мандатот на
членовите на неговиот работоводен орган и нивните заменици за период од три
години, со можност за повторен избор. Освен тоа, беше детално уредена постапката
за бришење на јавните претпријатија и другите правни лица кои вршеле
радиодифузна дејност на локално ниво, а кои до денот на влегувањето на измената и
дополнувањето во сила не биле запишани во трговскиот регистатар како трговско
радиодифузно друштво, односно над кои не била започната или не била завршена
постапката на трансформација согласно одредбите од Законот за трансформација на
претпријатијата со општествен капитал.
Советот посвети внимание на проблемот на хоризонталната неусогласеност на
домашната радиодифузна регулатива со други домашни прописи, односно на појавата
во одредени домашни прописи да се содржани решенија за одделни прашања
различни од решенијата во Закониот за радиодифузната дејност, како што е тоа случај
со Законот за високо образование, Законот за правната положба на црква, верска
заедница и религиозна група и Изборниот законик.
Во текот на извештајната година, а посебно при работата на Нацрт–Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија во периодот
2013–2017 година, Советот остана на, ставот дека измените и дополнувањата на
радиодифузната регулатива треба да се движат во насока на донесување на нова
регулатива, што се поклопуваше и со најавата за нова регулатива од декември 2011
година на тогаш надлежното Министерство за транспорт и врски на Република
Македонија. Министерството за информатичко општество и администрација на
Република Македонија, исто така, во континуитет го поддржуваше овој, став на
Советот, меѓу другото, и заради сознанието дека постојниот Закон за радиодифузната
дејност не ги опфаќа новите аудио и аудиовизиуелни медиумски услуги на барање и
не е усогласен со европската Директива за аудиовизуелни медиумски услуги, чија
примена е неизоставна обврска на Република Македонија во нејзините евроинтегративни процеси на медиумски план. Во Предлог–Стратегијата се предложени
измени на законската регулатива во однос на усогласување со процесот на
дигитализација (точка 5 во Акцискиот план „Аудиовизуелни медиумски услуги во
дигитално опкружување").
Имајќи ја предвид надлежноста на Советот да дава мислења и учествува при
подготвувањето на домашни закони, прописи и други акти што се однесуваат на
радиодифузната дејност, тој како регулатор ги следеше сите битни измени и
дополнувања на радиодифузната и другата медиумска регулатива на регионален и
европски план и резултатите од нивната практична примена.
1.1 Измени и дополнувања на Изборниот законик
Со Измените и дополнувањата на Изборниот законик, објавени во „Службен
весник“ на Република Македонија“ бр.142 од 13 ноември 2012 година, односно со
дополнувањето на член 76-б од Изборниот законик во кој е содржано овластувањето
на Советот да може да поведува прекршочни постапки против радиодифузерите до
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надлежните судови во Република Македонија за време на избори, скратен е рокот за
судското постапување.
Со додавањето на три нови, става на член 76-б од Изборниот законик, нормирано
е дека надлежниот суд е должен по барањето за прекршочна постапка против
радиодифузерот кој ги повредил одредбите од Законикот да одлучи во рок од три дена
од денот на приемот на барањето, против одлуката на надлежниот суд да може да се
изјави жалба во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката, како и тоа дека
второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во рок од 48 часа од денот на
приемот на жалбата.
Практиката ќе покаже дали ќе има услови за запазување на наведените рокови
за постапување. Локалните избори што ќе се одржат во март 2013 година, ќе бидат
показател за постапувањето по барањата за поведување прекршочни постапки
поднесени од страна на Советот за радиодифузија поради повреда на одредбите на
Изборниот законик.
За да се обезбедат реални услови за примена на членот 11 од Законот за
радиодифузната дејност, а имајќи го предвид фактот дека сопственичката структура
на трговските радиодифузни друштва е променлива категорија и дека носителите на
јавни функции се избираат/именуваат за одреден временски период, во своето
Мислење за предложените измени на изборното законодавство, доставено до
Министерството за правда на Република Македонија во јуни 2012 година, Советот за
радиодифузија на Република Македонија укажа дека се наметнува потребата од
востановување, односно водење Регистар на сите носители на јавни функции и
членови на нивните семејства во Република Македонија. Притоа, како најсоодветна
институција која би го водела Регистарот на носители на јавни функции и членови на
нивните семејства во Република Македонија, беше предложена Државната комисија за
спечување на корупцијата, каде би се доставувале податоците за сите носители на
јавни функции во Република Македонија и овие податоци би се вкрстувале по
различни (законски) основи. За да се реализира оваа активност, би било потребно да
се спроведат одредени законски измени. На овој начин и Советот за радиодифузија,
како корисник на овие податоци, би бил во можност редовно да презема чекори за
разрешување на конфликтите на интерес во врска со контролата врз трговските
радиодифузни друштва од страна на лица кои се вклучени во политиката, а
истовремено и да го обезбедува регистарот со одредени податоци со кои самиот
располага. Овој предлог на Советот не стана составен дел на измените и
дополнувањата на Изборниот законик кои стапија во сила во ноември 2012 година.
1.2 Подзаконски и други акти донесени од страна на Советот
Во јули 2012 година беше изменет и дополнет Деловникот за работа на
Советот за радиодифузија на Република Македонија, бр.01-302/1 од 31.01.2012-та
година. Во членот 20 кој ги пропишува овластувањата на Претседателот на Советот,
беше изменета алинејата 11, според која Претседателот одлучува по прашања од
работен однос (засновање, престанување и остварување на други права и обврски од
работен однос) за вработените во Стручната служба на Советот врз основа на
претходно донесена одлука на Советот во согласност со закон и колективен договор.
Согласно измените, беше пропишано дека Претседателот на Советот, врз основа на
претходно донесена одлука на Советот, одлучува за засновање и престанок на
работен однос. Покрај тоа, со новата алинеја 12, со која се дополни членот 20, беше
пропишано дека Претседателот на Советот одлучува за остварување на другите
права и обврски од работен однос за вработените во Стручната служба на Советот.
Во август 2012 година беше изработен Пречистен текст на Деловникот за работа на
Советот, бр.01-4301/1 од 14.08.2012 година.
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Во извештајниот период, четири пати беше изменет Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба
на Советот.
Првите измени и дополнувања на овој Правилник беа направени во март 2012
година, така што со нив беа прецизирани квалификациите кои се потребни за вршење
на работите и задачите на работното место „соработник“ во Секторот за меѓународна
и европска соработка и односи со јавноста во Стручната служба на Советот.
Измени и дополнувања на Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот беа
извршени и во мај 2012 година. Беа дополнети надлежностите на Секторот за правни
работи и Раководителот на овој Сектор, така што во рамките на нивните надлежности
беа утврдени работни задачи во врска со спроведување на постапките и одредбите од
Законот за јавните набавки, како и организирање и координирање на работите
поврзани со спроведувањето на електронските аукции. Со овие измени беше изменет
називот на работното место „Референт–деловен секретар“ во „Соработник–деловен
секретар“, за кое работно место беа изменети условите потребни за вршење на
работите и задачите, заради обезбедување на нивно поефикасно извршување. Во
Секторот за економско-финансиски работи беше утврдено работно место
„Соработник–ликвидатор“, така што беа пропишани работните задачи за наведеното
работно место, а покрај тоа, беа пропишани работните задачи и за работното место
„Виш соработник во Секретаријатот на Советот. Во функција на организирање на
извршувањето на определени работни задачи во Стручната служба на Советот, беа
допрецизирани работните задачи на работните места: „Работник во кујна и
хигиеничар“, „Администратор на системот/одговорно лице за видео надзор/одговорно
лице за обезбедување/возач“, „Референт за архивско и канцелариско работење“ и
„Соработник“ и „Референт за одржување на компјутери“ во Секторот за технологии и
информатика. Со овие измени беше извршено и зголемување на бројот на извршители
на работното место „Работник на пријавница“, од 1 (еден) на 2 (двајца) извршители.
Третите измени на овој Правилникот беа направени во јули 2012 година и со
нив беа допрецизирани условите потребни за вршење на работите и задачите на
работно место „Работник на пријавница“.
Во октомври 2012 година беше изменет Правилникот (Прилогот бр.1 Табеларниот преглед на работните места во Стручната служба на Советот), така што
заради обезбедување поефикасно извршување на работните задачи на работното
место Раководител на Секторот за меѓународна и европска соработка и односи со
јавноста, беа допрецизирани потребните услови и за наведеното работно место.
Во текот на 2012 година беа изменети и дополнети Правилникот за бруто плата
и други надоместоци на Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот на
Советот и членовите на Советот и Правилникот за бруто плата и други надоместоци
за вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на Република
Македонија, во насока на пропишување на износот на надоместокот за дневниците за
службено патување во земјата. Исто така, Правилникот за бруто плата и други
надоместоци за вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на
Република Македонија, беше изменет и за негово усогласување (од аспект на бруто
платата и другите надоместоци) со измените и дополнувањата на Правилникот за
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на
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Стручната служба на Советот за радиодифузија на Република Македонија, согласно
кои работното место „Референт–деловен Секретар“ во Секретаријатот на Советот
беше изменето во „Соработник–деловен секретар“ и работното место „Соработник“ во
Секторот за економско-финансиски работи беше изменето во работно место
„Соработник–ликвидатор“.
Во април 2012 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија
донесе Правилник со кој се уреди начинот на користење, управување и одржување на
службените моторни возила на Советот, бр.01-2041/1 од 26.04.2012 година. Со денот
на влегувањето во сила на овој Правилник, престана да важи Правилникот за
условите и начинот на користење на службените моторни возила на Советот за
радиодифузија, бр.02-22901/2 од 20.07.2007 година.
Во април 2012 година беше донесен и Правилник за користење на средствата
за репрезентација во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бр.012042/1 од 26.04.2012 година, со кој се уреди начинот и овластувањето за користење на
средствата за репрезентација, одговорноста за наменско користење на средствата,
видовите на репрезентација и постапката за користење на репрезентацијата во
Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Советот за радиодифузија на Република Македонија во мај 2012 година донесе
Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на
Советот, бр.01-2796/1 од 25.05.2012 година. Со наведениот Правилник Советот ги
пропиша процедурите за неговото финансиско и сметководствено работење,
водењето сметководство, деловните книги, потребните документи за обработка на
податоци, признавањето на приходите и расходите, пописот на средствата,
пресметката на амортизацијата и ревалоризацијата, финансиските извештаи, пресметувањето, фактурирањето и наплатата на годишниот надоместок за дозволата за
вршење радиодифузна дејност и други прашања во врска со финансиското работење
на Советот.
Во јули 2012 година Советот донесе Правилник за користење на службени
мобилни телефони во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бр.013821/1 од 12.07.2012 година, заради уредување на начинот и условите на користење
на службен мобилен телефон во Советот за радиодифузија на Република Македонија
од страна на Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот на Советот,
членовите на Советот, Раководителот на Стручната служба на Советот,
раководителите на организационите единици во Стручната служба, Самостојниот
советник и на другите вработени лица во Стручната служба на Советот, на кои им е
определено правото на користење на службен мобилен телефон. Со овој Правилник
се уредија: правото на користење на службен мобилен телефон, ограничувањето на
износот на сметките, типот на службениот мобилен телефон и други прашања
поврзани со користењето на службен мобилен телефон.
Во текот на 2012 година Советот во целост го реализираше Планот за
создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци во Советот за радиодифузија на
Република Македонија, кој беше донесен во 2011 година, така што Советот во 2012
година ги изработи, а по претходно добиено позитивно мислење од страна на
Дирекцијата за заштитана на личните податоци на Република Македонија, и ги донесе
сите подзаконски акти (правилници, упатства и сл.) предвидени со овој План. Во
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февруари 2012 година, Советот донесе Правилник за технички и организациски мерки
за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, бр.01-633/1
од 17.02.2012 година. Со овој Правилник беа пропишани техничките и организациските
мерки кои Советот ги применува заради обезбедување тајност и заштита на личните
податоци со кои располага и ги обработува, а чии одредби се применуваат за целосно
и делумно автоматизирана обработка на личните податоци и друга (рачна) обработка
на личните податоци што се дел од постојна збирка на лични податоци или се
наменети да бидат дел од збирка на лични податоци. Во септември 2012 година
Советот донесе Правилникот за определување на обврските и одговорностите на
администраторот на информацискиот систем и на овластените лица, бр.01-4807/1 од
19.09.2012 година.
Во ноември 2012 година од страна на Советот за радиодифузија на Република
Македонија беа донесени уште 4 (четири) правилници од областа на заштита на
личните податоци, и тоа: Правилникот за пријавување, реакција и санирање на
инциденти кои влијаат или можат да влијаат на тајноста и заштитата на личните
податоци кои се обработуваат во Советот, бр.01-6102/1 од 29.11.2012 година,
Правилникот за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како
и за повторно враќање на зачуваните лични податоци предмет на обработка во
Советот, бр.01-6101/1 од 29.11.2012 година, Правилникот за начинот на уништување
на документите, како и за начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот
во Советот за радиодифузија на Република Македонија, бр.01-5944/1 од 19.11.2012
година и Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење
обработка на личните податоци и за пренесување на медиуми надвор од работните
простории на Советот, бр.01-5945/1 од 19.11.2012 година.
Заради усогласување на постоечкиот Правилник за начинот на вршење на
видео надзор во Советот за радиодифузија на Република Македонија донесен во 2009
година, бр.03-3982/1 од 25.11.2009 година, согласно со измените и дополнувањата на
позитивните законски прописи од областа на заштитата на личните податоци
извршени во меѓувреме, во јули 2012 година Советот за радиодифузија на Република
Македонија подготви нов Правилник за начинот на вршење на видео надзор во
Советот, кој, по добиеното позитивно мислење од страна на Дирекцијата за заштита
на личните податоци, беше донесен од страна на Советот.
Во текот на 2012 година од страна на Советот за радиодифузија на Република
Македонија беа изработени 3 (три) стратешки прирачници, за чија изработка
Европската Комисија одобри две TAIEX мисии. Изработката на прирачниците
произлезе заради обезбедување поефикасна примена на одредбите од Законот за
радиодифузната дејност. Првиот прирачник е Прирачникот 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 односно извршувањето на мерките.
Другите прирачници кои беа изработени се: Прирачникот за создавање пазарни
услови за одржлив економски раст на медиумската индустрија и фер конкуренција и
Прирачник за оценување на медиумскиот плурализам (внатрешен плурализам).
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2.

ДОЗВОЛИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

2.1 Доделување нови дозволи за вршење радиодифузна дејност
Во текот на 2012 година Советот за радиодифузија не донесе одлуки за
објавување конкурс за доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност и не
додели ниту една дозвола за вршење радиодифузна дејност.
2.2 Одземање дозволи за вршење радиодифузна дејност
Советот за радиодифузија на Република Македонија, во текот на 2012 година,
донесе 11 (единаесет) одлуки за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност, од кои:
- 3 (три) поради тоа што имателот на дозволата не започна со вршење на
дејноста во рокот утврден во дозволата, и тоа:
•
Одлука бр.07-91 од 02.04.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.46/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година на Трговското радиодифузно друштво „БМ
Телевизија“ ДООЕЛ, Скопје,
•
Одлука бр.07-404 од 24.11.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.150/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-25 од 03.02.2011 година на Трговското радиодифузно друштво „НОВАТЕЛ ПЛУС“ ДООЕЛ Прилеп, и
•
Одлука бр.07-408 од 29.11.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.152/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност на
ДПТУ „ЕКО-ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт-импорт од Крива Паланка, доделена со Одлука
за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на локално ниво
бр.07-367 од 19.10.2010 година („Службен весник“ на Република Македонија
бр.140/10).
- 1 (една) поради тоа што по издавањето на дозволата настанале околности
што претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност –
неисполнување на условите од дозволата за вршење радиодифузна дејност односно
непридржување до форматот за кој му е доделена дозволата и тоа:
•
Одлука бр.07-192 од 13.06.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.75/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-3483/1 од 27.11.2008 година, на Трговското радиодифузно друштво „А2
Телевизија”, ДООЕЛ Скопје, поради непридржување до форматот за кој му е доделена
дозволата – претежно забавен општ формат.
- 2 (две) поради настанување околности што претставуваат законски пречки за
имателот да врши радиодифузна дејност – неотпочнување со емитување на
програмскиот сервис преку сателит и поради неплаќање на надоместокот за
дозволата во рокот утврден во дозволата, и тоа:
•
Одлука бр.07-100 од 10.04.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.49/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-3473/1 од 26.11.2008 година на Трговското радиодифузно друштво „ЏАНГЛ ТВ“
ДООЕЛ, Скопје,
•
Одлука бр.07-101 од 10.04.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.49/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-3482/1 од 26.11.2008 година на Трговското радиодифузно друштво
„ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ, Скопје,
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- 5 (пет) поради неплаќање на надоместокот за дозволата во рокот утврден во
дозволата, и тоа:
•
Одлука бр.07-152 од 11.05.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.61/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-3481/1 од 26.11.2008 година на Трговското радиодифузно друштво „ПИНК 15“
ДООЕЛ, Скопје,
•
Одлука бр.07-159 од 31.05.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-1970/1 од 18.06.2007 година на Радиодифузно друштво „ТВ МЕДИ“ Битола
ДООЕЛ,
•
Одлука бр.07-188 од 06.06.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.70/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-2036/1 од 18.06.2007 година на Трговското радиодифузно друштво „РАДИО
Роса“ ДООЕЛ Кочани,
•
Одлука бр.07-249 од 11.06.2012 година („Службен весник на Република
Македонија“ бр.89/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-1949/1 од 18.06.2007 година, на Трговско радиодифузно друштво ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје, и
•
Одлука бр.07-325 од 26.09.2012 година („Службен весник на Република
Македонија„ бр.120/12), за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност
бр.07-3469/1 од 26.11.2008 година на Трговското радиодифузно друштво „АБ Канал“
ДООЕЛ, Скопје.
2.3 Престанок на важност на дозволи за вршење радиодифузна дејност
Во согласност со член 62, став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната
дејност, а поради настапување на стечај, согласно Решението В СТ.бр.489/11 од
25.01.2012 година на Основниот суд Скопје II Скопје, односно поради одлуката на
Собранието на доверители на стечајниот должник ТРД А1 Телевизија ДООЕЛ во
стечај Скопје да се затвори и да се ликвидира, Советот за радиодифузија донесе
Решение бр.07-84 од 26 март 2012 година („Службен весник на Република Македонија“
бр. 44/12), за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност
на ТРД А1 Телевизија ДООЕЛ Скопје бр.07-1939/1 од 18.06.2007 година.
2.4 Поведени стечајни постапки, претходни постапки за испитување на
условите за отварање стечајна постапка над радиодифузерите и заклучување
на стечајна постапка
На почетокот на 2012 година, Основниот Суд Скопје II Скопје, врз основа на
одлуката на Собранието на доверители на стечајниот должник ТРД А1 Телевизија
ДООЕЛ во стечај Скопје, донесе Решение V СТ.бр.489/11 од 25.01.2012 година за
заклучување на поведената стечајна постапка и негово запишување во трговскиот
регистар, со што наведениот субјект Трговско радиодифузно друштво „А1 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, престана да постои.
Во текот на 2012 година, Основниот суд Скопје II - Скопје, во „Службен весник
на Република Македонија“ бр.133 од 26.10.2012 година, објави дека со Решение 3. Ст.
бр. 409/12 од 19.10.2012 година, се поведува претходна постапка за испитување на
условите за отворање на стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно
друштво ,,ПИНК МАК“ ДООЕЛ Скопје. Беше закажано рочиште поради изјаснување по
предлогот за отворање на стечајна постапка и беше определен привремен стечаен
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управник.
2.5. Вкупен број на радиодифузери кои поседуваат дозвола за вршење
радиодифузна дејност
Во 2012 година, 148 радиодифузери поседуваа дозвола за вршење
радиодифузна дејност. Во Табела бр. 2 подолу се прикажани податоците за: вкупниот
број на радиодифузери (состојба заклучно со 31.12.2012 година), по видот на
програмскиот сервис што го емитуваа (радио/телевизија), техничките средства преку
кои ја емитуваа/пренесуваа програмата (терестријално/сателит), нивото на опфат на
емитување (државно/регионално/локално) и видот на радиодифузерот (трговско
радиодифузно друштво/непрофитна радиодифузна установа).
Табела бр.2 : Вкупен број на радиодифузери кои поседуваат дозвола за вршење радиодифузна
дејност

Ниво на опфат
државно ниво
државно ниво преку
сателит
регионално ниво
локално ниво
локално ниво – непрофитно
регионално – непрофитно
Вкупно

3.

ТВ станици

РА станици

Вкупно

4

3

7

6
9
47
0
0
66

0
17
59
2
1
82

6
26
106
2
1
148

НАДЗОР ВРЗ РАБОТЕЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ

3.1 Мониторинг на програмските обврски на радиодифузерите
Во текот на 2012 година беа реализирани низа активности преку кои се
спроведува надзорот врз тоа колку и како радиодифузерите ја почитуваат
регулативата која се однесува на нивните програмски обврски. Покрај однапред
планираните активности, кои беа исполнети во целост, позначаен дополнителен
ангажман беше реализирањето на две истражувања за третманот и прикажувањето на
родовите прашања во медиумите, кои произлегоа од новиот Закон за еднакви
можности меѓу жените и мажите, донесен во почетокот од 2012 година.
3.1.1 Јавен радиодифузен сервис
Почитувањето на програмските обврски на радиодифузерите, во најголем дел
може да се утврди преку мониторинг на програмата од едно деноноќие. Првиот и
Вториот телевизиски програмски сервис на Македонската радиотелевизија четирипати
беа предмет на еднодневни анализи – по еднаш во секое тримесечје од годината. Тие
покажаа дека овие два сервиси се недоследни во почитувањето на правилата за
заштита на малолетната публика, односно во категоризирањето и означувањето на
играната програма или најавите за неа, како и дека при изборот на термин за
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емитување одредена програма не водат сметка дали тој е соодветен за нејзината
категорија. Се појавува и непочитување на некои од правилата за рекламирање и
спонзорирање, како, на пример, неозначени реклами или прикриено рекламирање.
Јавниот радиодифузен сервис беше анализиран и од аспект на обезбедувањето политички плурализам, при што, од 29 октомври до 4 ноември 2012 година,
беа анализирани по седум централни изданија на вестите од програмата на МРТ1 и на
МРТ2 (на албански јазик).
Јавно радио
Три програмски сервиси на Македонското радио - Радио Скопје, Радио два и
Програмата на јазиците на етничките заедници, беа мониторирани во април, јули,
октомври и во декември. Не беше констатирано никакво прекршување.
3.1.2 Комерцијален сектор
Терестријални комерцијални ТВ станици на државно ниво
Програмата на четирите телевизиски станици кои терестријално зрачат програма низ целата држава, беше предмет на четири еднодневни, еден седмичен и повеќе
ad-hoc мониторинзи. Анализите на еднодневната програма на Алсат–М, Канал 5,
Сител и Телма, беа спроведени во март, јуни, септември и декември. Најчестите
прекршувања се однесуваа на: емитување играна програма во термин кој е
несоодветен за категоријата во која е вброена или неемитување на знакот кој укажува
на категоријата на програмата, неозначување на промотивните најави за емисиите со
сигнализацијата за заштита на малолетната публика, повремено непочитување на
обврската за емитување програма изворно произведена на македонски или на
албански јазик, непреведување на странска програма, надминување на лимитите за
рекламирање, прикриено рекламирање, емитување телешопинг прозорец и реклами
во ист реален час, а се среќаваше и непочитување на правилото дека меѓу два
рекламни блока во текот на одредена програма треба да помине период од најмалку
20 минути.
Во есента 2012, преку анализите на седмичната програма, беше извршена
проверка на тоа колку националните телевизии го исполнуваат форматот на
програмскиот сервис кој им е доделен со дозволата. Кај две од телевизиите беа
констатирани извесни отстапувања од форматот.
Сателитски телевизии на државно ниво
На четири еднодневни мониторинзи беа подложени и телевизиите кои преку
сателит својата програма им ја прават достапна на гледачите во цела Македонија.
Прекршувањата кои беа почесто констатирани при мониторинзите во февруари, мај,
август и ноември, можат да се поделат во неколку групи. Едната група прекршоци се
однесува на класификацијата на програмите и опфаќа емитување емисии во периоди
кои се несоодветни за нивната категорија и неозначување на програмите (или
промотивните најави за нив) со сигнализацијата преку која публиката добива
информација за која возрасна група се наменети. Другата група прекршувања е
поврзана со комерцијалните содржини и се состои од надминување на 12-минутниот
лимит за рекламирање во еден реален час, неозначување и неиздвојување на
рекламите, непочитување на правилото за 20-минутно растојание меѓу рекламните
блокови во програми, прикриено рекламирање, користење, во информативна емисија,
телевоутинг со посебна тарифа, прикажување телешопинг прозорец и реклами во ист
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час, поттикнување продажба, купување или изнајмување на производи или услуги на
спонзорот и неозначување на бесплатните реклами. Третата група се прекршувања на
одредбите за заштита и негување на културниот идентитет и вклучуваат неисполнување на обврските за емитување најмалку 30 % вокално–инструментална музика,
односно 30 % програма изворно создадена на македонски јазик, а во неколку случаи и
емитување програми кои не се преведени на македонски јазик.
Терестријални комерцијални радио станици на државно ниво
Програмите на Антена 5, Канал 77 и Метрополис – трите радија кои ја покриваат територијата на државата, исто така поминаа низ четири еднодневни проверки на
почитувањето на Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти. Наодите
од мониторинзите спроведени во април, јули, октомври и декември покажаа видливо
подобрување во текот на годината. Со првиот мониторинг беа констатирани
прекршувања како: поттикнување на продажбата на стоки или услуги на спонзорот и
неозначен спонзор, неисполнување на обврската за вокално–инструментална музика
на македонски јазик, неиздвојување на рекламите, надминување на лимитите за
рекламирање. Со последниот мониторинг, само кај едно од радијата се забележани
неозначени реклами.
Регионални ТВ станици
Телевизиите кои емитуваат програма во регионот на Скопје – МТМ, Едо, ТВ
Скопје, ЕРА, БТР, Шутел, СкајНет, КРТ и Амазон, беа детално анализирани од аспект
на почитувањето на Законот и подзаконските акти во текот на едно деноноќие во март
2012 година. Телевизиите прекршија различни одредби поврзани со правилата за
рекламирање: некои од нив го надминаа лимитот за рекламирање, кај други имаше
прикриено рекламирање или неозначени реклами, трети емитуваа телешопинг
прозорец и реклами во истиот реален час, а беа забележани и непочитување на
правилото за период од 20 минути меѓу рекламни блокови во програма, емитување
рекламни спотови во програма за деца со времетраење помало од 30 минути или во
вести. Се појавува еден случај на нејасно покажана вкупна цена на чинење на
телефонската услуга со посебна тарифа. Повеќето од нив правеа грешки при изборот
на соодветен термин за емитување програма од одредена категорија или при
аплицирањето на знакот на програмата или на промотивната најава за неа.
Карактеристично е што дел од овие телевизиски сервиси не ја исполнуваа обврската
да емитуваат програма изворно произведена на македонски, односно, на бошњачки,
ромски или албански јазик, а имаше и случаи на непридржување до обврските за
емитување вокално–инструментална музика на македонски јазик или за преведување
на програмата.
Регионални радија
Бројната група на регионални радија од Скопје беше мониторирана на етапи, и
тоа во мај, јули, август, септември и ноември. Фолк, Клуб ФМ, Равел, Фортуна, Лајф,
Скај, Роса АБ, Спортско радио 90,3 ФМ, Спортско радио Канал 4, Буба мара,
Класик ФМ, Сити, Џез ФМ, Зона М-1, Студент ФМ 92,9, Арачина, Ват и РФМ - најчесто
или не ја почитуваа обврската да емитуваат 30 % вокално–инструментална музика на
македонски, односно на албански јазик или не ги означуваа рекламите и спонзорите, а
поретко се случуваше да емитуваат прикриено рекламирање или да ги надминат
лимитите за рекламирање.
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3.1.3 Негување на културниот идентитет
Во извештајот за Остварување на обврските за заштита и негување на
културниот идентитет на радио и телевизиските програми во 2012 година, Советот
направи пресек на почитувањето на обврските за емитување вокално–инструментална
музика и програма изворно произведена на македонски, односно на јазиците на
етничките заедници за кои е наменет даден програмски сервис. Заклучоците во
анализата беа извлечени по сведувањето на резултатите од сите мониторинзи во
2012 година, а наодите беа прикажани за секоја група медиуми одделно за
телевизиите и за радијата – на државно, на регионално и на локално ниво.
3.1.4 Европски аудиовизуелни дела
Телевизиските програмски сервиси на национално ниво имаат обврска годишно
да емитуваат одреден процент европски аудиовизуелни дела и за нејзиното
остварување треба да го известат Советот во првиот месец од наредната година. Во
2012 година радиодифуерите поднесуваа извештаи за 2011 година. Некои од нив
навреме поднесоа известувања, а на другите Советот им изрече мерки. Од обврската
беа изземени програмите на Јавниот радиодифузен сервис МРТ2, Собраниски канал и
МРТСат, како и специјализираната ТВ 24 Вести, кои немаат обврска да емитуваат
европски аудиовизуелни дела.
3.1.5 Ад-хок мониторинзи
Во 2012 година беа спроведени повеќе ад-хок мониторинзи, реализирани врз
основа на претставки од граѓани или на барање на членови на Советот. Врз основа на
пристигнати претставки, програмата на штипското Радио Енџелс беше анализирана во
март и во јули од аспект на остварувањето на обврските за заштита на културниот
идентитет кои, согласно дозволата, треба да ги исполнува на ромски јазик. На барање
од членови на Советот, во октомври, беше направен мониторинг на еднодневната
програма на телевизиите Кисс, Дуе, Чеграни Медиа и Арт кои работат во Тетово
односно Гостивар. Кај сите е забележано дека не ги спроведуваат одредбите за заштита на малолетниците во смисла на доследно прикажување на предупредувачката
сигнализација за категоријата на програмата, како и прекршувања на одредбите за
рекламирање.
Кај неколку радиодифузери беа направени анализи за да се утврди дали
емитуваат програмски сервис со формат определен во дозволата. Таков беше
случајот со ТВ А2 (19 до 28 мај, 4 до 10 јуни), ТВ Шутел (23 до 29 април, 25 јуни до 1
јули и од 16 до 22 јули), Пинк 15- (5 до 11 март).
Во март беа реализирани споредбени анализи на програмите емитувани на ТВ
Алфа и ТВ Скопје, ТВ СкајНет+ и ТВ Скајнет и ТВ Пинк и ТВ Пинк МК. Стануваше збор
за национални и регионални телевизии поседувани од исти сопственици, а целта на
мониторинзите беше да се утврди дали се емитува различен или ист програмски
сервис.
Понекогаш мотивот за мониторингот беше претставка во врска со некоја
специфична ситуација. На пример: програмата на Канал 5 беше анализирана по повод
емитувањето на самопромотивната реклама за серијата „Крај“ (20 јуни); во сериите
„Тудорите“ на ТВ Канал 5 и „Беверли Хилс“ на ТВ Сител. Беше мониториран начинот
на вметнување реклами на поделен екран; несоодветното емитување платено
политичко рекламирање се јави како основа и за мониторингот на скопската ТВ Шутел
(23 април); поради наводно емитување реклама анализирано е штипското непрофитно
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Универзитетско радио УГД (27 март); а поради прикриено рекламирање – изданијата
на емисиите „Високи октани“ на Алфа од 2 март и на „Автомагазин“ на Канал 5 од 8
март, односно на Канал 5 плус од 9 март.
Од аспект на почитување на одредбите во врска со слободата на изразување и
јавна дебата и на програмските принципи, анализирани беа: прилози во вестите на ТВ
Сител од 10 март и 18 мај, емисијата „Патот кон...“ емитувана на Алсат - М на 1 март,
емисијата „Таргет“, емитувана на телевизија БТР, емисијата стадион на Радио Канал
77 (издание од 13 октомври).
Заштитата на малолетниците од програми кои можат штетно да влијаат врз нив
беше основата за анализата на категоризацијата на сериите „Тудорите“, „Долина на
волците“ на Канал 5, „Бурни времиња“ и „Езел“ на Сител, филмовите „Девојка во 3Д“
на Сител 3, „Џекес 2“ на Канал 5 плус. Од аспект на заштитата на малолетната
публика, но и почитување на човековото достоинство и заштита на приватноста, беа
скрутинизирани и прилози во вестите на ТВ Сител во врска со загинувањето на жена
во сообраќајна несреќа.
За да се утврди дали било остварено правото на одговор и исправка, беа
анализирани програмите на телевизиите Канал 5 и Сител (по поплака од Здружението
за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците
музички изведувачи – ММИ). Врз истата основа, Сител, Канал 5 и МРТВ беа
опсервирани во јули (по претставка од политичката партија ВМРО-НП).
Почитувањето на авторските и сродните права беше повод за мониторинзите
на ТВ Едо (од 25 декември 2011 до 2 јануари 2012 година и 6 и 7 јули 2012г.) и врз
емисијата „Живот – 20 години независност“ емитувана на ТВ Алфа (авторство врз
користените архивски снимки).
Макар што регулаторот нема надлежност врз содржините посредувани до
публиката преку интернет, на иницијатива на член на Советот, беше направен увид во
содржините објавени на веб страниците на МРТ, ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма и ТВ
Алсат М, во периодот на настани поврзани со верска нетолеранција во Струшко.
Во редовни интервали, беа правени мониторинзи и за да се утврди дали
радиодифузерите ги извршиле веќе изречените мерки.
3.2 Известувања, укажувања, изречени мерки и поведени прекршочни
постапки кон радиодифузерите врз основа на редовниот мониторинг, ад хок
мониторинзи и мониторинзите по претставки, спроведени од страна на Советот
за радиодифузија
на Република Македонија согласно Законот за
радиодифузната дејност
3.2.1 Известувања 1
Врз основа на спроведените редовни и ад-хок мониторинзи, како и мониторинзи
по претставки од граѓани во текот на 2012 година, Советот за радиодифузија на
Република Македонија достави 11 (единесет) известувања до радиодифузерите.
Известувањата во најголем број беа по повод констатирани недоследности од аспект
на одредбите од Законот за радиодифузната дејност кои се однесуваат на програмските содржини што може да ја вознемират малолетната публика и на одредбите од
Правилникот за заштита на малолетната публика (емитување програма која може да
го загрози физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и младите поради кои
причини програмата не е за јавно телевизиско прикажување и несоодветен термин на
1
Деталните податоци за доставените известувања се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот
„Известувања од редовниот мониторинг, ад хок мониторинзи и мониторинзи по претставки, спроведени од Советот за
радиодифузија на РМ во 2012” (Прилог бр.1).
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емитување програма која може да ја вознемири малолетната публика). Две
известувања беа испратени до радиодифузерите кај кои се утврди непридржување до
форматот на програмскиот сервис утврден во дозволата за вршење радиодифузна
дејност. Советот достави известување до радиодифузерите и по повод несоодветно
вметнување на рекламните и телешопинг спотовите во програмите на радиодифузерите (во два наврата) и поради емитување прикриено рекламирање (едно
известување).
3.2.2 Укажувања 2
Во текот на 2012 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија,
упати 103 (сто и три) укажувања до радиодифузерите, од кои:
• три укажувања за необјавени податоци што се однесуваат на работењето на
радиодифузерите во претходната година (член 20, ставови 1 и 2 од ЗРД);
• седум укажувања заради отстапување од форматот за кој е доделена
дозволата за вршење радиодифузна дејност (член 42 и член 63, став 1, алинеја 3 од
ЗРД);
• едно укажување за непридржување до принципот за заштитата на
приватноста и достоинството на личноста (член 68, став 2, алинеја 2 од ЗРД);
• три укажувања за необезбедување најмалку 30 % програма изворно создадена на македонски јазик односно на јазиците на немнозинските заедници кои живеат
во Република Македонија (член 74, став 1 од ЗРД);
• едно укажување за необезбедување најмалку 30 % од емитуваната вокалноинструментална музика да биде на македонски јазик, односно на јазикот на етничките
заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија (член 74, став 2 од ЗРД);
• едно укажување заради вклучување телевоутинг во информативна емисија со
користење телефонска услуга со посебна тарифа (член 75, став 3 од ЗРД);
• три укажувања за емитување програма на странски јазици непреведена на
македонски јазик (член 83, став 1 од ЗРД);
• четири укажувања за надминување на лимитот за рекламирање на еден
реален час (член 93, став 3 од ЗРД);
• четири укажувања за емитување блокови со рекламни спотови во еден
реален час кога е емитуван и телешопинг прозорец (член 94, став 4 од ЗРД);
• две укажувања за неозначување на бесплатно објавените реклами (член
96, став 2 од ЗРД);
• десет укажувања за емитувани реклами неозначени и неиздвоени од
другите делови на програмата со оптички или акустички средства (член 97, став 1
од ЗРД);
• девет укажувања за емитување прикриено рекламирање (член 98, став 1
од ЗРД);
• пет укажувања за вметнување блокови рекламни спотови во програмите на
начин што не е почитуван периодот од најмалку 20 минути кој треба да помине
меѓу два рекламни блока (член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД);
• две укажувања за емитување реклами во вести (член 100, став 1 од ЗРД);
• едно укажување за емитување реклами во детски програми чие
времетраење е помало од 30 минути (член 100, став 2 од ЗРД);
Деталните податоци за упатените укажувања се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот
„Укажувања од редовниот мониторинг, ад-хок мониторинзи и мониторинзи по претставки, спроведени од Советот за
радиодифузија на РМ во 2012“ (Прилог бр.2).
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• две укажувања за нејасно идентификување на спонзорот (член 106, став 1
од ЗРД);
• пет укажувања за поттикнување на продажба, купување на производи или
изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирана програма (член 106, став 2
од ЗРД);
• едно укажување за спонзорирање на емитувана информативна емисија
(член 107, став 1 од ЗРД);
• две укажувања заради неемитување исправка односно одговор во целина
односно негово дополнување и емитуван коментар на истиот (член 154, став 1 и
став 3 од ЗРД).
• За повреда на член 71, став 3 од ЗРД и одредби од Правилникот за
заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз
нејзиниот физички, психички и морален развој беа упатени:
- четиринаесет укажувања за емитување програма во несоодветен период (член
71 од ЗРД и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика);
- тринаесет укажувања за неозначување на програмите пред почетокот со
акустично и визуелно предупредување и неемитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата/необележување на промотивните најави
за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма
што се најавува (член 71 од ЗРД и член 12 од Правилникот за заштита на
малолетната публика) и
- девет укажувања за необележување на промотивните најави за играната
програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се
најавува (член 71 од ЗРД и член 13 од Правилникот за заштита на малолетната
публика).
Од горенаведените укажувања упатени од страна на Советот во извештајниот
период, на Јавниот радиодифузен сервис – Македонска радиотелевизија, се
однесуваа следните укажувања:
- едно укажување за емитување програма во несоодветен период (член 71 од ЗРД
и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика) на МТВ – Втор
телевизиски програмски сервис, албански јазик,
- едно укажување за неемитување постојано визуелно предупредување во текот
на програмата (член 71 од ЗРД и член 12 од Правилникот за заштита на
малолетната публика) на МТВ, Втор телевизиски програмски сервис, вкупна
програма,
- едно укажување за вметнување блокови рекламни спотови во програмите на
начин што не е почитуван периодот од најмалку 20 минути кој треба да помине
меѓу два рекламни блока (член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД) на МТВ – Втор
телевизиски програмски сервис, вкупна програма и
- едно укажување за спонзорирање на емитувана информативна емисија (член
107, став 1 од ЗРД) на МТВ, Прв телевизиски програмски сервис.
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3.2.3 Мерки 3
За прекршувањата на Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на
Република Македонија“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12) и
на подзаконските акти, кои Советот ги констатираше врз основа на спроведениот
редовен мониторинг, ад хок мониторинзи и мониторинзи по претставки, во текот на
2012 година беа изречени вкупно 181 (сто осумдесет и една) мерка, од кои:
- 135 (сто триесет и пет) писмени опомени;
- 40 (четириесет) писмени опомени со барање за објавување;
- 3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден и
- 3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена.
Мерките кои Советот ги изрече на трговските радиодифузни друштва и на
јавниот радиодифузен сервис се однесуваa на следните прекршувања на Законот за
радиодифузната дејност:
• две мерки – писмени опомени за извршена промена на сопственичката
структура - 100 % од основната главнина на радиодифузерот, без претходно добиено
одобрение на Советот за промената на сопственичката структура (член 17, став 2 од
ЗРД);
• седум мерки – писмени опомени, три мерки – писмени опомени со барање за
објавување; една мерка – времена забрана за емитување на програмскиот сервис за
период од еден ден и две мерки – времени забрани за рекламирање и телешопинг од
три дена - за необјавени податоци што се однесуваат на работењето на
радиодифузерите во претходната година (член 20, ставови 1 и 2 од ЗРД);
• девет мерки – писмени опомени и пет мерки – писмени опомени со барање за
објавување за недоставување податоци и документи поврзани со економскофинансиско работење на радиодифузерот (член 20, ставови 3 и 4 од ЗРД);
• една мерка – времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден
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);
• две мерки – писмени опомени 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) и една
мерка – писмена опомена 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);
• дванаесет мерки – писмени опомени и пет мерки – писмени опомени со
барање за објавување за необезбедување најмалку 30% програма изворно
создадена на македонски јазик односно јазиците на немнозинските заедници кои
живеат во Република Македонија (член 74, став 1 од ЗРД);
• петнаесет мерки – писмени опомени и пет мерки – писмени опомени со
барање за објавување - за необезбедување најмалку 30% од емитуваната
вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик или на јазикот на
етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија (член 74,
став 2 од ЗРД);

3
Деталните податоци за мерките се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Мерки од редовниот
мониторинг, ад кох и мониторинзи по претставки, спроведени од Советот за радиодифузија на РМ во 2012” (Прилог
бр.3 ).
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• две мерки - писмени опомени и три мерки - писмени опомени со барање
за објавување за емитување програми на странски јазици непреведени на
македонски јазик (член 83, став 1 од ЗРД);
• една мерка – времена за забрана за рекламирање и телешопинг од три
дена за повреда на одредбата за вистинито и чесно рекламирање и телешопинг и
за незаведување на јавноста, односно корисниците на услугите (член 87, став 2 од
ЗРД);
• седум мерки – писмени опомени, десет мерки – писмени опомени со
барање за објавување и една времена забрана за рекламирање и телешопинг од
еден ден за надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час (член
93, став 3 од ЗРД);
• три мерки – писмени опомени за емитување блокови со рекламни спотови
во еден реален час кога е емитуван и телешопинг прозорец (член 94, став 4 од
ЗРД);
• седумнаесет мерки – писмени опомени и пет мерки – писмени опомени со
барање за објавување за емитувани реклами неозначени и неиздвоени од другите
делови на програмата со оптички или акустички средства (член 97, став 1 од ЗРД);
• десет мерки – писмени опомени за емитување прикриено рекламирање
(член 98, став 1 од ЗРД);
• четири мерки – писмени опомени за вметнување блокови рекламни
спотови во теленовела на начин што не е почитуван периодот од најмалку 20
минути кој треба да помине меѓу два рекламни блока (член 99, став 1 алинеја 4 од
ЗРД);
• две мерки – писмени опомени за емитување реклами во вести (член 100,
став 1 од ЗРД);
• две мерки – писмени опомени и две мерки – писмени опомени со барање
за објавување за нејасно идентификување на спонзорот (член 106, став 1 од ЗРД);
• две мерки – писмени опомени за поттикнување на продажба, купување на
производи или изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирана програма (член
106, став 2 од ЗРД).
За повреда на член 71 од ЗРД и одредби од Правилникот за заштита на
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот
физички, психички и морален развој, беа изречени:
• една мерка – писмена опомена за емитување прилози во вести кои вклучуваат
содржини што можат да ја вознемират малолетната публика (член 71, став 3 и член 4
од Правилникот за заштита на малолетната публика);
• девет мерки – писмени опомени и една мерка – писмена опомена со барање
за објавување за емитување програма во несоодветен период (член 71, став 3 од ЗРД
и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика),
• девет мерки – писмени опомени за неозначување на програмите пред
почетокот со акустично и визуелно предупредување и неемитување постојано
визуелно предупредување во текот на програмата/необележување на промотивните
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата
програма што се најавува (член 71, став 3 од ЗРД и член 12 од Правилникот за
заштита на малолетната публика) и
• шест мерки – писмени опомени и една мерка – писмена опомена со барање за
објавување за необележување на промотивните најави за играната програма со
визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува (член 71,
став 3 од ЗРД и член 13, став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика).
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Беа изречени и следниве мерки за прекршување на одредбите од Правилникот
за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на радио и
телевизиските програмски сервиси и Правилникот за европски аудиовизуелни дела:
• една мерка – писмена опомена е изречена за нејасно прикажување на
вкупната цена на чинење на телефонската услуга со посебна тарифа односно за
повреда на член 3, став 1, алинеја 2 од Правилникот за користење телефонски услуги
со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси;
• десет мерки – писмени опомени се изречени заради недоставување
известување за исполнување на обврската односно заради необезбедување, од
страна на радиодифузерите кои имаат дозвола за вршење на радиодифузна дејност
на државно ниво, во своите програми застапеност на европски аудиовизуелни дела
најмалку 51 % од вкупно емитуваната програма во текот на годината (член 73 од ЗРД
и член 5 и 6 од Правилникот за европски аудиовизуелни дела) и
• една мерка - писмена опомена е изречена заради неисполнување на
обврската на јавниот радиодифузер да обезбеди најмалку 60 % учество на европски
аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на емитување во текот на
претходната година (член 123 од ЗРД со член 6 од Правилникот за европски
аудиовизуелни дела).
Од горенаведените мерки, изречени од страна на Советот во извештајниот
период, на Јавниот радиодифузен сервис – Македонска радиотелевизија се однесуваа
12 мерки (единаесет писмени опомени и една писмена опомена со барање за
објавување). Дванаесетте мерки се изречени за следното:
• две писмени опомени (една писмена опомена на МТВ 1 – Прв телевизиски
програмски сервис и една писмена опомена на МТВ 2 – албански јазик) и една
писмена опомена со барање за објавување (МТВ 2 – вкупна програма) за емитување
програма во несоодветен период (член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од Правилникот за
заштита на малолетната публика),
• две писмени опомени (една писмена опомена на МТВ 1 – Прв телевизиски
програмски сервис и една писмена опомена на МТВ 2 – албански јазик) за
неозначување на програмите, пред почетокот, со акустично и визуелно
предупредување и неемитување постојано визуелно предупредување во текот на
програмата/необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен
знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува (член 71, став 3 од ЗРД
и член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика),
• две писмени опомени (една писмена опомена на МТВ 1 – Прв телевизиски
програмски сервис и една писмена опомена на МТВ 2 – албански јазик) за
необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата на програмата што се најавува (член 71, став 3 од ЗРД и
член 13, став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика),
• две писмени опомени (една писмена опомена на МТВ 1 – Прв телевизиски
програмски сервис и една писмена опомена на МТВ 2 – албански јазик за емитувани
реклами неозначени и неиздвоени од другите делови на програмата со оптички или
акустички средства (член 97, став 1 од ЗРД),)
• две писмени опомени на МТВ 1 – Прв телевизиски програмски сервис за
емитување прикриено рекламирање (член 98, став 1 од ЗРД), и
• една писмена опомена на МТВ 1 – Прв телевизиски програмски сервис
заради неисполнување на обврската на јавниот радиодифузер да обезбеди најмалку
60 % учество на европски аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на
емитување во текот на претходната година (член 123 од ЗРД со член 6 од
Правилникот за европски аудиовизуелни дела).
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3.2.4 Прекршочни постапки против радиодифузери 4
Советот за радиодифузија на Република Македонија, во текот на 2012 година,
нема поведено прекршочни постапки до надлежните судови во Република Македонија.
Во текот на 2012 година, Советот за радиодифузија постапуваше по веќе
поднесените барања за поведување прекршочни постапки за констатираните
прекршувања на Законот за радиодифузната дејност во 2011 година и за констатираните прекршувања на Изборниот законик сторени од страна на радиодифузерите
за време на предвремените парламентарни избори во 2011 година.
4. НАДЗОР ВРЗ РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ
4.1 Регистрација на програмските пакети
На крајот на 2012 година во Република Македонија работеа 64 оператори на
јавни комуникациски мрежи, од кои 60 кабелски оператори (не сметајќи ги тука нивните
подружници), еден ИПТВ оператор, еден оператор на дигитални мултиплекси за
дигитален терестријален пренос на телевизиски програмски сервиси (ДВБ–Т) и два
оператори за индивидуален сателитски прием на телевизиски програмски сервиси од
типот „Директно до дома“, сите со регистрирани пакети програмски сервиси.
Советот за радиодифузија и во 2012 година продолжи со надзорот врз
примената на член 109 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на
Република Македонија“ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 145/10, 97/11 и 13/12), во
услови на функционирање на сите современи платформи за реемитување на радио и
телевизиски програмски сервиси и други аудио и аудиовизуелни медиумски сервиси.
Согласно Извештајот за развој на пазарот на електронски комуникации во првиот
квартал на 2012 година 5, уделот на претплатници на кабелската телевизија
изнесуваше 67,38 %, на ИПТВ – 16,65 % , на ДВБ - Т – 15,55 %, и на платена
сателитска телевизија – 0,42 %.
На листата на домашни телевизиски програмски сервиси, регистрирани од
Советот за радиодифузија на Република Македонија, заклучно со 31.12.2012 година,
се наоѓаа сите телевизиски програмски сервиси на државно ниво (вклучувајќи ги МТВ
1, МТВ 2 и Собранискиот канал), сите телевизиски програмски сервиси на регионално
ниво и сите телевизиски програмски сервиси на локално ниво. Бројот на странските
телевизиски програмски сервиси варираше во текот на извештајната година, за на
крајот на 2012 да бидат регистрирани вкупно 399 (различни) програмски сервиси.
Евидентен беше растот на бројот на странските телевизиски програмски сервиси и
соодносот меѓу домашните и странските сервиси во аналогните пакети, кој најчесто се
движеше меѓу 1 : 4 во аналогните пакети и 1 : 7 во дигиталните пакети.
Во редот на странските телевизиски програмски сервиси беа застапени познати
паневропски и светски телевизиски канали, а солидна беше застапеноста на регионалните телевизиски канали за кои имаше константен интерес на мултиетнички и
мултикултурно разнородната телевизиската публика во Република Македонија.
На листите на најгледани телевизиски програмски сервиси од страна на
претплатниците, освен домашните, се наоѓаа и дел од регионалните и другите
странски филмски, спортски, музички и останати тематски канали.
4
Преглед на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки против радиодифузерите во 2011 година, што
се во судска постапка, по кои во текот на 2012 година е постапувано од Советот за радиодифузија од месно
надлежните основни судови во Република Македонија е даден во Прилог 4.
5
Податоците
се
преземени
од
веб
страницата
на
Агенцијата
за
електронски
комуникации:
http://www.aec.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=614 %3Aozvestaj-za-razvoj-na-pazarot-vo-prviot-kvartal2012-godina&catid=54 %3A2011-06-22-08-36-12&Itemid=123&lang=mk.
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Реемитувањето на радио и телевизиски програмски сервиси од страна на
операторите на јавни комуникациски мрежи, сè повеќе и сè почесто, се комбинираше
со понуда и на други, најчесто телекомуникациски услуги, со што Република Македонија продолжи да го следи европскиот и светскиот тренд на конвергенција на
радиодифузните и телекомуникациските технологии. Одделни оператори, со користење на предностите на дигиталната технологија воведоа нови услуги, како снимање и
паузирање на програмските сервиси и можност за избор меѓу повеќе аудио и
титлувани верзии.
Зголемената достапност на Интернет им даде можност на гледачите да
пристапуваат до „видео на барање“ услугите на домашните радиодифузери, што
значеше можност за бесплатно гледање на одделни телевизиски емисии од домашна
продукција извесен период по нивното радиодифузно емитување.
Во текот на 2012 година Советот за радиодифузија издаде вкупно 234 (двесте
триесет и четири) потврди за регистрација на програмски пакети на кабелски и други
оператори на јавни комуникациски мрежи, распоредени во аналогни и дигитални
програмски пакети.
Заради поефикасна заштита на авторските и сродните права на домашните и
странските радиодфузери и правна сигурност на граѓаните во нивниот претплатнички
однос со операторите на јавни комуникациски мрежи, на интернет страницата на
Советот беа редовно објавувани збирните пакети на регистрирани програмски сервиси
на сите оператори на јавни комуникациски мрежи во Република Македонија.
Со иста цел беше и донесувањето на Одлуката за доставување на
придружната документација кон барањата и другите дописи упатени до архивата на
Советот за радиодифузија, во септември 2012 година, и Правилникот за регистрација
на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи, во
октомври 2012 година.
4.2 Мониторинг на пакетите програмски сервиси
Советот за радиодифузија на Република Македонија, надзорот над
спроведувањето на Законот за радиодифузна дејност, во делот за работењето на
операторите на јавни комуникациски мрежи, го врши преку редовни и ад-хок
мониторинзи, сам или како учесник во активностите на Координативното тело за
интелектуална сопственост, формирано со одлука на Владата на Република
Македонија. Со оглед на тоа што Советот нема со закон дадени инспекциски
овластувања во однос на работата на операторите на јавни комуникациски мрежи,
надзорот над нивното работење Советот го спроведува преку мониторинг на
програмските пакети на операторите на јавни комуникациски мрежи. Врз основа на
резултатите до кои ќе дојде, а согласно член 109 од Законот за радиодифузната
дејност, Советот издава налози за исклучување на нерегистрираните телевизиски
програмски сервиси, по кои операторите мора да постапат веднаш. Во случај на
непостапување по изречените налози, Советот поднесува барање за поведување на
прекршочна постапка, со обврска претходно да спроведе постапка за порамнување со
операторот и кај него одговорното лице. Советот, презема исти вакви активности и по
записници за утврдување на факти, сочинети врз основа на член 74 од Законот за
нотаријатот.
Советот има технички можности (преку директен приклучок и со соодветен сет
топ бокс или рисивер) редовно да ги мониторира аналогните и дигиталните пакети на
операторите на јавни комуникациски мрежи во Скопје, со кои има склучено протоколи 6
за обврските на операторите на јавни комуникациски мрежи во однос на преносот на
програмски сервиси и обезбедувањето на аудиовизуелни медиумски сервиси на
Оператори на јавни комуникациски мрежи потписници на Протоколот: ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ – Скопје,
АД Македонски телеком – Скопје, Toтал ТВ – Македонија - Скопје, и Кејбл тел – ДООЕЛ – Скопје.
6
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барање. На крајот на извештајната година станаа достапни и пакетите на кабелскиот
оператор ТРД Роби – ДООЕЛ – Штип, што се нудат на подрачејто на неговата
подружница во Скопје.
Техничкиот проблем во откривањето на операторите на јавни комуникациски
мрежи без регистрирани програмски сервиси се состои во тоа што најголем дел од нив
реемитуваат во затворен систем (не во етерот), поради што нивниот сигнал не можат
да го детектираат трите постојни контролно – мерни центри во Република Македонија
на Агенцијата за електронски комуникации. Затоа надзорот над овие субјекти Советот
го спроведува со мониторинг на терен низ целата држава.
Во периодот од 1.01.2012 до 31.12.2012 година, Советот изврши 32 (триесет и
два) мониторинзи на програмските пакети на операторите на јавни комуникациски
мрежи од внатрешноста на Република Македонија.
Врз основа на Законот за правна заштита на услугите кои се засноваат на
условен пристап или опфаќаат условен пристап, кога постои основано сомнение за
сторен прекршок предвиден во тој закон, и врз основа на Кривичниот законик, кога
постои основано сомнение за сторено кривично дело „Повреда на правото на
дистрибутерот на технички посебно заштитен сателитски сигнал“, содржано во членот
157-а, при спроведувањето на мониторинзите од страна на претставниците на
Министерството за внатрешни работи беше привремено одземена приемна опрема, а
конечната одлука за одземање е работа на надлежниот прекршочен или кривичен суд.
При мониторинзите, а врз основа на споменатите прописи, беа одземени 182 (сто
осумдесет и два) приемници, а воедно беа констатирани појави на неовластено користење на приемна опрема на два оператори на јавна комуникациска мрежа од страна
на одделни други оператори на јавни комуникациски мрежи, без склучени договори за
пренос на ТВ сигнал за комерцијални потреби.
Со мониторинзите беше констатирано дека најголем дел од прекршувањата се
однесуваат на непочитувањето на член 109, став 4 од Законот за радиодифузната
дејност, на начин што еден дел од операторите на јавни комуникациски мрежи,
особено оние од внатрешноста на Република Македонија, и по добивањето на потврди
за регистрација на пакетите програмски сервиси, покрај регистрираните, реемитуваа и
други програмски сервиси, највеќе од редот на оние за кои не беа обезбедени
договори и не беа регулирани авторските и сродните права.
При мониторинзите беа регистрирани случаи на пренесување на телевизиски
програмски сервиси титлувани на српски, хрватски или бугарски јазик, како јазик
различен од јазикот на кој оригинално се произведени, а не на македонски јазик, како
што тоа го бара член 82, став 2 од Законот за радиодифузната дејност. Во таквите
случаи, согласно законските овластувања, постапуваше надлежното Министерство за
култура, чии претставници исто така учествуваат во активностите на Координативното
тело за интелектуална сопственост.
Во 2012 година се реемитуваа вкупно 18 локализирани странски телевизиски
програмски сервиси на македонски јазик (17 со титл и 1 со натсинхронизација) 7, а
завиден беше бројот на преводи на албански јазик и јазиците на другите немнозински
заедници во Република Македонија. Советот, во пролетта на 2012 година, посебно
расправаше за финансиските и правните прашања на локализацијата, со заклучок
дека локализацијата е прашање на културниот идентитет и дека финансиско покритие
за продолжување на овој процес треба да обезбедат и странските иматели на права и
домашните оператори на јавни комуникациски мрежи.

На македонски јазик, заклучно со крајот на 2012 година, се локализирани следниве странски телевизиски програмски
сервиси Discovery channel, Investigation Discovery, National Geographic, Animal Planet, TLC, Fox Life, Fox Crime, Fox
movie, Fox channel, AXN, E! Entertaiment, MTV Adria, History channel, 24v Kitchen , Da Vinci Learning, Orlando Kids, HBO и
HBO comedy.

7
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4.3 Изречени мерки
4.3.1 Налози за исклучување програмски сервиси 8
Врз основа на член 109, став 4 од Законот за радиодифузната дејност, во 2012
година, до операторите на јавни комуникациски мрежи Советот упати 46 (четириесет и
шест) налози за исклучување на програмски сервиси.
Во второто тримесечие на 2012 година, до сите оператори на јавни
комуникациски мрежи беа упатени налози за исклучување на програмските сервиси на
следниве домашни радиодифузери: телевизиите Перспектива–Скај Нет плус, Џангл
ТВ, Пинк 15 минус и А2, поради одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност. Во почетокот на третото тримесечие од годината беше наложено исклучување
на телевизиските програмски сервиси Play TV и ЈN TV, затоа што овие потекнуваа од
нелиценцирани радиодифузери, а во текот на ова тримесечие се реализира и
обврската за доследно почитување на член 111 од Законот за радиодифузната
дејност, кој забранува реемитување на телевизиски програмски сервиси на
регионални и локални радиодифузери надвор од подрачјето за кое е добиена дозвола
за вршење радиодифузна дејност. Во крајот на третиот квартал на 2012 година, беше
наложено исклучување на телевизиските програмски сервиси БОМ (BOM) и К-15
Мјузик (К–15 Мusic), сè до доставувањето на валидни договори за нивно реемитување.
До операторите на јавни комуникациски мрежи Советот, повеќепати достави
налози за блокирање (затемнување) на делови од реемитувани телевизиски
програмски сервиси, заради заштита на ексклузивни телевизиски спортски права на
радиодифузери и други субјекти во Република Македонија за Лигата на Европа и
Лигата на шампионите во фудбал, Европското првенство во фудбал 2012,
натпреварите на ракометните квалификациски турнири за пласман на Летните
олимписки игри 2012 и Летните олимписки игри 2012. Заради заштита на ексклузивните права на еден домашен радиодифузер, беа издадени налози за блокирање
(затемнување) на реемитуваните телевизиски реалното шоу „Survivor“ („Преживеан“).
4.3.2 Прекршочни и кривични постапки против операторите на јавна
комуникациска мрежа 9
Советот за радиодифузија, согласно неговата надлежност утврдена во член 37,
став 1, точка 13 од Законот за радиодифузната дејност, во 2012 година, по
неуспешните обиди за порамнување, поведе 2 (две) прекршочни постапки за
непостапување по мерка – налог за исклучување на програмски сервиси. Во едната
постапка е донесена правосилна пресуда, со изречена глоба за операторот како
правно лице, во висина од 2.700 евра, во денарска противвредност, и глоба за
неговиот управител како одговорно лице, во висина од 350 евра, во денарска
противвредност. Првостепениот суд, на операторот му изрече и санкција во вид на
забрана за пренос на програмски сервиси преку јавна комуникациска мрежа, во
траење од 6 месеци, а на управителот забрана за вршење професија, дејност или
должност, во траење од 1 година. Во извештајната година течеа и постапките по
нерешените прекршочни предмети од 2010 и 2011 година.
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, поднесе 28
(дваесет и осум) кривични пријави, против оператори на јавни комуникациски мрежи и
8
Деталните податоци за налозите за исклучување програмски сервиси се наведени во табеларниот преглед на крајот
на Извештајот:„Налози за исклучување програмски сервиси на оператори на јавна комуникациска мрежа во 2012
година” (Прилог бр.5).
9 Деталните податоци за прекршочните постапки против операторите на јавна комуникациска мрежа се наведени во
табеларниот преглед на крајот на Извештајот: „Прекршочни постапки против операторите на јавна комуникациска
мрежа” (Прилог бр.7).
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нивните одговорни лица, поради основано сомнение за сторени кривични дела
„Повреда на правото на технички заштитен сателитски сигнал“ од член 157-а, став 1 и
став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законик. Постапките по оваа и уште петте од
Советот поднесени кривични пријави од 2010 и 2011 година се во тек, а Советот
учествува и во постапките за исти такви кривични дела, покренати по кривични пријави
од Министерството за внатрешни работи.
4.4 Други преземени активности
Во текот на 2012 година беа доставени 7 (седум) известувања 10 до
Координативното тело за интелектуална сопственост со предлог за преземање
активности. На ова тело редовно му беа доставувани и потврдите за регистрирани
пакети со програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи.
Советот доставуваше потврди за регистрирани пакети со програмски сервиси и
до Министерството за култура, а достави и 5 (пет) предлози за спроведување на
инспекциски надзор.
Вработени во Стручната служба на Советот одржаа предавања за прекршочната
одговорност на радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски мрежи за
повреда на авторските и сродните права за слушателите на Акедемијата за судии и
јавни обвинители во Скопје.
Советот за радиодифузија и Координативното тело за интелектуална сопственост, во ноември 2012 година, за инспекторите по економски криминал од
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, одржаа дводневна
работилница за теоретските и практичните прашања сврзани со нивното постапување
по член 157, 157-а и 157-б од Кривичниот законик, при инспекциската контрола врз
почитувањето на авторските и сродните права за реемитување од страна на
кабелските и други оператори на јавни комуникациски мрежи.
На крајот на 2012 година, Агенцијата за електронски комуникации и Советот за
радиодифузија, врз основа на Меморандумот за меѓусебна соработка, изработија и
презентираа веб апликација како дополнителен модул на „Системот за електронски
регистар на јавни телекомуникациски мрежи“. Оваа веб апликација, покрај другото, ќе
послужи за стручен надзор на операторите на јавни комуникациски мрежи во поглед
на реемитуваните програмски сервиси и програмски пакети во кое било време и од кое
било место.
5. СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА РАДИОДИФУЗНАТА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 2013–2017 ГОДИНА

ДЕЈНОСТ

ВО

Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за
периодот 2013–2017 година претставува сеопфатен документ што содржи визија за
развој на оваа дејност во следните пет години. Таа е документ во кој, врз основа на
детални и сеопфатни анализи, се детектирани состојбите во областа на радиодифузијата и се утврдени мерливи и остварливи решенија кои ќе придонесат кон
унапредување на радиодифузната дејност. Стратегијата е базирана на стручни и
научни сознанија и во неа е вградено и 15-годишното искуство на Советот во
извршувањето на своите законски надлежности и во развојот на радиодифузијата во
Република Македонија. При нејзината изработка, покрај светските, европските и
10
Деталните податоци за известувањата со предлог до Координативното тело се наведени во табеларниот преглед на
крајот на Извештајот „Предлози до Координативното тело за интелектуалната сопственост при Влада на РМ” (Прилог
бр.6).
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регионалните искуства, беа земени предвид и спецификите на македонскиот
радиодифузен сектор.
Стратегијата ја има следнава структура: Предговор; Визија; Актуелна состојба
со предлог мерки и препораки; Плурализам и разновидност на програмските
содржини; Недозволена медиумска концентрација и транспарентност на сопственоста;
Економски потенцијал на радиодифузната индустрија; Регулатива за аудио и
аудиовизуелни медиумски сервиси; Аудиовизуелни медиумски сервиси во дигитално
опкружување и Медиумска писменост.
Составен дел на Стратегијата е Акцискиот план за нејзина имплементација, во
кој се вклучени конкретни мерки, активности, индикатори, носители и рокови. Советот
за радиодифузија на Република Македонија активно ќе ја следи имплементацијата на
Акцискиот план, а другите носители на активностите најмалку еднаш годишно ќе го
известуваат Советот за реализацијата на активностите од аспект на својата
надлежност, а потоа Советот до Собранието на РМ и Владата на РМ ќе доставува
збирен извештај во кој ќе бидат вклучени и неговите активности. Со оглед на тоа дека
временскиот период за којшто се однесуваше Стратегијата за развој на
радиодифузната дејност во Република Македонија од 2007 година истекуваше во 2012
година, а имајќи ја предвид обврската што произлегува од членот 22 од Законот за
радиодифузната дејност, во април 2012 година Советот започна со активности за
изготвување на овој исклучително значаен документ.
Почитувајќи ја определбата од членот 22 од Законот за радиодифузната
дејност дека „при изготвувањето на стратегијата ... учествуваат и надлежните
институции за вршење на работите од областа на радиодифузијата, електронските
комуникации и информатичкото општество“, Советот побара од Министерството за
информатичко општество и администрација, Министерството за култура, Министерството за правда, Агенцијата за електронски комуникации, Јавното претпријатие
Македонска радиодифузија, Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија и
Комисијата за заштита на конкуренцијата да назначат свој претставник во работната
група за изработка на Стратегијата. Во текот на мај 2012 година, работната група
беше формирана и започна со одржување редовни состаноци.
Со цел во процесот на изработка на Стратегијата од самиот почеток да земат
учество и други релевантни субјекти од значење за пошироката сфера на
радиодифузната дејност во Република Македонија, во јули 2012 година беа одржани
состаноци со претставници од над 50 субјекти, и тоа трговски радиодифузни друштва,
оператори на јавни комуникациски мрежи, државни институции, професионални
здруженија, универзитети и невладини организации.
Во текот на изготвувањето на Стратегијата, а за поефикасно да се применува
Законот за радиодифузната дејност, се појави потреба да се изработат неколку
стратешки прирачници. Затоа, на барање на Советот, Европската Комисија одобри
две TAIEX мисии за изработка на прирачници за поефикасна имплементација на
законската регулатива. Во двете мисии беше ангажиран TAIEX експертот г-ѓа Сандра
Башиќ – Хрватин. Првата мисија беше реализирана во периодот од 20 до 24 август
2012 година, а втората во периодот од 05 до 09 ноември 2012 година. Како резултат
на TAIEX мисиите беа изработени три прирачници: Прирачник за создавање пазарни
услови за одржлив економски раст на медиумската индустрија и фер конкуренција,
Прирачник за изрекување и извршување мерки според Законот за радиодифузната
дејност и Прирачник за оценување на медиумскиот плурализам (внатрешен
плурализам). TAIEX експертот даде значаен придонес во изработката на Стратегијата,
особено во дефинирањето на стратешките цели и усогласеноста на документот со
европската легислатива.
Во текот на јавната расправа, која се одржа во првата половина од декември
2012 година, беа одржани повеќе состаноци на кои беа поканети над шеесет
релевантни институции и организации чија дејност е поврзана со радиодифузијата.
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Беше одржан состанок и со претставници на пратеничките групи во Собранието на
Република Македонија. Сите заинтересирани субјекти имаа можност своите
забелешки, коментари и предлози да ги достават до Советот во електронска или во
писмена форма. Сите искажани мислења во текот на расправата, како и пристигнатите
прилози беа внимателно разгледани и дел од предлозите се вградени во Стратегијата
за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот од 2013 до
2017 година. Финалниот текст на Предлог стратегијата беше позитивно оценет од
TAIEX експертот.
На 25 декември 2012 година, до Собранието на Република Македонија Советот
ја достави Предлог–Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република
Македонија за периодот од 2013 до 2017 година.
6. АНАЛИЗИ
6.1 Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2011 година 11
Првата анализа на пазарот на радиодифузната дејност, Советот за радиодифузија ја изработи во 2007 година. Оттогаш, Советот изработува редовни годишни
анализи, за да се обезбедат податоци за економското работење на радиодифузерите
во претходната година. Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2011
година, беше усвоена на 33-та седница на Советот одржана на 22.08.2012 година.
При изработката на овој документ, Советот користеше примарни податоци
(сознанија и показатели обезбедени со сопствени истражувања и податоци за
економското работење на радиодифузерите што самите тие ги доставија до Советот)
и секундарни податоци (податоци за вредностите на пазарот на огласување во
телевизиската индустрија, податоци за гледаноста на телевизиските содржини и
уделот на телевизиските станици во вкупната гледаност, како и податоци за досегот
на радиостаниците, обезбедени од истражувачки агенции).
Во првиот дел од Анализата се претставени податоците за телевизиската
индустрија, и тоа податоците за економското работење на Македонската телевизија, и
на телевизиските станици на државно, регионално и локално ниво. Овие податоци се
однесуваат на остварените вкупни приходи и структурата на вкупните приходи,
приходите од рекламирање, трошоците од работењето и нивната структура,
остварениот резултат од работењето, просечниот број на вработени во анализираната
година, главните огласувачки индустрии во ТВ-секторот и главните огласувачки
компании во ТВ-секторот.
Вториот дел се однесува на економското работење на субјектите на радиската
индустија: Македонското радио, трите радиостаници на државно ниво, регионалните и
локалните радиостаници.
Покрај тоа, во Анализата се презентирани и податоците за уделите на
телевизиските станици во вкупната гледаност, најгледаните програмски содржини на
телевизиските станици и досегот на радиостаниците во анализираната година.

Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2011 година е објавена на веб страницата на Советот за
радиодифузија на РМ: http://www.srd.org.mk во делот "Публикации".
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Taбела бр.1: Клучни наоди за телевизиската индустрија во 2011 година

Во милиони денари

МТВ

(МТВ1, МТВ2 и
Собраниски
канал)

Сител

Удел во
вкупната
гледаност

Вкупни
приходи

8,20

953,47

11,31

571,18

381,09

579

Приходи од
реклами

Вкупни
трошоци

Резултат од
работењето

Број на
вработени

22,00

587,49

572,01

400,21

184,97

119

Канал 5

9,00

348,57

343,41

256,63

90,00

95

Телма

3,00

111,62

86,69

111,07

0,41

74

Алсат М

7,00

154,05

139,39

153,46

0,46

105

15,00

нп

нп

нп

нп

нп

165,54

163,73

287,74

-122,54

266

55,71

32,67

123,81

-67,57

54

151,91

130,97

124,83

26,12

183

2.528,36

1.480,18

2.028,93

492,94

1.475

А1

12

Сателитски ТВ
Регионални ТВ

13,99

Локални ТВ
ВКУПНО

78,19

Во 2011 година, најголем удел во вкупната гледаност имала ТВ Сител (22 %).
Вкупните приходи изнесувале 2.528,36 милиони денари 13, а најголем дел од овој износ
(37,7 %) претставуваат приходите на јавниот сервис. ТВ Сител и ТВ Канал 5, секоја
посебно, потрошиле повеќе средства отколку сите регионални и локални телевизии
заедно. Единствено сателитските и регионалните телевизии во целина оствариле
негативен финансиски резултат. Просечниот број вработени во телевизиската
индустрија во целина изнесувал 1.475 лица, од кои 39,25 % во јавниот сервис и
60,75 % во комерцијалните телевизии.
Табела бр.2: Клучни наоди за радиската индустрија во 2011 година

Вкупни
приходи
Македонско
радио

Приходи од
реклами

Вкупни
трошоци

Резултат од
работењето

Број на
вработени

317,82

3,77

185,74

131,82

299

Антена 5

40,00

36,54

31,83

7,46

14

Канал 77

27,97

10,56

16,63

11,31

6

3,96

2,08

3,34

0,62

0

50,89

45,71

53,64

-3,14

65

Метрополис
Регионални
радиостаници
Локални
радиостаници
ВКУПНО

37,36

34,79

29,14

3,27

83

478,00

133,45

320,32

151,34

467

Вкупните приходи што во анализираната година ги оствариле сите субјекти на
радиската индустрија изнесувале 478,00 милиони денари. Приходите на Македонското
радио претставуваат 66,5 % од овој износ. Радиостаниците Антена 5 и Канал 77
Телевизија А1 емитуваше програма заклучно со 31.7.2011 година.
Во овој износ не се вклучени приходите што ги оствариле телевизиските станици што во периодот кога се прибираа
податоците за економското работење на радиодифузерите веќе ја имаа изгубено дозволата за работа (ТВ А1, ТВ
Џангл, ТВ Перспектива и ТВ А2).
12
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оствариле 35,3 % од приходите од продажба на времето за огласување во радиската
индустрија. Вкупните трошоци изнесувале 320,32 милиони денари. Радиостаницата
Антена 5 потрошила повеќе средства отколку сите локални радиостаници заедно.
Единствено регионалните радиостаници во целина оствариле негативен финансиски
резултат. Сите други сегменти на радискиот пазар работеле со добивка. Просечниот
број вработени во Македонското радио изнесувал 299 лица, а во комерцијалните
радиостаници 168 лица.
6.2 Анализа
индустрија 14

на

структурата

на

вработените

во

радиодифузната

За да обезбеди податоци за структурата на вработените во радиодифузната
индустрија (според работните места, степенот на образование и родот), Советот за
радиодифузија изработи Анализа на структурата на вработените во радиодифузната
индустрија за 2011 година, која беше усвоена на 40-тата седница на Советот одржана
на 24.09.2012 година. Податоците за структурата на вработените ги доставија самите
радиодифузери, на посебни обрасци изработени од Советот за радиодифузија.
Табела бр.3: Структура на вработените во телевизиската индустрија
Образование
Вкупен
број
Кадар

ВСС

ССС

Статус

Друго

Редовен
работен
однос

Хонорарно
ангажирани

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

М

1

Новинари

291

247

210

168

73

72

8

7

239

198

52

49

2

Уредници

31

56

28

38

3

18

0

0

26

46

5

10

3

Управители/директори

17

51

13

30

3

21

1

0

17

47

0

4

4

Технички кадар
(инженери и
техничари)

13

156

4

29

9

121

0

6

10

123

3

33

5

Реализаторски кадар
(режисери,
сниматели,
монтажери и др.)

115

496

16

78

97

387

2

31

112

445

3

51

6

Преостанат кадар

176

122

59

34

101

72

16

16

148

102

29

19

643

1128

330

377

286

691

27

60

552

961

92

166

ВКУПНО

Во 2011 година, во телевизиската индустрија во Република Македонија биле
вработени вкупно 1771 лице, од кои 1513 биле во редовен работен однос, а 258 биле
хонорарно ангажирани. Триесет и три отсто од вработените биле ангажирани во
јавниот сервис, а останатите 67 отсто во комерцијалните телевизиски станици.
Доминантно учество во вкупниот број на вработени имал реализаторскиот кадар (35
отсто), а позначајно учество имал и новинарскиот кадат (30 отсто). Од вкупниот број на
вработени во телевизиската индустрија во 2011 година, повеќе од половината (55
Анализата на структурата на вработените во радиодифузната индустрија е објавена на веб страницата на Советот
за радиодифузија на РМ: http://www.srd.org.mk во делот "Публикации".
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отсто) биле со комплетирано средно образование, 40 отсто завршиле високо
образование, а само 5 отсто имале друг вид на образование.
Taбела бр.4: Структурата на вработените во радиската индустрија
Состојба на 31.12.2011 година
Образование
Вкупен
број
Кадар

ВСС

ССС

Статус

Друго

Редовен
работен
однос

Хонорарно
ангажирани

ж

м

Ж

м

Ж

м

ж

м

ж

м

ж

М

1

Новинари

126

94

92

49

32

38

2

7

106

79

20

15

2

Уредници

16

14

12

7

4

7

0

0

8

11

8

3

3

Управители/директори

13

48

7

12

6

32

0

4

11

43

2

5

4

Технички кадар
(инженери и
техничари)

8

62

2

9

6

51

0

2

3

42

5

20

5

Реализаторски кадар
(режисери,
сниматели,
монтажери и др.)

22

88

3

12

18

65

1

11

21

73

1

15

6

Преостанат кадар

62

24

12

10

44

10

6

4

49

22

13

2

247

330

128

99

110

203

9

28

198

270

49

60

ВКУПНО

Во 2011 година, во радиската индустрија биле вработени вкупно 577 лица, од кои
468 биле во редовен работен однос, а 109 биле хонорарно ангажирани. Во
Македонско радио биле вработени повеќе од половината (52 отсто), а 48 отсто биле
во комерцијалните радиостаници. Најголемо учество имал новинарскиот кадар (38
отсто), когошто во најголем дел го сочинувале женски лица со завршено високо
образование (42 отсто). Другите категории на вработени незначително се разликуваат
во однос на застапеноста. Од вкупниот број на вработени во радиската индустрија во
2011 година 39 отсто имале комплетирано високо образование, 54 отсто биле со
средно образование, а 7 отсто имале друг вид на образование.
6.3 Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија
според етничката припадност 15
Во 2011 година, за првпат Советот изработи Анализа на структурата на
вработените во радиодифизната индустрија според етничката припадност. До сите
радиодифузиери беше доставен посебен образец во кој тие требаше да ги достават
податоците за етничката припадност на ангажираните лица.

Анализата на структура на вработените во радиодифузната индустрија според етничката припадност е
објавена на веб страницата на Советот за радиодифузија на РМ: http://www.srd.org.mk во делот "Публикации".
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6.3.1 Македонска радиотелевизија
Во 2011 година во јавниот сектор биле вработени вкупно 877 лица, сите во
редовен работен однос. Од нив, 74 отсто биле Македонци, 16 отсто – Албанци а
останатите им припаѓале на другите етнички заедниците (Турци, Роми, Власи, Срби,
Бошњаци и др.).
Табела бр.5: Етничка структура на вработените
во Македонска радиотелевизија
Етничка припадност
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Срби
Власи
Бошњаци
Останато
Вкупно

Број на
вработени
647
137
38
5
27
10
6
7
877

Најголем дел од Македонците биле ангажирани како режисери, сниматели,
монтажери и друг реализаторски кадар (44 отсто). Во оваа категорија, биле
ангажирани 29 отсто од вкупниот број Албанци кои биле вработени во МРТ (137 лица).
6.3.2 Телевизиска индустрија
Вкупниот број вработени во телевизиските станици изнесувал 1395 лица (од кои
938 во редовен работен однос и 457 лица биле хонорарно ангажирани). Од нив, 79
отсто биле Македонци, 14 отсто биле Албанци, 3 отсто – Срби, а по еден отсто – Турци, Роми, Власи и Бошњаци.
Табела бр.6: Етничка структура на вработените
во трговските радиодифузни друштва што емитуваат телевизиска програма
Етничка припадност
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Власи
Срби
Бошњаци
Останато
Вкупно

Број на
вработени
1099
191
22
20
9
38
9
7
1395

Од вкупно 1099 Македонци, 31 отсто биле новинари, 29 отсто реализатори, а 15
отсто биле ангажирани како технички кадар. Најголем дел од лицата од албанска
националност биле ангажирани како реализаторски кадар (29 отсто).
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6.3.2 Радиска индустрија
Во 2011 година, во сите комерцијални радиостаници биле ангажирани вкупно
375 лица. Од нив, 83 отсто биле Македонци, 13 отсто биле Албанци, 2 отсто – Срби, а
по еден отсто Турци и Роми.
Табела бр.7: Етничка структура на вработените
во трговските радиодифузни друштва што емитуваат радио програма
Етничка припадност
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Власи
Срби
Бошњаци
Останато
Вкупно

Број на
вработени
310
50
4
4
0
6
0
1
375

Триесет отсто од вкупниот број на лицата од македонска националност и исто
толкав процент од лицата од албанска националност биле ангажирани како новинари.
6.4. Полугодишни анализи на следењето на сопственичката структура на
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на
сопственоста и изворите на финансирање
Во извештајната година, Советот за радиодифузија изработи две полугодишни
анализи за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните
обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и изворите на финансирање,
и тоа првата за периодот од 1 јули до 31 декември 2011 година, и втората за периодот
од 1 јануари до 30 јуни 2012 година. Во овие документи беа презентирани
активностите што во анализираниот период во рамките на своите надлежности ги
преземал Советот во насока на следење на сопственичката структура на
радиодифузерите, промените во сопственичката структура на радиодифузерите што
биле реализирани во тој период, активностите во насока на следење и спречување
недозволена медиумска концентрација и следењето на исполнувањето на обврската
на радиодифузерите за транспарентност на сопственичката структура и изворите на
финансирање.
6.5 Годишна анализа за надзорот врз обврските на операторите на јавни
комуникациски мрежи 16
Во рамките на исполнувањето на обврските од Националната програма за
усвојување на правото на Европската Унија, во извештајната 2012 година беа изработeни четири квартални анализи за надзорот врз обврските на операторите на јавни
комуникациски мрежи: регистрирани пакети; изрeчени казни; најчести прекршувања и
изречени мерки и други активности на Секторот за спречување на пиратерија и зашАнализата е објавена на веб страницата на Советот за радиодифузија на РМ: http://www.srd.org.mk во делот
"Публикации".
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тита на авторските и сродните права, со предлог-заклучоци за натамошни активности
на Советот. Од анализите произлезе нужноста во новата законска регулатива за
медиуми да се предвидат одредби со кои ќе се утврди надлежност на Советот за
радиодифузија, во постапка на надзор (еx post) да ја проверува документацијата за
регулирани авторски и сродни права за реемитување на програмски сервиси од страна
на операторите на јавни комуникациски мрежи и емитување на аудио и аудвизуелни
содржини од страна на радиодифузерите и другите даватели на медиумски услуги.
Резултатите од анализите беа вградени и во Нацртот на Стратегијата за развој на
радиодифузната дејност во периодот од 2013 до 2017 година и Акцискиот план за
нејзино спроведување.
6.6 Анализа на сите спроведени мерки изречени од страна на Советот за
радиодифузија на РМ кон радиодифузерите и најчести прекршувања во
периодот од 1 јануари до 30 јуни 2012 година 17
Во текот на 2012 година од страна на Советот за радиодифузија на Република
Македонија беше направена Анализа на сите спроведени мерки изречени од негова
страна кон радиодифузерите и најчестите прекршувања во периодот од 1.01.2012 до
30.06.2012 година.
Согласно своите надлежности утврдени во член 37, став 1, точка 8 од Законот
за радиодифузната дејност, Советот преземаше мерки против радиодифузерите што
не ги извршуваат своите обврски утврдени со Закон, дозволата за вршење
радиодифузна дејност и актите на Советот.
Мерките кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрекува на радиодифузерите, се утврдени во член 38 од Законот за радиодифузната дејност. Согласно
наведениот член, за констатираните прекршувања од страна на радиодифузерите
Советот за радиодифузија ги изрекува следните мерки: писмена опомена, писмена
опомена со барање за објавување, времена забрана за рекламирање и телешопинг од
еден до седум дена и времена забрана за емитување на програмскиот сервис за
период од најмногу три месеци.
Структурата на мерките кои беа изречени од страна на Советот во
анализираниот период е следната. Во најголем број беа изречени писмени опомени
(71), па потоа писмени опомени со барање за објавување (32). Најмал беше бројот на
времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден (1). Исто така, мал беше
бројот и на изречени времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена (3).
Во продолжение, на Сликата бр. 1 е даден графички приказ на структура на
изречените мерки од страна на Советот во периодот од 1 јануари до 30 јуни 2012
година.

Анализата е објавена на веб страницата на Советот за радиодифузија на РМ: http://www.srd.org.mk во делот
"Публикации".
17
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Слика бр.1: Графички приказ на структурата на изречените мерки
од страна на Советот во периодот од 1 јануари до 30 јуни 2012 година

Од спроведената анализа беше изведен заклучок дека во периодот од 1
јануари до 30 јули 2012 година најчести беа:
- повредите на 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. (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); Советот констатираше 45 (четириесет и пет)
повреди од ваков тип;
- повредата на член 20 од Законот за радиодифузната дејност – неисполнување на законската обврска на радиодифузерите да ги објават податоците што
се однесуваат на нивното работење во претходната година во најмалку еден дневен
весник и на сопствената програма, во ударни термини, најмалку три пати годишно; во
18 (осумнаесет) случаи радиодифузерите не ја исполнија оваа своја законска обврска;
- покрај повредите на член 71 од Законот за радиодифузната дејност (издвоени
како најчести прекршувања во првата алинеја на оваа точка), повреди беа извршени и
на останати членови од глава VI од Законот за радиодифузната дејност, односно на
одредби кои се однесуваат на програмските стандарди;
- радиодифузерите ги повредија и одредбите од Законот за радиодифузната
дејност кои се однесуваат на рекламирањето, телешопингот и спонзорството, односно
од глава VII од Законот (реклами кои ја заведуваат јавноста, надминување на лимитите за рекламирање, емитување рекламни спотовои во реален час кога е емитуван
телешопинг прозорец, неозначени бесплатни реклами, неозначени реклами, прикриено рекламирање, непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока,
реклами во вести/програма за деца, нејасно идентификуван спонзор, поттикнување
продажба, купување на производи и изнајмување на услуги од спонзорот во
спонзорираната програма);
- во извештајниот период радиодифузерите прекршија одредби и од Правилникот за европски аудиовизуелни дела (неисполнување на обврската да емитуваат
европски аудиовизуелни дела во законски пропишаниот процент од вкупно емитуваната програма во текот на годината и недоставување известување (најдоцна до 31
јануари, односно еден месец по завршувањето на календарската година) до Советот
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за радиодифузија за тоа како е исполнета оваа законска обврска).
По однос на состојбата во спроведувањето на мерките, односно колку
радиодифузерите ги извршија изречените мерки од страна на Советот, во периодот од
1 јануари до 30 јуни 2012 година, анализираните податоци покажаа дека
извршувањето на мерките од страна на радиодифузерите продолжува да биде на
ниско/незадоволително ниво (како што беа и резултатите на ваквата анализа за 2011
година).
Од вкупно 32 (триесет и две) изречени писмени опомени со барање за
објавување, само 9 (девет) вакви мерки беа извршени од страна на радиодифузерите.
Во продолжение, на Сликата бр. 2, е даден графички приказ на спроведувањето на
изречените мерки од Советот во анализираниот период – писмени опомени со барање
за објавување.
Слика бр.2: Графички приказ на спроведувањето
на писмените опомени со барање за објавување

Единствениот радиодифузер на кого му беше изречена мерка времена забрана
за рекламирање и телешопинг од еден ден, оваа мерка не ја изврши. Во продолжение,
на Сликата бр. 3 е даден графички приказ на спроведувањето на изречената мерка од
Советот – времените забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден во
анализираниот.
Слика бр.3: Графички приказ на спроведувањето
на времената забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден

Од вкупно 3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена
ниту еден радиодифузер не ја изврши изречената мерка. Во продолжение, на Сликата
бр. 4 е даден графички приказ на спроведувањето на изречените, од Советот во
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анализираниот период, мерки – времени забрани за рекламирање и телешопинг од
три дена.
Слика бр. 4: Графички приказ на спроведувањето
на времената забрана за рекламирање и телешопинг од три дена

Врз основа на утврдената фактичка состојба, повторно беше изведен заклучок
дека мерките на Советот постигнале минималeн ефект кај радиодифузерите, односно
дека тие не ги почитуваат изречените мерки од страна на Советот. Заради
надминување на реалната фактичка состојба – игнорантен однос кој радиодифузерите
го имаат кон мерките кои Советот им ги изрекол, а во насока на подобрување на
ефикасноста на мерките и подигнување на процентот на извршување на мерките,
Советот остана на препораките дадени и во анализата на изречените мерки за 2011
година. Имено, дека препорачливо е да се направи измена и дополнување во Законот
за радиодифузната дејност, во смисла 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.
Ваквото законско решение од една страна ќе му овозможи на Советот да
дејствува кога ќе утврди, во ситуација на непостоење на правни механизми во поглед
на неизвршување на мерките (каква што е моменталната ситуација согласно
важечкиот Закон за радиодифузната дејност) дека одреден радиодифузер не ја
спровел изречената мерка, Советот не е во можност да преземе никакви дејствија. Од
друга страна пак, на радиодифузерите, кои свесни за финансиските импликации врз
нивното работење во случај на извршување на времена забрана за рекламирање и
телешопинг изречена од страна на Советот, а знаејќи дека не може да има правни
консеквенции кон нив, игнорирањето и неизвршувањето на ваквите мерки (од причина
што Законот не предвидува санкција во овој случај), им оди во прилог и се охрабрени
да не ја извршат изречената мерка од страна на Советот. Предложената 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 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.
На крајот од Анализата беше напоменато дека интенцијата на Советот не е
казнување на радиодифузерите, туку обезбедување доследна примена и почитување
на Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење
радиодифузна дејност од нивна страна.
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6.7 Aнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на
ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни
постапки против радиодифузерите, заклучно со 30 јуни 2012 година
Во текот на 2012 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија
спроведе Aнализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на
ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки
против радиодифузерите, заклучно со 30 јуни 2012 година.
Советот за радиодифузија на Република Македонија, покрај другите
овластувања во областа на радиодифузијата, има овластувања и можност пред
надлежните судови да поднесува барања за поведување прекршочни постапки против
радиодифузерите за:
- прекршоци предвидени во Законот за радиодифузната дејност, во случаи кога
сторените повреди се од таков карактер или се сторени под такви околности од кои
јасно произлегува дека целта на казнувањето нема да се постигне со изрекување на
една од мерките кои се предвидени во член 38 од Законот за радиодифузната дејност,
и
- прекршоци предвидени во Изборниот законик, сторени од страна на
радиодифузерите во време на избори.
Во текот на 2012 година, не беа поднесени нови барања за поведување
прекршочни постапки, поради што Советот за радиодифузија постапуваше по
барањата за поведување прекршочна постапка кои, за прекршувањата на Законот за
радиодифузната дејност и за прекршувања на Изборниот законик, сторени за време на
предвремените парламентарни избори во 2011 година, беа поднесени во текот на
2011 година.
За да се обезбеди поголема ефикасност на судовите, постојниот Закон за
прекршоците, прoпишува задолжително спроведување на постапка за порамнување,
кај прекршоците. Со постапката за порамнување се очекува да се постигне согласност
на сторителот на прекршокот и надлежниот орган за отстранување на штетните
последици од прекршокот и спречување на повторно вршење на прекршоци и се
избегнува водење на прекршочна постапка. Во постапката за порамнување, која ќе
заврши со издавање на платен налог, не се плаќаат трошоци на постапката, а ако
сторителот не ја плати глобата во рок од 8 дена, постапката за порамнување не
успеала и се поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до
надлежниот суд.
Во судските прекршочни постапки, според досегашната пракса, постои
можност, да дојде до избегнување на казната, поради сопственото убедување на
предметниот судија во случај кога одлучува да ги ослободи од прекршочна
одговорност сторителите сметајќи дека не постојат околности за прекршочна
одговорност, или на обвинетите да им биде изречена судска опомена, или изречената
казна да има помал ефект за сторителите поради временско одолговлекување на
нејзиното извршување од моментот кога е сторен прекршокот, имајќи ги предвид
причините кои доведуваат до одоговлекување на судските постапките
(успешна/неуспешна судска достава, изготвување на одлуката, или жалбена
постапката пред Апелационен суд и сл.).
Од вкупно 33 поднесени барања за поведување прекршочни постапки до
надлежните судови во Република Македонија во текот на 2011 година, заклучно со 30
јуни 2012 година, повеќе од една третина биле завршени, и тоа:
- за 13 (тринаесет) постапки била донесена правосилна и извршна пресуда, и
- 20 (дваесет) прекршочни постапки биле во тек пред судовите, од кои 8 (осум)
прекршочни постапки биле во постапка по поднесена жалба на првостепената
пресуда, 10 (десет) прекршочни постапки биле во тек, за кои Советот за
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радиодифузија нема сознанија за текот на постапката и дали за нив е закажано судско
рочиште (на кое е извршен распит на обвинетите и презентирање на нивната одбрана
и слично) и 2 (две) прекршочни постапки биле во тек, за кои Советот има сознанија
дека по нив се постапува и се очекува пресуда на Основниот суд. Во продолжение, на
Сликата бр. 5 е даден графички приказ на прекршочни постапки, по кои постапапувал
Советот за радиодифузија во текот на 2012 година, а се поведени против
радиодифузерите во 2011 година, со опис на фазата на реализација на постапките во
анализираниот период.
Слика бр. 5, Графички приказ на прекршочни постапки, по кои постапапувал
Советот за радиодифузија во текот на 2012 година, а се поведени против радиодифузерите во 2011
година, со опис на фазата на реализација на постапките

Со оглед на фактот, дека радиодифузерите во Република Македонија
радиодифузната дејност ја вршат на локално, регионално и државно ниво, а имајќи ги
предвид казнените одредби содржани во Законот за радиодифузната дејност, според
кои за прекршоците се предвидени единствени глоби, за правното лице – од 4.000 до
5.000 евра во денарска противредност, а за одговорното лице – од 500 евра до 2.000
евра, очигледна е несразмерноста на прекршочната политика со фактичката
економска состојба на радиодифузерите. Состојбата е идентична и со казнените
одредби содржани во Изборниот законик во однос на прекршоците кои се однесуваат
на радиодифузерите.
Од досегашната практична примена на наведените законски решенија,
неспорно произлегува потребата од нивно изменување, на начин да се предвидат
казнени одредби во кои ќе бидат пропишани глоби во определен износ од приходот кој
го остварил радиодифузерот во соодветната деловна година. Со тоа би се извршило
индивидуализирање на прекршочни санкции, во зависност од економската моќ на
радиодифузерите, со што би се постигнала целта на казнувањето и би се допринело
изречената глоба на локалните, односно регионалните радиодифузери да не
претставува основ за престанок со вршење на радиодифузна дејност на тие субјекти.
Од друга страна, за радиодифузерите што вршат радиодифузна дејност на државно
ниво, ова би претставувало значително зголемување на висината на казната, со што
би се обезбедило и неопходното превентивно делување во однос на извршувањето на
идните прекршувања.
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Се очекува на овој начин да се создадат услови за подигнување на нивото на
општествената дисциплина на сторителите на прекршоците, со што ќе се изгради
поефикасен систем на санкционирање на сторителите на прекршоците.
6.8 Анализи на родот во медиумите
Советот за радиодифузија, како обврска произлезена од новиот Закон за
еднакви можности на жените и мажите, изготви две анализи поврзани со прашањето
на родот во медиумите. Станува збор за Анализата на начинот на прикажување и
претставување на жените и мажите во програмските концепти и содржини и Анализата
на родовите прашања во програмските концепти и содржини на средствата за јавно
информирање.
Тие беа реализирани од експертката проф. д-р Катерина Колозова и тим
аналитичари и покажаа дека и во информативните и во забавните емисии на
терестријалните телевизии кои емитуваат на државно ниво постои исклучително
голема родова асиметрија. При третманот на темите постои тотална невидливост на
родовиот аспект, кога се говори за функции и професии постои говорно неутрализирање на родот на тој начин што се користи машкиот граматички род на именките како
наводно родово неутрален, што всушност претставува неоконзервативен пресврт. Од
друга страна, постои сведување на личноста на род или возраст и стереотипизирање
во случаите какви што се инсистирањето на термините „старица“ или „старец“. Во
претставувањето на жените и мажите постои сексуално објективизирање на жените.
Согласно законската обврска, Советот ги достави анализите до Собранието на
Република Македонија.
7. СОПСТВЕНИЧКА
ДРУШТВА18

СТРУКТУРА
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7.1 Следење на сопственичката структура на радиодифузерите
Согласно своите законски надлежности, Советот за радиодифузија во
континиутет ја следи сопственичката структура на радиодифузерите, преку проверка
на податоците од тековните состојби на трговските радиодифузни друштва, како и со
увид во податоците на Интернет дистрибутивниот сиостем на Централниот регистар
на Република Македонија.
Во текот на 2012 година, беше констатирано дека кај Трговското радиодифузно
друштво ТВ ГУРРА ДОО од Кичево е извршена промена на сопственичката структура
без претходно добиено одобрение од Советот. Имено, беше направена промена во
сопственичката структура, во висина од 100 отсто од основната главнина на
радиодифузерот, при што од сопственичката структура отстапило физичкото лице
Неџат Мустафи од Кичево, кој беше единствен основач на радиодифузерот, а
пристапиле две физички лица: Кујтим Зендели, со учество од 50 отсто во основната
главнина и Сејдин Исени, со учество од 50 отсто во основната главнина. Заради
прекршување на одредбите од член 17, став 2 од Законот за радиодифузната дејност,
на Трговското радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДОО од Кичево Советот му изрече
мерка – писмена опомена.

Деталните податоци за сопствениката структура на трговските радиодифузни друштва се дадени во прилог на крајот
на овој Извештај „Сопственичка структура на трговските радиодифузни друштва” (Прилог бр.8).
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7.2 Промени на сопственичката структура на радиодифузерите
Согласно одредбите од член 17 од Законот за радиодифузната дејност, за
секоја промена на сопственичката структура која го надминува прагот од 10 отсто од
основната главнина, радиодифузерите се должни претходно да побараат одобрение
од Советот за радиодифузија.
Во текот на 2012 година, вкупно 12 (дванаесет) радиодифузери извршија
промена во сопственичката структура. Од нив: две телевизиски станици со дозвола за
емитување програма на државно ниво (ТВ Канал 5 и Наша ТВ); една регионална
телевизија (ТВ Шутел); две регионални радиостаници (РА Равел и РА Класик ФМ); три
локални телевизиски станици (ТВ Жупа од Центар Жупа, ТВ Гурра од Кичево и ТВ
Тиквешија од Кавадарци) и четири локални радиостаници (РА Модеа од Свети
Николе, РА Охрид од Охрид, РА Хит од Струмица и РА Кавадарци од Кавадарци).
Во јануари 2012 година Советот донесе Одлука за одобрение на планираната
промена на Трговското радиодифузно друштво ТВ Жупа Елезовски Елес ДООЕЛ од
село Мал Папрадник – Центар Жупа. Планирано беше истапување на единствениот
основач на радиодифузерот, физичкото лице Елес Елезовски и пристапување на
физичките лица Лиман Елезовски и Јасер Елезовски.
Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО од Охрид поднесе
барање за одобрение за промена на сопственичката структура, при што промената се
однесуваше на истапување на правното лице Фонд за пензиско и инвалидско
осигурување на Македонија и пристапување на физичкото лице Емин Папранику од
Струга.
Телевизиската станица ТВ Шутел од Скопје, којашто емитува програма на
регионално ниво (на подрачјето на град Скопје), побара одобрение за промена на
сопственичката структура во смисла на целосно истапување на единствениот основач
на радиодифузерот, физичкото лице Ќамил Мустафа од Скопје и пристапување на
физичкото лице Елез Фари од Скопје.
Во насока на усогласување на работењето на радиодифузерот со одредбите
содржани во член 11 од ЗРД, локалната радиостаница Модеа од Свети Николе се
обрати до Советот со барање за одобрение за промена на сопственичката структура
во висина од 100 отсто од основната главнина. Имено, сопственикот на
радиостаницата, физичкото лице Бобан Ефремов, како носител на јавна функција не
смее да се јавува и како основач на радиодифузер. Беше планирано нов основач на
радиодифузерот да биде физичкото лице Блаѓе Монев од Свети Николе.
Радиодифузното друштво Наша ТВ ДОО од Скопје на 17 август 2012 година до
Советот достави барање за промена на сопственичката структура. Како основачи на
овој радиодифузер се јавуваа вкупно седум лица, од кои четири правни лица
(Друштво за промет и услуги НАШ КОНЦЕПТ ДОО Скопје, со учество од 90 отсто од
основната главнина, Брокерска куќа МОЈ БРОКЕР АД Скопје, Друштво за консалтинг и
информатички инженеринг НЕТ-БИТ ДОО Скопје и СЕЕ ИНВЕСТ ФОНД управуван од
МАК АССЕТС МЕНАЏМЕНТ ДОО Скопје, сите три со учество од по 2 отсто), и три
физички лица (Методи Мајнов кој беше сопственик на 2 отсто од основната главнина
на овој радиодифуизер и лицата Весна Блажеска и Богоја Блажески кои поседуваа по
1 отсто од основната главнина). Беше побарана согласност за истапување на сите
правни лица и едно физичко лице (Методи Мајнов) и за пристапување на физичкото
лице Милица Гоговска, која би била сопственик на 98 отсто од основачкиот капитал на
Наша ТВ. Останатите 2 отсто би останале во сопственост на лицата Весна Блажеска и
Богоја Блажески. Советот за радиодифузија изврши проверка во Интернет
дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија, при што
констатираше дека лицето што пристапува како сопственик, Милица Гоговска не се
јавува како основач на други трговски друштва.
На 28 септември 2012 година, барање за промена на сопственичката структура
поднесе Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ. Побарана беше
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согласност за истапување на единствениот основач на овој радиодифузер, физичкото
лице Емил Стојменов од Скопје и пристапување на физичкото лице Вања Гавриловски
од Скопје.
Согласно член 17 од Законот за радиодифузната дејност, на 06.09.2012 година
од страна на ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ од Скопје, до
Советот за радиодифузија беше доставено барање за согласност за промена на
сопственичката структура. Планирано беше единствениот основач на оваа радиостаница, физичкото лице Мартин Тренески од Скопје да истапи од сопственичката
структура, а како нов основач да се јави физичкото лице Татјана Алексиќ од Тетово.
Локалната телевизиска станица Трговско радиодифузно друштво ТВ Гурра од
Кичево, достави барање за одобрение за промена на сопственичката структура на 10
октомври 2012 година. Овој радиодифузер беше во сопственост на две физички лица:
Кујтим Зендели од Горно Строгомишта, Зајас и Сејдин Исени од с. Стрелци, Осломеј.
Планираната промена се однесуваше на истапување на лицето Кујтим Зендели од
Горно Строгомишта, Зајас, со што единствен сопственик на телевизијата би било
лицето Сејдин Исени од с. Стрелци, Осломеј.
На 04 октомври 2012 година, Трговското радиодифузно друштво ХИТ РАДИО
ДООЕЛ од Струмица го извести Советот дека е направена промена на сопственичката
структура на радиодифузерот. Оваа промена беше направена без претходно
побарано одобрение од Советот за радиодифузија, што е спротивно на одредбите од
член 17, став 2 од Законот за радиодифузната дејност. Согласно своите законски
надлежности, Советот на овој радиодифузер му изрече мерка – писмена опомена и
побара од Централниот регистар на Република Македонија да ја врати првобитната
состојба на сопственичката структура на ова трговско радиодифузно друштво.
Централниот регистар го извести Советот дека е постапено согласно барањето на
Советот и дека е извршена исправка на Решението со кое е извршена промената.
Истиот ден, овој радиодифузер до Советот достави уредно и комплетно барање за
одобрение на сопственичката структура, со кое побара согласност за истапување на
единствениот основач физичкото лице Блаже Масалковски од Струмица и
пристапување на физичкото лице Стево Трајков од с.Градошорци, Василево.
Во октомври 2012 година, барање за одобрение за промена на сопственичката
структура достави и регионалната радиостаница Трговско радиодифузно друштво
РАДИО РАВЕЛ ДООЕЛ од Скопје. Единствен основач на оваа радиостаница беше
физичкото лице Влатко Милев од Скопје, а планирано беше негово целосно
истапување од сопственоста и пристапување на правното лице Друштво за консалтинг
и посредување НВСП ДООЕЛ од Скопје, чиј единствен основач е физичкото лице
Владислав Стајковиќ од Скопје.
Правното лице Друштво за консалтинг и посредување НВСП ДООЕЛ од Скопје,
во ноември 2012 година, стана основач на уште еден радиодифузер со дозвола за
емитување телевизиска станица на локално ниво – Трговското радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ од Кавадарци. Претходен сопственик на оваа
телевизиска станица беше физичкото лице Ванче Волчев од Кавадарци.
Од страна на Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО
Кавадарци на 1.11.2012 година беше доставено барање за согласност за промена на
сопственичката структура. Како основачи на оваа радиостаница се јавуваа четири
физички лица: Трајанка Митова (со учество од 70 % во основната главнина на
радиодифузерот), Лилјана Илиева, Маријана Пешиќ и Ѓорѓи Голчев (сите три со
учество од по 5 % во основната главнина на радиодифузерот) и едно правно лице –
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување (со учество од 15 % во основната
главнина на радиодифузерот). Планирано беше истапување на физичките лица
Лилјана Илиева, Маријана Пешиќ и Ѓорѓи Голчев и преземање на нивните удели од
страна на физичкото лице Трајанка Митова, со што нејзиниот удел се зголеми на 85
отсто.
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Во текот на втората половина од 2012 година, беше извршена промена на
сопственичката структура на две правни лица кои се основачи на радиодифузери
(Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ
од Штип кое е единствен основач на Тргопвското радиодифузно друштво Радио
КАНАЛ 77 ДООЕЛ од Штип и Трговското друштво со ограничена одговорност за
промет и услуги АЛФА СКОП ДОО експорт-импорт од Скопје кое е основач на два
радиодифузери и тоа Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ од Скопје, со
дозвола за вршење радиодифузна дејност – телевизија преку сателитски предавател
и Трговско радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО од Скопје, со дозвола за вршење
радиодифузна дејност – телевизија на регионално ниво. Советот изврши проверка на
податоците во Централниот регистар на Република Македонија и констатираше дека
преку овие промени не се создава недозволена медиумска концентрација, и побара од
овие радиодифузери да достават изјава од физичките лица кои се јавуваат како
основачи на правните лица во чија сопственост се радиодифузерите, да достават
нотарски заверени изјави дека нема пречки во смисла на член 11 од Законот за
радиодифузната дејност да се јават како основачи на радиодифузери. Трговското
радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ од Штип ја достави бараната изјава,
а крајниот рок за Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ од Скопје и
Трговското радиодифузно друштво ТВ Скопје ДОО од Скопје истекува во јануари 2013
година.
7.3 Недозволена медиумска концентрација
Во јануари 2012 година, Советот за радиодифузија од сите радиодифузери
побара да достават документ за тековната состојба издадена од Централниот
регистар. Користејќи ги податоците за лицата што се јавуваат како основачи или
управители на радиодифузерите, беше извршена проверка во Интернет
дистрибутивниот систем на Централниот регистар, во смисла на тоа дали тие
истовремено се јавуваат како основачи на трговски друштва регистрирани за некоја од
дејностите коишто, согласно Законот за радиодифузната дејност, се неспоиви со
радиодифузната дејност (друштво од областа на печатот кое издава дневен весник
што се дистрибуира на подрачјето на кое се емитува радио и/или телевизиската
програма, новинска агенција, друштво за реклама и пропаганда, друштво за
истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за спроведување активности на
истрага и обезбедување, друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела, друштво за
филмска продукција или на друштво за телекомуникациски услуги). При проверката не
беа констатирани случаи на недозволена медиумска концентрација.
7.4 Транспарентност на сопственичката структура
За да се обезбеди транспарентност на сопственоста на радиодифузерите, а во
насока на јавноста да и се обезбедат информации за сопствениците на медиумите, за
таа да биде во можност соодветно да ги вреднува информациите кои ги добива од
определен медиум и да изгради сопствен став кон нив, во членот 20 од Законот за
радиодифузната дејност, предвидена е обврска за радиодифузерите да ги објават
податоците за сопственичката структура најмалку еднаш годишно, а најдоцна до 31
март во еден дневен весник, и три пати во текот на годината да ги објават на
сопствената програма (на 31 март, 30 јуни и 30 октомври), во точно утврдени термини.
Советот за радиодифузија го следеше исполнувањето на оваа обврска од
страна на радиодифузерите, а на оние кои не ја исполнија им изрече мерки согласно
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член 38 од Законот за радиодифузната дејност. Заради прекршување на одредбите од
член 20 од Законот за радиодифузната дејност, на вкупно четири радиодифузери
Советот им упати укажувања, а по оваа основа изрече и 7 (седум) мерки, и тоа: една
мерка – времена забрана за рекламирање и телешопинг во времетраење од 3 (три)
дена, три мерки – писмена опомена со барање за објавување и три мерки – писмена
опомена 19.
7.5 Почитување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност
Советот за радиодифузија на РМ на почетокот на 2012 година, ја разгледуваше
состојбата во однос на почитувањето на членот 11 од Законот за радиодифузната
дејност од страна на трговските радиодифузни друштва во Република Македонија, при
што беше донесен заклучок на радиодифузерите кај кои што беа утврдени
отстапувања од членот 11, а во врска со член 18, став 2, алинеја 1 од Законот (ТРД
Канал 5 ДООЕЛ од Скопје, ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ од Скопје, ТРД Радио Канал
77 ДООЕЛ од Штип и ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ Скопје),
да им се укаже за утврдената состојба и да се задолжат во рок од 6 месеци да ги
отстранат констатираните повреди на Законот. За да се обезбеди доследна примена
на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност, од страна на Советот им беше
укажано на сите радиодифузери во Република Македонија, вклучувајќи ги и оние чии
основачи или соосновачи се акционерски друштва, дека е определен краен рок – 30-ти
септември 2012 година, во кој беа обврзани да го усогласат своето работење со
одредбите содржани во членот 11 од Законот за радиодифузната дејност. Беше
укажано дека доколку радиодифузерите во утврдениот рок не го усогласат своето
работење со одредбите од Законот, Советот согласно своите законски овластувања,
ќе иницира постапка за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност.
По истекот на рокот за усогласување, односно заклучно со 1 октомври 2012
година, беше утврдено дека два радиодифузера: ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип и
ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ Скопје, не го усогласиле
своето работење со член 11, а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната
дејност. Советот за радиодифузија на РМ, врз основа на член 63, став 1, алинеја 3, а
согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност, поради настанување
околности што претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна
дејност односно неусогласеност на работењето со член 11, а во врска со член 18 од
Законот за радиодифузната дејност, иницираше постапка за одземање на дозволата
на наведените радиодифузери. По иницирањето на постапката за одземање на
дозволите, а пред донесувањето на одлуката за одземање на дозволите, радиодифузерите го усогласија своето работење со член 11, а во врска со член 18 од Законот за
радиодифузната дејност.
Советот за радиодифузија на РМ, имајќи го предвид фактот дека
сопственичката структура на трговските радиодифузни друштва е променлива
категорија, а и фактот дека носителите на јавни функции се избираат/именуваат за
одреден временски период, а за да се обезбедат реални услови за примена на членот
11 од Законот за радиодифузната дејност, во своето Мислење за предложените
измени на изборното законодавство, доставено до Министерството за правда на РМ
во јуни 2012 година, укажа дека се наметнува потребата од востановување, односно
водење Регистар на сите носители на јавни функции и членови на нивните семејства
во Република Македонија, притоа предлагајќи ја Државната комисија за спречување на
корупцијата како најсоодветна институција за водење на овој регистар.

Податокот е содржан во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Изречени мерки од Советот за радиодифузија
на РМ во 2012 година” (Прилог бр.3).
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8.

РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

Согласно препораките од Државниот завод за ревизија, а заради заштита на
културното наследство, во април 2012 година, Советот донесе Одлука (бр.02-1781/1)
со која реализираните програми/проекти од јавен интерес, како аудиовизуелни и
фонотечни добра, за нивно архивирање и чување, да се предадат на националните
установи за заштита, и тоа: телевизиските програми во Кинотека на Република
Македонија, а радио програмите – во Националната и Универзитетска библиотека
„Свети Климент Охридски“. За таа цел, Советот изврши попис на целокупната
продукција и започна подготовки за предавање на проектите од јавен интерес на овие
установи.
Во текот на јули 2012 година, беше потпишан договор за отстапување и
преземање на аудиовизуелни дела помеѓу Советот за радиодифузија и Националната
установа Кинотеката на Република Македонија. Во периодот што следуваше копиите
од телевизиските проекти од јавен интерес што ги поседуваше Советот, беа отстапени
на Кинотеката на Македонија.
Договорот за отстапување и преземање на фонотечни дела, помеѓу Советот за
радиодифузија и Националната и Универзитетска библиотека „Свети Климент
Охридски“ беше потпишан во август 2012 година, а радио проектите беа отстапени во
текот на септември 2012 година.
9.

ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА СОВЕТОТ

9.1 Наплата на радиодифузната такса
Радиодифузната такса е јавна давачка. Управата за јавни приходи, почнувајќи
од 1 јануари 2011 година, ги презеде работите во врска со пресметувањето, утврдувањето и наплатата на средствата од радиодифузната такса на корисниците во име и за
сметка на МРТ. Регистарот на обврзници за плаќање на радиодифузната такса е во
надлежност на ЈП Македонска радио-телевизија. Од вкупно прибраните средства од
радиодифузната такса, 4 % се уплаќаат на сметката на Советот за радиодифузија
како еден од нејзините корисници.
Уплатените средства на сметката на Советот по основ на радиодифузна такса
изнесуваа 20.395.842,00 денари. Средствата и во оваа година бележат пораст во
однос на претходната година кога беа наплатени средства во износ од 17.127.914,00
денари.
За корисниците на радиодифузната такса е особено значаен фактот, што
процентот на наплатата на таксата бележи пораст во последните неколку години.
9.2 Ослободување од плаќање радиодифузна такса
Во текот на 2012 година, Советот за радиодифузија на Република Македонија,
врз основа на член 146, став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен
весник на Република Македонија“, бр.100/05, 19/07, 103/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12)
постапувајќи по дописите добиени од Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија“ – Скопје и по Известување од Министерството за информатичко општество и
администрација, а во врска со Информацијата за преземените активности за
покриеност со сигнал на одредни локации на програмите од ЈП „Македонска
радиотелевизија“, изготвена од страна на Агенцијата за електронски комуникации,
како и мерењата извршени од страна на Јавното претпријатие „Македонска
радиодифузија“, до Владата на Република Македонија достави 5 (пет) предлог-Одлуки
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за ослободување од плаќање радиодифузна такса, врз основа на кои беа донесени 5
(пет) одлуки за ослободување од плаќање радиодифузна такса.
Владата на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија
на Република Македонија, донесе:
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.41-4358/1 од
16-ти јуни 2012 година, на седница одржана на 16.06.2012 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците во населеното место Плетвар, што
не се покриени со радиодифузни сигнали, односно немаат прием на програмите на
Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“, и тоа: Друштво за
производство, трговија и услуги ЧЕ - ОИЛ увоз–извоз Прилеп, ДООЕЛ, за објектот во
населеното место Плетвар, на ул. „Населено место без уличен систем“, Плетвар
Прилеп, и Трговец поединец за угостителски услуги Александар Атанас Димов ЧЕ с.
Плетвар, Прилеп ТП, за објектот во населеното место Плетвар, на ул. „Населено
место без уличен систем“, Плетвар Прилеп.
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.41-4946/1 од 11ти јули 2012 година, на седницата одржана на 11.07.2012 година, со која се
ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците на ул. „К.Ј. Питу“ од бр.1
до бр.12, Македонски Брод, населено место што не е покриено со радиодифузен
сигнал, односно нема прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие
„Македонска радиотелевизија“.
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.41-5204/1 од
24-ти јули 2012 година, на седница одржана на 24.07.2012 година, со која се
ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците во населеното место
с. Ногаевци, општина Градско, кое не е покриено со радиодифузен сигнал, односно
нема прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска
радиотелевизија“.
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.41-6236/1 од
21-ти август 2012 година, на седница одржана на 21.08.2012 година, со која се
ослободуваат од плаќање радиодифузна такса обврзниците во населеното место
с. Железнец, општина Демир Хисар, со вкупно 29 (дваесет и девет) домаќинства, кое
не е покриено со радиодифузен сигнал, односно нема прием на програмите на Јавното
радиодифузно претпријатие „Македонска радиотелевизија“.
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.41-9157/1 од
25.12.2012 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса
обврзниците во населеното место Нов Истевник, општина Делчево, со вкупно 67
(шеесет и седум) домаќинства, кое не е покриено со радиодифузен сигнал, односно
нема прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие „Македонска
радиотелевизија“.
Во првонаведените четири одлуки, предвидено е дека ослободувањето од
плаќање радиодифузна такса е со времетраење до обезбедување на покриеност со
радиодифузен сигнал на обврзниците од наведените населени места, додека во
последната одлука е утврдено дека ослободувањето од плаќање радиодифузна такса
е со времетраење до 31.05.2013 година, поради тоа што во тек е процес на
дигитализација, според кој сите аналогни предаватели треба да се исклучат.
9.3 Наплата на надоместокот за дозволи за вршење радиодифузна
дејност
Дозволата за вршење радиодифузна дејност се издава за емитување и пренос
на одреден радио или телевизиски програмски сервис независно од техничките услови
за пренос. Дозволата за вршење на радиодифузна дејност на трговските
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радиодифузни друштва и непрофитните установи се доделува за временски период
од девет години.
Годишниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност за
трговските радиодифузни друштва и непрофитните радиодифузни установи се определува врз основа на формулата од член 60 од Законот за радиодифузната дејност
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10,
145/10, 97/11 и 13/12).
Надоместокот за дозволата се плаќа на сметката на Советот за радиодифузија
за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на доделувањето на дозволата.
Процентот на наплата на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна
дејност за периодот 2011-2012 година на 31 декември 2011 година изнесуваше
54,17 %.
За да се надмине состојбата со нередовното плаќање на надоместокот за
дозволата, во март 2012 година беше разгледана Информација за работењето на
трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма преку сателит, во која меѓу
другото беа опфатени и друштвата кои ги немаа исполнето своите обврски во однос
на плаќањето на надоместокот кон Советот. Вкупно седум трговски радиодифузни
друштва должеа по основ на неплатен надоместок за една или повеќе години и тоа:
- ТРД Џангл ТВ ДООЕЛ Скопје
- ТРД Перспектива ДООЕЛ Скопје
- ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ Скопје
- ТРД Пинк 15 ДООЕЛ Скопје
- ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип
- ТРД Наша ТВ Скопје
- ТРД АБ Канал Скопје
За да се исплатат заостанатите долгови, беше донесена Одлука тие да можат
да се платат на рати, со претходно склучен Договор за плаќање на рати со својство на
извршна исправа. Притоа исплатата на последната рата мораше да се изврши пред
издавањето на новата пресметка за дозволата за вршење радиодифузна дејност за
наредната година 2012–2013 година.
Во почетокот на април 2012 година, четири трговски радиодифузни друштва
потпишаа таков Договор за плаќање на рати, и тоа: ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип, ТРД
Наша ТВ Скопје, ТРД АБ Канал Скопје и ТРД Пинк 15 ДООЕЛ Скопје.
На другите три трговски радиодифузни друштва (ТРД Џангл ТВ ДООЕЛ Скопје;
ТРД Перспектива ДООЕЛ Скопје и ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ Скопје), кои не го платија заостанатиот надоместокот за дозволата, ниту пак склучија Договор за плаќање
на рати, им беше одземена дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Согласно потпишаниот Договор, три друштва во целост го платија долгот и тоа
ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип, ТРД Наша ТВ Скопје и ТРД АБ Канал Скопје.
На трговското радиодифузно друштво ТРД Пинк 15 ДООЕЛ Скопје, во мај 2012
година му беше одземена дозволата за вршење радиодифузна дејност, бидејќи не
изврши уплата на втората рата согласно потпишаниот Договор. Овој радиодифузер
достави и писмено известување до Советот за радиодифузија на Република Македонија дека се откажува од понатамошното исполнување на обврските,
Во април 2012 година беа испратени предупредувања за плаќање на
заостанатиот надоместокот и до 34 трговски радиодифузни друштва носители на
дозволи за терестеријално емитување на ТВ и радио програми, кои ги немаа
исполнето своите обврски за надоместокот.
Врз основа на доставените предупредувања, 32 друштва ја исполнија својата
обврска во целост, додека за 2 (две) трговски радиодифузни друштва беше донесена
Одлука за одземање на дозволата поради неплаќање на надоместокот. Дозволата им
беше одземена на ТРД ТВ Меди Битола и ТРД Радио АБ Канал Кочани.
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За да се надмине неуредноста во плаќањето на надоместокот за дозволата за
вршење радиодифузна дејност, Советот за радиодифузија на Република Македонија
во мај 2012 година усвои Правилник за процедурите на финансиското и сметководствено работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија („Службен
весник на Република Македонија“ бр.64/12), со кој беше уредено и пресметувањето,
фактурирањето и наплатата на годишниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
До сите трговски радиодифузни друштва и непрофитни радиодифузни установи, навремено беа доставени пресметки за плаќање на надоместокот, за вршење
радиодифузна дејност согласно датумот на доделувањето на дозволата за периодот
2012-2013 година.
Од вкупниот број на доставени пресметки за плаќање на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност, само три друштва не ја исполнија
својата обврска. Советот за радиодифузија донесе Одлука за одземање на дозволата
за вршење радиодифузна дејност за друштвата кои не го платија надоместокот за
дозволата во целост, и тоа за:
- ТРД АБ Канал ДООЕЛ Скопје, кој имаше дозвола за сателитско емитување
на ТВ програма на територијата на Република Македонија;
- ТРД Пинк Мак ДООЕЛ Скопје, кој поседуваше дозвола за ТВ програма за
подрачјето на Скопје и
- ТРД Монако-Радио Сити ФМ ДООЕЛ Куманово, кое имаше дозвола за
емитување на радио програма на локално ниво.
Со донесувањето на Правилникот за процедурите на финансиското и
сметководствено работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.64/12), во писмена форма беше
уредено пресметувањето, фактурирањето и наплатата на годишниот надоместок за
дозволата за вршење радиодифузна дејност. Со наведедните измени се оневозможува и евентуално нееденаков третман кон било кое радиодифузно друштво во
однос на плаќањето на надоместокот.
Неговата доследна примена, придонесе за поголема уредност во плаќањето
на пресметаниот надоместок за дозволата и значително го зголеми процентот на
наплата на надоместокот за дозволата.
9.4 Трансформација на поранешните локални јавни радиодифузни
претпријатија
Со измените и дополнувањата на Законот за радиодифузната дејност, објавени
во „Службен весник на Република Македонија“ бр.13 од 27 јануари 2012 година, беше
изменет член 173 од Законот за радиодифузната дејност, кој го уредуваше начинот на
трансформација на постојните јавни претпријатија кои вршат радиодифузна дејност –
радио на локално ниво.
Со наведените измени на Законот за радиодифузната дејност беше пропишано
дека јавните претпријатија и други правни лица кои вршеле односно вршат радиодифузна дејност на локално ниво, кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не
се запишани во трговскиот регистар како трговско радиодифузно друштво, односно
над кои не е започната или не е завршена постапка на трансформација согласно со
одредбите од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал, се
бришат од соодветниот регистар на начин и под услови определени со Законот за
трговските друштва и со овој закон. Постапката за бришење ја спроведува
Централниот регистар на Република Македонија преку едношалтерскиот систем, врз
основа на предлог од Управата за јавни приходи за бришење од соодветниот регистар
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на наведените субјекти - јавните претпријатија и други правни лица кои вршеле
односно вршат радиодифузна дејност на локално ниво.
Со оглед на спроведените законски измени, Советот за радиодифузија нема
повеќе надлежност во процесот на трансформација на постојните јавни претпријатија
кои вршат радиодифузна дејност – радио на локално ниво.
10. ПОСТАПУВАЊЕ ПО ПРЕТСТАВКИ
Советот за радиодифузија на Република Македонија, како орган кој е должен да
постапува по одредбите од Законот за постапување по претставките и предлозите
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.82/08) и во текот на 2012 година,
продолжи да ги евидентира примените претставки согласно Правилникот за
содржината, начинот и формата на водење евиденција на податоците што се
однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите како и содржината на
извештаите („Службен весник на Република Македонија“, бр.2/09), во Уписник за
предметите по претставки и предлози (Образец УПП), и да постапува по нив во
согласност со наведениот Закон.
Во Уписникот за предметите по претставки и предлози на Советот, за 2012
година, на пропишаниот Образец УПП („Службен весник на Република Македонија“
бр.2/09), заклучно со 31.12.2012 година, евидентирани се вкупно 194 претставки,
односно предлози и по нив е постапено во законски утврдениот рок.
Советот за радиодифузија на Република Македонија, согласно член 19, став 2
од Законот за постапување по претставките и предлозите и член 6 и член 8 од
Правилникот за содржината, начинот и формата на водење евиденција на податоците
што се однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите, како и содржината
на извештаите, е обврзан до Министерството за правда на РМ, на секои шест месеци,
да достави Извештај за податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите, на пропишаниот Образец ИПП („Службен весник на Република
Македонија“ бр.2/09). Врз основа на тоа, Советот во текот на 2012 година, достави два
извештаи до Министерството за правда, и тоа:
- Извештај за податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките
и предлозите, за периодот од 1 јануари 2012 година до 30 јуни 2012 година (со
придружен допис бр.01-3850/1 од 13.07.2012 година), и
- Извештај за податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките
и предлозите, за периодот од 1 јули 2012 година до 31 декември 2012 година (со
придружен допис бр.03-236/1 од 16.01.2013 година).
11. ИЗВЕШТАЈ ЗА ВОДЕЊЕТО НА УПРАВНАТА СТАТИСТИКА
Советот за радиодифузија и во тековната 2012 година, продолжи со
имплементацијата на одредбите од Законот за општата управна постапка („Службен
весник на Република Македонија“, бр.38/05, 110/08 и 51/11)
Постапувајќи согласно Правилникот за содржината, начинот и формата на водење на извештаите од управната статистика („Службен весник на Република
Македонија“, бр.02/09), во текот на 2012 година, се евидентирани вкупно 442 предмети
од управна постапка кои се заведени во соодветен уписник (УП 1). Согласно член 7 од
Законот за општата управна постапка и член 8 и член 10 од Правилникот за содржината, начинот и формата на водење на извештаите од управната статистика, Советот
за радиодифузија, во законски рок, изготви и, во законски рок, до Министерството за
информатичко општество и администрација достави Извештај бр.01-4115/1 од
30.07.2012 година и Извештај бр.03-377/1 од 18.01.2013 година.
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Советот за радиодифузија води и електронски уписник за предметите од првостепената управна постапка.
12. СОРАБОТКА СО ДРУГИ ТЕЛА, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
12.1 Соработка со Координативното тело за интелектуална сопственост
Во 2012 година, се интензивираше соработката со Координативното тело за
интелектуална сопственост, формирано од Владата на Република Македонија. Ова
резултираше со зголемена правна дисциплина на операторите на јавни комуникациски
мрежи, како од аспект на почитувањето на авторските и сродните права, така и од
аспект на почитувањето на техничките, даночните
и другите прописи
чие
спроведување го контролира ова тело, составено од претставници на Советот за
радиодифузија, Министерството за внатрешни работи, Министерството за култура,
Агенцијата за електронски комуникации, Управата за јавни приходи и Државниот
пазарен инспекторат. Активностите на Координативното тело добија забележителен
публицитет во електронските и печатените медиуми, како и на веб страниците на
Државниот завод за индустриска сопственост и на Советот и имаа позитивен одек во
јавноста.
12.2 Соработка со Министерството за информатичко општество и
администрација
Соработката со Министерството за информатичко општество и администрација,
меѓу другото, се состоеше во доставување на податоци за вработените во Стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ согласно актот за систематизација на
работните места и информација за преземените активности за да се обезбеди
покриеност со радиодифузен сигнал на програмите од ЈП „Македонска радиотелевизија“ на одредени локации во Република Македонија (Присојница, Разловци, Николиќ,
Милетково, и с. Двориште, Општина Берово). Покрај тоа, Советот даде мислење за
Акциониот план за превенција и справување со нелегални активности и содржини
преку информатичко-телекомуникациските технологии и заштита на децата и младите
од истите 2012–2014 година, подготвен од Министерството за информатичко
општество и администрација.
12.3 Соработка со Министерството за култура
Советот, соработуваше со Министерството за култура во делот на регистрацијата на пакетите програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи
и покренувањето прекршочни постапки против операторите на јавни комуникациски
мрежи, во случај на нивно постапување спротивно на член 82, став 2 од Законот за
радиодифузната дејност. Беше остварена интензивна соработка во подготвувањето на
Нацрт–Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во периодот од 2013 до 2017
година. До Министерството за култура Советот достави мислење по Нацртот на
Националната стратегија за развојот на културата за периодот 2012–2017 година, со
предлог линеарно и нелинеарно емитуваните аудиовизуелни содржини да бидат што
подостапни до слепите и слабовидните и до глувите и наглувите лица; укажување на
нужноста од реставрација и дигитализација на македонската, односно домашната
телевизиска продукција; и неопходноста од поттикнување на ДВД издаваштвото од
некомерцијален тип, во интерес на подигнување на филмската и медиумската култура
на публиката.
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12.4 Соработка со Министерството за финансии
Соработката со ова министерство се состоеше во доставување податоци за
постапување по заклучоците на Владата на РМ, во врска со исполнувањето на
обврските кои произлегуваат од Законот за јавна внатрешна контрола („Службен
весник на Република Македонија“ бр.90/09“), во делот за внатрешната ревизија.
Советот соработуваше со Министерството за финансии и во врска со имплементацијата на двата проекта од Претпристапната помош на ЕУ – IPA TAIB 2009, компонента I и компонента II.
12.5 Соработка со Министерството за труд и социјална политика
Советот соработуваше со Министерството за труд и социјална политика во
врска со оперативниот план за имплементација на Националниот план за родова
рамноправност (НПРР) 2007–2012 година. Во текот на 2012 година Советот активно
учествуваше во изготвувањето на новиот Акциски план за родова рамноправност
преку давање предлози и мислења за активностите предвидени со него. Советот
придонесе и со одговори на прашања во врска со четвртиот и петтиот периодичен
извештај по Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на
жената. Како обврска произлезена од Законот за еднакви можности на жените и
мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр.06/12), Советот изготви две
анализи поврзани со прашањето на родот во медиумите, кои беа доставени до
Собранието на Република Македонија.
Министерството за труд и социјална политика го извести Советот за радиодифузија дека Владата на Република Македонија во мај 2012 година донела Национална
стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на етничка припадност, возраст,
ментална и телесна попреченост и пол. За да придонесе во остварувањето на оваа
Стратегија, Советот за радиодифузија се вклучи во делот „Изготвување на годишни
извештаи за застапеноста на етничките заедници во сите области“ од Акцискиот план
на оваа стратегија. Советот побара од сите радиодифузери да достават податоци за
етничката структура на вработените, врз основа на кои изработи Анализа на
структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничката
припадност и ја достави до Министерството за труд и социјална политика.
Во организација на Министерството за труд и социјална политика на Република
Македонија, Сектор за еднакви можности и Телото на Обединетите нации за родова
еднаквост и зајакнување на жените, беа организирани работилници и јавна расправа
на тема „Стратегијата за родова еднаквост 2013–2020 и Националниот план за
еднаквост 2013–2016“ во која учествуваше и координаторката за еднакви можности во
Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Советот за радиодифузија преку свој претставник партиципираше во
формирањето на Национално Координативно тело за имплементација на ООН
Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во Република Македонија. Со
Националното Координативно тело претседава Министерство за труд и социјална
политика, а со Решение на Владата на Република Македонија, бр.41-8304/2 од 11
ноември 2012 година, именуван е претставникот на Советот. Во тек се подготвителни
работи на Акциски план и на Оперативен план за спроведување на ОН Конвенцијата.
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12.6 Соработка со Министерството за надворешни работи
Претставници од Советот учествуваа во подготовката на „Заедничкиот основен
документ за заштита и унапредување на човековите права“, во рамките на
Меѓуресорското тело за човекови права, координирано од Министерството за
надворешни работи на Република Македонија. Република Македонија како членка на 7
од 9-те основни конвенции за човековите права во рамките на ОН, покрај обврската за
целосна имплементација на одредбите од овие инструменти на национално ниво (во
правото и практиката), има и обврска да доставува редовни извештаи и да рапортира
пред надлежните експертски комитети воспоставени со секоја од овие конвенции
одделно. Исполнувањето на извештајните обврски кои произлегуваат од овие
конвенции е индикатор за капацитетот на националните институции за спроведување
на меѓународно преземените обврски во сферата на човековите права, како еден од
клучните индикатори за развојот на демократијата и владеењето на правото. Во оваа
насока беше даден придонесот на Советот, при изготвување на „Заедничкиот основен
документ за заштита и унапредување на човековите права“, во областа од документот:
„Правна рамка за заштита на човековите права на национално ниво“, во деловите:
„Национални институции за човекови права“ и „Унапредување на свеста за човековите
права преку медиумите“.
12.7 Соработка со Агенцијата за електронски комуникации (АЕК) и со
Македонската радиодифузија (МРД)
Во текот на извештајната година, Советот за радиодифузија ја користеше
информатичката инфраструктура на Агенцијата за електронски комуникации, за
потребите на посебно изработениот софтвер за Советот, а соработуваше со АЕК и во
делот на извршување на одземените фреквенции од трговските радиодифузни
друштва, чие работење беше во спротивност со Законот за радиодифузна дејност.
Во соработка со АЕК, беа дефинирани чекорите за воведување на потполна
дигитализација, која бара тесна координација на двете институции во поглед на
обезбедување услови за вршење на радиодифузна дејност на државно, регионално и
локлано ниво во дигитална околина.
Во извештајната година, Советот соработуваше и со МРД, во насока на
утврдувањето на фактичката ситуација на терен за квалитетот на приемниот сигнал на
јавниот ТВ сервис, односно подготвуваме мислења испратени до Владата на
Република Македонија за ослободување од плаќање на радиодифузната такса.
12.8 Соработка со Народниот правобранител
Во текот на 2012 година, продолжи соработката со Народниот правобранител
на РМ, во рамките на која претставници на Советот земаа учество во разгледувањето
на состојбите за заштита на децата од информации и материјали штетни за нивниот
психофизички развој, при што беа доставени податоци за преземените мерки од
страна на Советот за заштита на децата од информации штетни за нивниот развој. По
покана на Народниот правобранител, Советот со презентација зема учество на
тркалезна маса на тема: „Учество на децата и нивна заштита од информации и
материјали штетни за нивниот психофизички развој“. Исто така, на барање од Владата
на РМ, во текот на 2012 година беа доставени податоци за преземени мерки и
активности на Советот по обраќања на Народниот правобранител, за: четвртиот
квартал од 2011 година, и за вториот и четвртиот квартал од 2012 година. Воедно,
Советот за радиодифузија на РМ во рамките на Твининг проектот „Поддршка на
канцеларијата на Народниот правобранител“, зеде учество на тркалезната маса
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одржана на 9 октомври 2012 година, на тема „Слобода на изразување“, во рамките на
која Советот имаше излагање на тема: „Улогата и праксата на Советот за
радиодифузија“. Освен тоа, во текот на 2012 година, Советот за радиодифузија во
неколку наврати до Народниот правобранител доставуваше и податоци за соодветна
и правична застапеност на припадниците на заедниците и податоци за половата
структура и степенот на образование во структурата на вработените во Стручната
служба на Советот.
12.9 Соработка со Секретаријатот за европски прашања
Советот соработуваше со Секретаријатот за европски прашања по повод
редовните месечни извештаи за напредокот во остварувањето на обврските од НПАА.
За подобрување на застапеноста на помалите заедници, особено на Ромите и
Турците, до Секретаријатот за европски прашања, на нивно барање, беа доставени
податоци за застапеноста на наведените помали заедници во структурата на
вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на Република
Македонија.
12.10 Соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата
Соработката со Државната комисија за спречување на корупцијата беше концентрирана на остварување на Државната програма за превенција и репресија на
корупцијата и судирот на интереси 2011–2015 година, врз основа на правната позиција
на Советот како независно регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во
радиодифузната дејност и Протоколот за соработка за превенција и репресија на
корупцијата и судирот на интереси. Советот до Државната комисија за спречување на
корупцијата достави и информации во врска со усогласувањето на радиодифузерите
со одредбата содржана во член 11 од Законот за радиодифузна дејност, а во врска со
член 18 од истиот закон.
12.11 Соработка со Секретаријатот за спроведување на Рамковниот
договор
Соработката со Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор се
движеше во насока на редовно доставување податоци за правична застапеност на
припадниците на заедниците во Стручната служба на Советот.
12.12 Соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци
Во текот на 2012 година продолжи соработката на Советот за радиодифузија
на Република Македонија со Дирекцијата за заштита на личните податоци на
Република Македонија во врска со прашања од заемен интерес за двете институции.
Советот до Дирекцијата за заштита на личните податоци на мислење ги
достави сите подзаконски акти (правилници, упатства и сл.), кои согласно Планот за
создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци во Советот за радиодифузија на
Република Македонија, ги донесе во текот на извештајната година, по претходно
позитивно мислење од страна на Дирекцијата.
На 21 мај 2012 година во организација на Дирекцијата за заштита на личните
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податоци беше одржана конференцијата „Слобода и приватност на Интернет“, на која
Советот имаше излагање на тема „Приватност во медиумите“. Во него беа објаснети
главните причини за повреда на одредбите за заштита на личните податоци и
приватноста: „Недоволно познавање на категориите лични податоци и приватност од
страна на медиумските работници, како и одребите за нив содржани во кодексот на
новинари на Македонија, недоволно познавање на начините на заштита на личните
податоци и приватноста, особено кога се во прашање малолетни лица и лица против
кои се води судска или управна постапка, недостиг на континуирана обука на
медиумските работници од сите видови медиуми со различна работна позиција во нив
и сензационалистичка ориентација на одделни медиуми“. Беше препорачано
подобрување на медиумската правна рамка, подобрување на саморегулацискиот
механизам кај новинарите заради поефективна заштита на личните податоци и
приватноста на граѓаните, како и конктинуираната едукација на граѓаните која би
можела значително да придонесе кон подигнување на нивната свесност за можноста
од злоупотреба на нивните лични податоци.
Во мај 2012 година беше одржана и работна средба на претставници на
Советот за радиодифузија и Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ во
врска со операторите на јавна комуникациска мрежа кои вршат видео надзор преку
директна интернет врска со пренос во живо. На работната средба беа разгледани
законските одредби, како на Законот за радиодифузната дејност, така и на Законот за
заштита на личните податоци од аспект на ова прашање. Притоа, беше заклучено
дека ваквиот начин на вршење видео надзор од страна на операторите на јавните
комуникциски мрежи е дозволен, но со неколку ограничувања: операторот да
предупреди дека на односниот простор се врши снимање во живо и да практикува
планови на снимање и резолуција кои ќе оневозможат идентификација на снимените
лица.
Дирекцијата за заштита на лични податоци во јули 2012 година до Советот за
радиодифузија на Република Македонија на мислење го достави текстот на Предлог–
Комуникациската стратегија за заштита на лични податоци 2012–2016 година. Со
давање свои забелешки и мислења кои ги достави до Дирецијата, Советот даде
придонес во подобрување на текстот на наведената Предлог–Комуникациска
стратегија.
Во октомври 2012 година, на покана од Дирекцијата, двајца претставници од
Стручната служба на Советот зедоа учество на работилницата на тема „Приватноста
на јавните личности и слободниот пристап до информации од јавен карактер“, на која
се разменија искуства и добри практики од областа.
12.13 Меморандуми и протоколи за соработка
Во 2012 година Советот за радиодифузија потпиша Меморандум за соработка
Факултетот за информатички науки и компјутерски инженерство од Скопје (ФИНКИ) во
областа на развојно-истражувачки проекти, работа на апликативни проекти,
консултативни, екпертски и едукативни активности, обезбедување на студентска
пракса за студенти, заемно информирање за настаните од обостран интерес, како и
размена на информации добиени од членувањето во домашни и меѓународни
професионални здруженија.
Меморандум беше потпишан и со Факултетот за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) во областа на електротехниката.
Советот за радиодифузија и Националната установа Кинотека на Македонија,
во јули 2012 година, склучија Протокол за отстапување на копии од ТВ проекти
(аудиовизуелни добра), со кој Советот отстапи, а Кинотеката прими, копии од 760
(седумстотини и шеесет) ТВ проекти реализирани од средствата за радиодифузна
такса заради нивно прибирање, заштита, чување и користење.
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Советот за радиодифузија и Националната и универзитетска библиотека
„Свети Климент Охридски“, во септември 2012 година, склучија Протокол за
отстапување на копии од радио проекти (фонотечни дела), со кој Советот отстапи, а
Националната и универзитетска библиотека прими копии од 907 (деветстотини и
седум) радио проекти, реализирани од средствата за радиодифузна такса заради
нивна заштита, чување и користење,.
13.

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

13.1 Соработка со Европската Комисија
Во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација, во ноември 2012
година во Брисел, Република Белгија, се одржа 9-от состанок на Поткомитетот за
правда, слобода и безбедност, помеѓу Република Македонија и Европската Унија. Тој е
прв од серијата состаноци на поткомитети со кој се отвори деветтиот циклус на
состаноци. На состанокот, предмет на разгледување беа следните области:
фундаменталните права, реформа на правосудството; судската соработка во
граѓанска и кривична материја, анти-корупциската политика; визната политика и
граничното управување; азил, миграција и реадмисија; реформа на полицијата; борба
против организираниот криминал; перење на пари, економски и финансиски криминал;
трговија со луѓе; борба против тероризам; превенција од дроги.
Слободата на изразување во медиумите останува прашање од висок интерес
за Европската Комисија. На состанокот, беа поздравени досега преземените активности со мислење дека тие треба да бидат презентирани од страна на Република
Македонија како успешна приказна на EC Speak-up конференцијата која се планира на
почетокот од 2013 година. Беше потенцирано дека оваа област е пример за тоа како
Република Македонија и Европската комисија можат да работат заедно. Воедно, беше
поздравена улогата на Советот за радиодифузија и тој беше охрабрен да ја продолжи
својата работа на транспарентен и недискриминаторски начин и да има уште поважна
улога во обезбедувањето на плурализмот во медиумите.
Имајќи го предвид новиот приод на Европската Комисија за воспоставување на
технички дијалог во рамките на Поглавјето 23 – Правосудство и фундаментални права
и Поглавјето 24 – Правда, слобода и безбедност, во октомври 2012 година, беше
одржан состанок со релевантни субјекти од радиодифузната област и странски
експерти преку Германското друштво за меѓународна соработка (GIZ). Целта на
состанокот беше утврдување на фактичката состојба во релевантните институции и
идентификување на областите за коишто постои потреба од дополнителна стручна
поддршка.
Како дел од работните групи задолжени за подготовка на НПАА и на
преговарачките позиции за преговори за членство во ЕУ, Советот за радиодифузија,
во делот на аудиовизуелната политика редовно (на квартално ниво) доставува
извештаи за реализација на предвидените активности во НПАА за изминатиот
тримесечен период,
13.2 Европска платформа на регулаторните тела (ЕПРА)
Од 30 мај до 2 јуни 2012 година, претставници од Советот учествуваа на 35-от
состанок на ЕПРА, којшто се одржа во Порторож, Република Словенија. Фокусот на
овој состанок беше регулирањето на новите медиуми, иднината на комерцијалните
комуникации – пазарен и регулаторен развој, а беа одржани и состаноци на три
работни групи: за јурисдикција, локални / медиуми на заедницата и регулаторни
пристапи за тековни прашања.
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13.3 Соработка со Медитеранската мрежа на регулаторни тела (МНРА)
На 22 и 23 ноември 2012 година, во Лисабон, Португалија се одржа 14-тото
пленарно собрание на МНРА. Учествуваа претставници од 17 регулаторни тела, меѓу
кои и од Советот за радиодифузија и од три регулаторни тела, кои имаат статус на
набљудувачи. Фокусот беше на прашањата поврзани со содржините на програмите,
кои се од примарен интерес за медитеранските регулатори. Беше поставено
прашањето за родот и стереотипите, врз основа на претходно добиените одговори од
регулаторните тела, третманот на хендикепот во телевизиските програми и
достапноста на програмите до овие лица, неопходноста регулаторните тела да се
придржуваат до законот и подзаконските акти при мониторирање на програмските
содржини. На предлог на мароканското и андалузиското регулаторно тело за медиуми,
земјите-членки усвоија заедничка Декларација за борба против родови стереотипи во
аудиовизуелните медиуми. Декларацијата ги поставува плановите за работа на
Мрежата и се воспоставува работна група по ова прашање. На пленарното собрание,
му претходеше состанок на технички комитет во насока на негово подготвување.
Техничкиот состанок се одржа во јуни, исто во Лисабон.
13.4 Соработка со странски регулаторни тела и друга меѓународнa
соработка
Во јуни 2012 година во Народна Република Кина беше одржан Министерски
семинар за развој и менаџмент на радија и телевизии во земјите во развој, а учесници
беа претставници од повеќе земји во развој. Во текот на неколкудневниот семинар беа
одржани предавања и дискусии за реформите и економскиот развој на Кина, регулаторните радиодифузни политики, стратешкиот менаџмент на телевизиската индустрија
и анализата на радиодифузијата во провинцијата Хунан. Беше истакната потребата од
размена на искуства помеѓу земјите во развој и размената на мислења со експерти од
радиодифузната област. Од претставникот на Советот за радиодифузија беше
направена презентација на тема „Аудиовизуелниот пазар во Македонија“, со која беше
опфатена правната рамка од областа на радиодифузијата и податоците за економското работење на радијата и телевизиите за 2010 и 2011 година.
Во организација на Парламентарното Собрание на Советот на Европа, во
октомври 2012 година беше одржан семинар посветен на улогата на националните
парламенти во обезбедување на независноста на ЈРС во земјите – членки на Советот
на Европа. Во текот на семинарот, се разговараше за независноста на јавните
радиодифузни сервиси, како и за легислативата и практиката на работење на јавните
сервиси. Беа презентирани резултатите од анкетата на УНЕСКО за јавните
радиодифузни сервиси од регионот. Во врска со обезбедувањето независност на
финансирањето, беа разменети искуства со парламентарните известувачи и претставници од цивилното општество. Претставник од Советот за радиодифузија имаше
излагање за изворите на финансирање и реализацијата на собирањето на финансиските средства наменети за Македонската радиотелевизија.
Во август 2012 година беше остварена посета на Институтот за телекомуникации и информатика INA, во Солун, Република Грција. Во време на посетата, беа
разменети искуства и мислења од аудиовизуелната област и беа реализирани
разговори во врска со можноста за аплицирање за проекти на Европската Унија.
Претставници на институции од медиумската сфера и главни уредници од
неколку медиуми во Македонија беа дел од студиската посета на Словенија, што ја
организираше Македонскиот институт за медиуми во ноември 2012 година. Во текот
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на дводневната студиска посета беа одржани повеќе излагања за состојбата со
медиумите во Словенија, се дискутираше за програмските и бизнис стратегиите на
медиумите, механизмите за регулација на аудиовизуелните сервиси, поврзаноста на
медиумските издавачи, активностите кои се однесуваат на следење на текот на
буџетските средства, вклучително и оние поврзани со борбата против корупцијата. Беа
посетени Агенцијата за поштенски и електронски комуникации на Република
Словенија, РТВ Словенија, Организацијата на новинари на Словенија, Синдикатот на
новинари на Словенија и неделникот „Младина“.
Во ноември 2012 година, Советот го посети Роберт Валтер, известувач на
мониторинг мисијата на Советот на Парламентарното Собрание на Советот на Европа
за почитување на обврските и заложбите на земјите – членки на Советот на Европа.
Целта на неговата посета беше оценка на напредокот на Република Македонија во
пост–мониторинг дијалогот, од аспект на обврските кои произлегуваат од членството
на Република Македонија во Советот на Европа. На средбата се разговараше за
слободата на медиумите во Македонија, медиумскиот плурализам и улогата на
Советот за радиодифузија.
13.5 Друга билатерална соработка
Претставници на Советот за радиодифузија на Република Македонија
присуствуваа на состанокот на регулаторните агенции од регионот, одржан во
Белград, во крајот на септември 2012 година, под наслов „Регулирањето на
кабелското емитување на програмите – искуства и перспективи“.
13.6 Користење на ИПА - фондовите на ЕУ
Во извештајниот период, течеа активностите за имплементација на два проекта
од Претпристапната помош на ЕУ – IPA компонента I и компонента II. Проектот од IPA
TAIB 2009, наменет за зајакнување на административните капацитети на
регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на
новите дигитални и повеќенаменски сервиси, чии корисници се Советот за
радиодифузија и Агенцијата за електронски комуникации, е во фаза на селекција на
економски оператори, кои ќе бидат даватели на услугите предвидени со проектот.
Очекувањата се дека проектот ќе започне да се спроведува од март 2013 година.
Проектот IPA Transnational 2009, за дигитална телевизија (SEE Digi.TV) е во
завршна фаза. DIGi.TV е регионален проект на Југоисточна Европа, чија цел е да се
забрза дигитализацијата на радиодифузните сервиси како и да се придонесе за
поширока употреба на информационо–комуникациските технологии и услуги за
широкопојасен интернет. Крајната цел е надминување на проблемите на дигиталниот
јаз и социјалното вклучување и создавање регионално еднакви можности за дигитализација. Во рамките на проектот, направени се повеќе истражувања: Истражување и
анализа на јавното мислење во врска со процесот на дигитализација, Анализа на
правната рамка, Анализа на постојните спецификации за премничка опрема за DVB-T
и анализа на достапните приемници за DVB-T на пазарот на Република Македонија,
Истражување со предлог правила за користење на дигиталната дивиденда на пазарот
во Република Македонија.
Во рамките на активностите за што поуспешно спроведување на процесот на
дигитализација, во ноември 2012 година, беше организиран национален семинар
„Развојни политики на аудиовизуелните медиумски услуги во услови на дигитално
земско емитување“. Учесници на семинарот беа претставници од телевизиските
станици, од неколку оператори на јавни комуникациски мрежи, МРТ, ЈП Македонска
радиодифузија и од Министерството за информатичко општество и администрација.
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Целта на семинарот беше запознавање на директните учесници во процесот на
дигитализација, пред сè, радиодифузерите кои емитуваат програма на територијата на
Република Македонија, без оглед на опфатот на емитување, со плановите за намена и
распределба на преносните капацитети на дигиталните терестријални мултиплекси, со
технолошките трендови по воведувањето на дигиталната телевизија, техничката опременост, економските можности за имплементација на новите услуги овозможени со
дигитализацијата, ставовите на публиката, регулаторните аспекти за воведување на
мобилна телeвизија во светло на претстојното исклучување на аналогниот сигнал.
За подигнување на степенот на информираност на граѓаните за претстојното
исклучување на аналогниот сигнал и предностите на користење дигитален
телевизиски сигнал, кон крајот на 2012 година беше започната постапка за спроведување едукативно-информативна кампања.
Во декември 2012 година, беше потпишана Спогодбата за финансирање за
националната оперативна програма за компонента I - Помош при транзиција и
институционална надградба за 2011 година помеѓу Република Македонија и
Европската Комисија (децентрализирано управување). Во нејзини рамки е проектот
„Слобода на изразување – поддршка на медиумски реформи“, финансиран од IPA
TAIB 2011. Целта на проектот е поттикнување и зајакнување на медиумските
реформи, консолидирање на европските стандарди кои се фокусираат врз заштита на
медиумите, нивниот професионализам и независност, подобрување на имплементацијата на медиумската легислатива, создавање услови за слобода на медиумите, како
и промовирање ефективна конкурентност на медиумскиот пазар. Носител на овој
проект е Советот за радиодифузија, а негови корисници ќе бидат и Комисијата за
заштита на конкуренцијата, ЈП МРТ и Здружението на новинари на Македонија.
13.7 Учество на Советот во Работната група на Комитетот за интеграција
на Македонија во НАТО
Во периодот од 7 до 11 мај 2012 година, во рамките на редовната годишна
посета на Република Македонија на експертскиот дел од МАП тимот на НАТО,
предводен од Лори Вокер, надлежен претставник од службите на НАТО за досието на
Република Македонија. Притоа беше реализирана средба и со претставници од
Советот за радиодифузија на Република Македонија, на која стана збор за актуелностите околу состојбите со медиумите во земјата. Во текот на посетата, МАП тимот
на НАТО направи проценка за статусот на имплементација на Акциониот план за
членство во рамките на 13-от циклус, како и степенот на реализација на целите и
активностите презентирани во Годишната национална програма за членство на
Република Македонија во НАТО за 2011-2012 г. По завршување на посетата, од
страна на МАП тимот на НАТО, беше изготвена евалуација за евро-атлантските
постигнувањата на Република Македонија во рамки на 13-от циклус на Акциониот план
за членство, како основа за подготовка на Индивидуалниот извештај за напредокот
(Individual Progress Report) на Република Македонија, кој беше презентиран пред
земјите членки на НАТО.
Согласно со обврските од 14-от циклус на Акциониот план за членство, во
периодот од 21 до 24 август 2012 година, се одржа состанок на Работната група на
Комитетот за интеграција на Република Македонија во НАТО. Целта на состанокот
беше подготовка на Годишната национална програма за членство на Република
Македонија во НАТО за 2012–2013 година. На состанокот се дискутираше за низа
прашања – имплементацијата на Рамковниот договор, унапредувањето на реформите
во јавната администрација, унапредувањето на реформите во правосудството и
реформите во изборното законодавство, унапредувањето на политичкиот дијалог и
јакнењето на улогата на Собранието на РМ, реформите во полицијата, борбата против
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корупцијата и организираниот криминал, безбедносните предизвици, одбранбените и
воени прашања.
13.8 Учество на Советот во Националниот план на РМ за Алијансата
на цивилизациите на Обединетите нации
Советот учествуваше со свои предлози во креирањето на Националниот план
на Република Македонија за Алијансата на цивилизациите. Алијансата на цивилизациите е формирана во 2005 година, под покровителство на Обединетите нации, за да
се создадат платформи за дијалог помеѓу политичките и религиозните групи,
медиумите и граѓанското општество во четири области: образование, млади, медиуми
и миграција.
14. ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ
14.1 Облици на комуникација со јавноста
Со оглед на тоа што работата на Советот за радиодифузија е јавна, а во насока
на обезбедување што поголема транспарентност во своето работење, Советот редовно одржуваше седници на кои беа присутни претставници од медиумите, организираше прес конференции, подготвуваше соопштенија за медиумите, поединечни
интервјуа и редовно ја одржуваше својата веб страница.
Согласно законската обврска, еднаш на секои три месеци, Советот организираше јавни седници со сите заинтересирани лица, овозможувајќи им бидат
запознаени со работата на Советот и да дадат забелешки и коментари во врска со
прашањата од делокругот на неговото работење.
Веб страницата на Советот е достапна на три јазика: македонски, албански и
англиски. На страницата, на лесно видлив начин се објавуваат основните податоци за
контакт со Советот (назив, адреса, начини за контакт), податоци за надлежностите на
Советот утврдени во Законот за радиодифузната дејност, правни акти како оние што
тој самиот ги донел така и од европската легислатива, преземени мерки против
прекршителите на законските и договорните обврски, база на податоци за субјектите
во радиодифузната дејност којашто редовно се ажурира, постапките за јавни набавки
и информации за сите значајни активности на Советот.
14.2 Пристап до информации од јавен карактер 20
До Советот за радиодифузија, како имател на информации од јавен карактер,
во текот на 2012 година, беа доставени вкупно 12 (дванаесет) барања за пристап до
информации од јавен карактер. На сите 12 (дванаесет) барања беше одговорено
позитивно.

Деталните податоци за сите пристигнати барања за пристап до информации од јавен карактер се наведени во
Табеларниот преглед на крајот од Извештајот „Барања за пристап до информации од јавен карактер” (Прилог бр. 9).
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15.

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА СОВЕТОТ

15.1 Материјално-финансиско работење на Советот
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година со измените
кои беа направени во текот на 2012 година, изнесуваше 81.181.332,00 денари.
Вкупно остварените приходи во 2012 година изнесуваа 73.943.242,00 денари, а
вкупно реализираните трошоци за наведениот период беа 73.860.233,00 денари.
Во вкупно остварените приходи, најголем дел претставуваа средствата
наплатени по основ на издадени дозволи за вршење радиодифузна дејност за
периодот 2012–2013 година, како и наплата на побарувања по основ за дозволи кои
беа фактурирани за претходниот период. Вкупните приходи од платените дозволи за
вршење радиодифузна дејност изнесуваа 45.932.077,00 денари.
Наплатените средства од радиодифузната такса во 2012 година изнесуваа
20.395.842,00 денари. Процентот на наплата на таксата и во оваа година бележи
пораст во однос на наплатените средства во претходниот период. Овој тренд е
евидентен доколку се земе предвид податокот дека во 2011 година, од вкупно прибраните средства од радиодифузна такса, на Советот за радиодифузија му беа исплатени
17.125.914,00 денари.
Воедно, беа остварени приходи од камата на депозити во висина од
5.597.181,00 денари.
Од средства од ИПА фондот беа остварени средства во износ од 1.687.256,00
денари за проектот SEE Digi.TV.
Беа остварени и други приходи во износ од 309.928,00 денари од судски
спорови и уплати од вработени и други вонредни приходи од 20.958,00 денари.
Вкупно направените расходи кои се однесуваа на периодот од 1 јануари
заклучно со 31 декември 2012 година, изнесуваа 73.676.701,00 денари, и тоа за:
• потрошени суровини и материјали (канцелариски материјал, материјали за
хигиена, гориво и масла, ситен инвентар и останати материјали, во износ од
1.214.620,00 денари;
• потрошена електрична и топлинска енергија, во износ од 2.195.032,00 денари;
• одржување и сервис на материјалните и нематеријалните средства, во износ
од од 468.329,00 денари;
• одржување на работните простории, во износ од 593.015,00 денари;
• извршени услуги за печатење, во износ од 491.689,00 денари;
• поштенски трошоци, фиксна и мобилна телефонија и други транспортни услуги,
во износ од 2.332.864,00 денари;
• издатоци за репрезентација, реклама, пропаганда, во износ од 1.023.320,00
денари;
• наемнина за користење на деловниот простор во кој е сместен Советот, во
износ од 7.161.640,00 денари;
• издатоци за судски и административни такси, во износ од 148.510,00 денари;
• издатоци за стручна литература, весници и списанија, во износ од 207.779,00
денари;
• учество на семинари и советувања, во износ од 61.319,00 денари;
• расходи за регистрација на моторни возила, во износ од 20.615,00 денари;
• провизии за платен промет и банкарска провизија, во износ од 80.737,00
денари;
• премии за осигурување на недвижности и опрема и каско осигурување на леки
коли, во износ од 87.840,00 денари;
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• исплата на надоместоци за покривање на патни и дневни трошоци за патување
во земјата и странство, во износ од 1.195.141,00 денари;
• надоместок за одвоен живот, отпремнина, јубилејни награди и други надоместоци за вработени, во износ од 1.814.151,00 денари;
• исплата на негативни курсни разлики, во износ од 930,00 денари;
• членарина во меѓународни организации, во износ од 123.600,00 денари;
• договорни услуги, и тоа за ангажирање на привремени вработувања преку
Агенција за привремени вработувања, за адвокатски услуги, за ангажирање експерти
за преглед и техничка оценка на проектите од јавен интерес, за специјализација на
вработените и за истражувања во врска со радиодифузната дејност, во износ од
4.707.947,00 денари;
• други расходи, и тоа за службени огласи, за веб хостинг, здравствени услуги,
паркирање на возила, ангажирање надворешен независен ревизор и слично, во
износ од 1.167.574,00,00 денари;
• изработка на проект за изградба на деловен објект, во износ од 300.000,00 денари;
• набавки на мебел, информатичка и друга опрема и моторни возила, во износ од
1.504.510,00 денари.
• набавки на нематеријализирани авторизирани средства-софтвери, во износ од
346.437,00 денари и
• исплата на бруто плати, надоместоци од плата, апанажи и плаќање на придонеси, во износ од 40.869.314,00 денари и
• плаќање на даноци, во износ од 5.559.785,00 денари.
16. НАДЗОР ВРЗ РАБОТЕЊЕТО НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
16.1 Извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на
усогласеност на работењето на Советот за радиодифузија во 2010 година, од
страна на државниот завод за ревизија
На 28.11.2011 година, со писмен допис бр.03-4249/1, Државниот завод за
ревизија го извести Советот за радиодифузија дека согласно Годишната програма за
работа на Државниот завод за ревизија за 2011 година, ќе се изврши ревизија на
работењето на Советот за радиодифузија во текот на 2010 година, и тоа од аспект на
финансиски извештаи и усогласеност со закони и прописи. Планирано беше ревизијата да се изврши во периодот од 1.12.2011 година до 31.01.2012 година.
Советот за радиодифузија обезбеди работна просторија и потребна опрема за
работа на ревизорската екипа и на увид ја достави целокупната документација што на
ревизорската екипа й беше потребна (правни акти, документи и целокупната финансиска евиденција за 2010 година).
Во текот на март 2012 година Државниот завод за ревизија до Советот достави
Нацрт–Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на
усогласеност на Советот за радиодифузија (бр.03-1082/1), а во април 2012 година,
Нацрт–Менаџерски извештај (бр.03-182/2). Во предвидените рокови Советот достави
одговори на овие два документа.
Во мај 2012 година, Државниот завод за ревизија го достави Конечниот
Извештај за извршена ревизија на финансиските извештаи и ревизија на
усогласеност на Советот за радиодифузија. Извештајот содржеше препораки во
однос на економско–финансиското работење на Советот, правниот аспект на неговото работење како и неколку препораки во врска со телевизиските и радио проек-
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тите финансирани од радиодифузната такса преку Советот за радиодифузија, согласно Законот за радиодифузината дејност од 1997 година.
Советот за радиодифузија ги прифати сите препораки од Државниот завод за
ревизија и започна активности за нивно имплементирање. Во таа насока, Советот
донесе два подзаконски акти: Правилник за процедурите на финансиското и
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ и Правилник за
условите и начинот на користење на службените моторни возила на Советот за
радиодифузија на Република Македонија, а изврши и измени и дополнувања на
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и
задачите на Стручната служба и утврдено е работно место Соработник.
Постапувајќи согласно препораките на Државниот завод за ревизија, Советот ги
предаде реализираните проекти од јавен интерес на националните установи за
заштита на аудиовизуелното добро и фонотечното добро. Беше потпишан Договор за
отстапување и преземање на аудиовизуелни добра (телевизиски проекти) со
Националната установа Кинотека на Македонија, како и Договор за отстапување и
преземање фонотечни добра (радио проекти) со Националната и универзитетска
библиотека „Свети Климент Охридски“, по што реализираните проекти беа предадени
на овие институции. Во насока на имплементирање на препораките од Државниот
завод за ревизија, Советот ги задолжи продуцентите на започнатите, а нереализирани проекти од јавен интерес, да ги вратат делумно исплатените средства со
пресметана камата.
Во врска со препораките „СРД да преземе активности во соработка со
надлежното работно тело при Собранието на РМ за уредување на прашањето
поврзано со бруто плати и други надоместоци на членовите на Советот“ и „СРД при
одлучување за одредени права на членовите на Советот да се обрати до надлежното
работно тело на Собранието на РМ, заради обезбедување на мислење“, Советот се
обрати до Комисијата за прашањата на избори и именувања при Собранието на
Република Македонија, за да побара соработка за во иднина да може да се утврди
начинот на кој членовите на Советот ќе остваруваат одредени свои права. Комисијата
со писмен допис го информираше Советот дека Советот за радиодифузија, согласно
Законот за радиодифузната дејност, е независно регулаторно непрофитно тело со
јавни овластувања во радиодифузната дејност утврдени во тој закон и дека начинот
на кој ги има уредено прашањата за остварување на одредени права на членовите на
Советот за радиодифузија на Република Македонија е во насока на почитување на
одредбите на Декларацијата на Советот на Европа за независноста и функциите на
регулаторните органи за радиодифузниот сектор.
16.2 Внатрешна ревизија
16.2.1 Планирање на внатрешна ревизија
Внатрешните ревизии кои беа извршени во 2012 година, беа предвидени со
Стратешкиот план за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година и Планот
за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година. Веднаш по донесувањето, во
законски предвидениот рок, Советот ги достави овие два документа до Секторот за
јавна внатрешна финансиска контрола на Министерството за финансии на Република
Македонија.
Во текот на работењето се јави потреба од измени на Планот за извршување
на внатрешната ревизија за 2012 година, и тоа наместо планираната Follow-up ревизија, да се изврши ревизија на на проектите финансирани со ИПА фондовите. За
оваа измена Советот го извести Секторот за јавна внатрешна финансиска контрола на
Министерството за финансии на Република Македонија.
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16.2.2 Извршени ревизии за 2012 година
Планот за извршување на внатрешната ревизија за 2012 се темелеше на
анализи и проценки од претходната и на тековната година како и врз согледување на
реално поставените цели, приоритети и мерки кои требаше да се преземат за
ефективно остварување на обврските во наведениот период, имајќи ја предвид
моменталната кадровска и организациска поддршка за вршење на ревизии.
Во Планот за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година беа
предвидени вкупно четири ревизии, а беше планирано секоја од нив да трае по три
месеци.
Во првите три месеци од годината беше извршена ревизија на процесот и
исплатата на бруто плата на вработените во Советот за радиодифузија на РМ. Целта
на оваа ревизија беше да се утврди дали процесот за пресметка и исплата на бруто
плата на вработените во Совет е во согласност со законската регулатива која ја
уредува ова област и правилниците за висината на платите во Советот за радиодифузија.
Ревизијата на проектите финансирани од ИПА фондови беше извршена во
периодот од април до јуни 2012 година, за да се утврди дали активностите во врска со
проектите финансирани од ИПА фондовите се во согласност со насоките и упатствата
дадени од Европската Комисија.
Третата ревизија се однесуваше на процесот за одобрување на промена на
сопственичка структура за да се утврди дали овој процес е во согласност со
Упатството за формата и содржината на известувањата и барањата на
радиодифузерите поврзани со промените во сопственичката структура и за видот и
формата на податоците за економско-финансиското работење што радиодифузерите
се должни да му ги доставуваат на Советот за радиодифузија („Службен весник на
Република Македонија“ бр.53/07) и со Законот за радиодифузната дејност („Службен
весник на Република Македонија“ бр.100/05)
Во текот на октомври и ноември 2012 година, повторно беше извршена
ревизија на проектите финансирани од страна на ИПА фондовите за да се утврди
дали ИПА структурата врз ИПА проектот постапува согласно насоките и упатствата
дадени од Европската Комисија.
За секоја од овие ревизии, беше подготвен извештај во кој е наведено
мислењето на внатрешниот ревизор за состојбата на системот на внатрешната
контрола и усогласеноста на активностите на процесите кои беа предмет на
ревизијата со закони и подзаконските акти што ги уредуваат тие прашања, а во случај
кога од извршената ревизија произлегуваше некој наод за него се даваше конкретна
препорака, сè заради подобрување на процесот. Сите препораки на внатрешниот
ревизор беа имплементирани од страна на Советот.
16.3 Надзор од Државниот управен инспекторат при Министерството за
информатичко општество и администрација
Во 2012 година, во поглед на примената на Законот за општата управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“, бр.38/05, 110/08 и 51/11) и
Правилникот за содржината, начинот и формата на водење на извештаите од
управната статистика („Службен весник на Република Македонија“, бр.02/09), од
страна на Државниот управен инспекторат при Министерството за информатичко
општество и администрација беа извршени два надзори на Советот за радиодифузија.
При првиот инспекциски надзор спроведен на ден 20.04.2012 година, од страна на
инспекторот беше утврдено мало отстапување во делот на диспозитивот на одлуките
за изрекување мерки кон радиодифузерите. Врз основ на овој записник, издадено е
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решение од Државниот управен инспекторат Уп 1 бр.21-291 од 03.05.2012 година, кое
е доставено до Советот за радиодифузија.
Земајќи го предвид ова решение, Советот за радиодифузија изготви акт за
преземените мерки број 03-1702/3 од 15.05.2012 година, и тој е доставен до
Државниот управен Инспекторат.
При контролниот инспекциски надзор во поглед на извршување на мерките од
решението, спроведен на ден 14.12.2012 година, со записник бр.21-291 од 19.12.2012
година на Државниот управен инспекторат, констатирано е дека Советот за
радиодифузија целосно постапил по решението Уп 1 бр.21-291 од 03.05.2012 од
03.05.2012 година, донесено од инспекторатот.
17 КАДРОВСКИ И ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ НА СОВЕТОТ
17.1 Кадровски ресурси на Советот
Собранието на Република Македонија врз основа на членовите 23 и 28, став 1
од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“,
бр.100/05, 19/07, 103/08, 6/10, 145/10, 97/11 и 13/12), на 30 април 2012 година, донесе
Одлука за избор на членови на Советот за радиодифузија бр.07-2150/1 од 30 април
2012 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.55/12, со која
беа избрани 3 (три) нови членови на Советот, со мандат од шест години, откако
претходно на 3 (три) членови на Советот, им престана мандатот поради изминување
на времето за кое беа избрани. Од 3-те поранешни членови на Советот, двајца го
искористија правото на апанажа, односно остварија плата по престанување на
функцијата член на Советот за радиодифузија за време до една година, а еден се
стекна со право на пензија.
Во функција на јакнење на кадровската екипираност на Стручната служба на
Советот за радиодифузија, во текот на 2012 година, заснован е работен однос, на
неопределено време, со 10 (десет) лица-извршители, за следните работни места: Виш
соработник во Секторот за економско-финансиски работи - 1 (еден) извршител;
Соработник во Сектор за истражување и долгорочен развој - 2 (два) извршители;
Соработник во Секторот за правни работи - 2 (два) извршители; Соработник во
Секторот за технологии и информатика - 1 (еден) извршител; Соработник - Деловен
секретар во Секретаријат на Советот - 1 (еден) извршител; Соработник во Секторот за
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права - 1 (еден)
извршител; Соработник во Секторот за меѓународна и европска соработка и односи со
јавноста - 1 (еден) извршител, и Работник на пријавница, во Секретаријатот на
Советот - 1 (еден) извршител.
Покрај тоа, во текот на 2012 година, на 5 (пет) лица вработени во Стручната
служба на Советот, им престана работниот однос, согласно одредбите од Законот за
работните односи.
Врз основа на наведеното, може да се заклучи дека во Советот за радиодифузија на Република Македонија работат 58 (педесет и осум) вработени лица, од кои:
15 (петнаесет) се членови на Советот за радиодифузија и 43 (четириесет и три) лица
се вработени во Стручната служба на Советот, на неопределено време.
Покрај тоа, 2 (две) лица се поранешни членови на Советот, кои остваруваат
право на апанажа
17.2 Технички ресурси на Советот
Советот за радиодифузија испланира и реализира повеќе активности за
набавка на опрема и софтвер за подигање на административниот и институционален
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капацитет. Во таа насока, беа спроведини планираните активности во поглед на
набавки и одржување на техничката опрема (хардвер и софтвер) за потребите на
Советот.
Зголемена е безбедноста на сервер-салата со поставување на уред за
електронско следење на температурата и присуството на електрично напојување во
неа со автоматска дојава кон мобилни телефони во случај на проблем или потреба од
далечинска проверка на состојбата. Вградени се нов клима уред со инвертор и нов
уред за заштита од интернет и интранет („Firewall“).
Започната е употребата на дигитални сертификати од дел од членовите на
Советот и вработените во Стручната служба. Во областа на пријавувањето на
даноците по електронски пат, оваа обврска успешно се употребува, со тенденција сè
повеќе документи да се потпишуваат електронски.
17.3 Обуки на вработените во Стручната служба на Советот
Заради јакнење на работниот потенцијал и стручност, вработените во Стручната служба на Советот, во текот на 2012 година беа упатени, односно земаа учество,
на повеќе обуки (семинари, работилници и сл.).
Во организација на Здружението на правници на Република Македонија, на
25-ти јуни 2012 година, во хотелот ,,Холидеј ин“ во Скопје, се одржа семинар на тема
,,Законот за работни односи и негова примена во практиката“, на кој присуствуваа
двајца претставници од Секторот за правни работи. Во рамките на семинарот
излагачите говореа за: конечноста и извршноста на одлуката со која се одлучува за
правата, обврските и одговорностите на работникот; за вршењето друга работа која не
е предвидена со договорот за вработување; за договор за уредување на односите
меѓу деловните лица и друштвото, осврт на решенија кои се опфатени во новиот
Колективен договор во јавниот сектор и за измени во Законот за работни односи.
Покрај тоа, во организација на Здружението на правници на Република
Македонија, во периодот од 25 до 27 октомври 2012 година, во Охрид, се одржа 67-та
средба на правниците, на која присуствуваше и претставник од Секторот за правни
работи. На средбата се говереше на следните теми: Најавените измени и
дополнувања на Законот за трговските друштва, Законот за процена и неговата
примена во Законот за трговски друштва, и значењето, придобивките и досегашните
искуства од електронските постапки за јавни набавки и е-аукции.
На покана од Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република
Македонија, вработен од Секторот за правни работи, присуствуваше на работилница
на тема: „Приватноста на јавните личности и слободниот пристап до информации од
јавен карактер“, која се одржа на 9-ти и 10-ти октомври 2012-та година, во Скопје, во
организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци на Република
Македонија преку инструментот TAIEX на Европската Комисија. Како заклучок од
работилницата произлезе дека правото на приватност и правото на слободен пристап
до информации од јавен карактер не се исклучуваат, туку дека се комплементарни
односно се надополнуваат, следствено на што беше заклучено дека е потребно да се
прави баланс помеѓу правото на приватност на јавните личности и слободата на
информациите. Така, при објавување на одреден податок треба да се одмери кој
интерес е поголем – дали оној кој ќе се оствари со објавувањето на податокот или пак
интересот кој ќе се оствари со неговото необјавување. Работилницата беше позитивно
оценета од страна на учесниците како можност за размена на искуства од областа.
Во периодот од 3 до 7 декември 2012 година, заради поквалитетно извршување
на работните задачи во однос на имплементирањето на одредбите од Законот за
јавните набавки, вработен од Секторот за правни работи присуствуваше на стручна
обука која беше во согласност со Програмата за едукација за јавните набавки – Модул
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за обука на договорни органи, која ја реализираше Бирото за јавни набавки, по што
работникот полагаше испит и се стекна со потврда за положен испит за лице за јавни
набавки, како обврска предвидена во Законот за јавните набавки.
Во рамките на обуката која ја организираше Академијата за судии и јавни обвинители, на тема: „Прекршочно правна заштита на авторските и сродните права согласно Законот за радиодифузната дејност“, која се одржа на ден: 21.09.2012 година во
Скопје, како едукатори се јавија двајца претставници од Стручната служба на Советот
за радиодифузија, и тоа по еден вработен од Сектор за правни работи и од Секторот
за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права. Оваа
обука имаше за цел подетално запознавање со прекршоците од областа на
авторското право и сродните права низ призмата на одредбите од Законот за
радиодифузната дејност кои се однесуваат на работењето на радиодифузерите и
операторите на јавните комуникациски мрежи (кабелските оператори).
За поефикасна имплементација на проектите и запознавање со измените во
прирачниците кои се однесуваат на проектите, членовите на работната група за IPA,
учествуваа на 10 обуки што ги организираше Секретаријатот за европски прашања.
Вработените во Секторот за економско- финансиски работи, во текот на 2012
година, посетија две советувања на следниве теми: „Составување за годишна/завршна сметка за 2011-та година“ и „Подготовка за изготвување на Годишна сметка за
2012-та година и новини во Законската регулатива“.
На 12 и 13.11.2012 година, Советот за радиодифузија на Република
Македонија, во соработка со Координативното тело за интелектуална сопственост,
одржа дводневна работилница за инспекторите по економски криминал од
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, за теоретските и
практичните прашања сврзани со нивното постапување по член 157, 157 – а и 157- б
од Кривичниот законик, при инспекциската контрола врз почитувањето на авторските и
сродните права за реемитување од страна на кабелските и други оператори на јавни
комуникациски мрежи.
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Прилог бр.1

Известувања доставени до радиодифузерите врз основа на редовниот мониторинг, ад хок мониторинзи и мониторинзи по
претставки спроведени од Советот за радиодифузија на РМ во 2012 година

ИЗВЕСТУВАЊА ОД СТРАНА НА СРД ДО РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД)
11 (единаесет) доставени известувања
Ред.
Бр.

Назив на
радиодифузерот
на кого му е
доставено
известувањето

1.

Архивски број и
датум на
известувањето

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

Опис на дејствието поради кое на радиодифузерот му е
доставено известување од страна на Советот

ТРД КАНАЛ 5
ПЛУС
ДОО Скопје

03-5580/1 од
02.11.2012

член 70, став 1 од ЗРД

Емитување програма која може сериозно да го загрози физичкиот,
психичкиот и моралниот развој на децата и младите поради кои
причини не е за јавно телевизиско прикажување

2.

ТВ А2

03-1329/1 од
02.04.2012

член 42 од ЗРД

3.

ТРД ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-2170/1 од
03.05.2012

член 98, став 1 од ЗРД

4.

ТРД ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-2971/3 од
12.07.2012

член 63, став 1 алинеја
3 од ЗРД

ТРД Телевизија

03-5384/1 од

член 71 од ЗРД
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Непридржување до програмските услови во дозволата односно
непридржувањето до формат согласно форматот утврден во
дозволата за вршење радиодифузна дејност – забавен општ формат
Емитување прикриено рекламирање
Непридржување до програмските услови во дозволата односно
непридржувањето до формат согласно форматот утврден во
дозволата за вршење радиодифузна дејност – сервис од општ
формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три
медиумски функции
Серија од трета категорија (која не се препорачува за деца под 12
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5.

СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

24.10.2012

6.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-5380/2 од
31.10.2012

член 71 од ЗРД

Несоодветен термин на емитување серија од четврта категорија,
која не се препорачува за деца под 16 години и која може да се
емитува во периодот од 22.00 до 05.00 часот

7.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-5380/5 од
31.10.2012

член 71 од ЗРД

Несоодветен термин на емитување серија од четврта категорија,
која не се препорачува за деца под 16 години и која може да се
емитува во периодот од 22.00 до 05.00 часот

8.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-6059/2 од
27.11.2012

член 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

9.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-6444/1 од
20.12.2012

член 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

10.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-6445/1 од
20.12.2012

член 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

03-6511/1 од
24.12.2012

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

11.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

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
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Прилог бр.2

Укажувања од редовниот мониторинг, ад хок мониторинзи и мониторинзи по претставки
спроведени од Советот за радиодифузија на РМ во 2012 година
УКАЖУВАЊА ОД СТРАНА НА СРД ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД И ЈАВНИОТ РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС)
103 (сто и три) упатени укажувања

Ред.б
р.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Назив на
радиодифузерот
на кого му е
упатено
укажувањето
ТРД РАДИО
КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип
ТРД РАДИО
КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип
ТРД РАДИО
КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА

Aрх.бр. и датум на
укажувањето

Прекршување на член од
Законот за радиодифузната
дејност (ЗРД)/друг
Закон/Правилник во врска со
кој е упатено укажувањето

Опис на прекршување

03-878/1 од 28.12.2012

член 106, став 2 од ЗРД

Поттикнување купување на услугите на спонзорот

03-879/1 од 28.02.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклами

03-880/1 од 28.02.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-749/1 од 27.02.2012

член 100, став 1 од ЗРД

Емитување рекламни спотови во вести

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член
13, став 1 од Правилник за
заштита на малолетната публика
член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и
визуелно предупредување и не емитување постојано
визуелно предупредување во текот на програмата
Необележување на промотивните најави за играната
програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Неозначување и неиздвојување на телешопингот од другите

03-893/1 од 29.02.2012
03-894/1 од 29.02.2012
03-892/1 од 29.02.2012
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МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје

делови на програмата со оптички или акустички средства
член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика

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

8.

ТРД КАНАЛ ТРИ
ДОО Дебар

03-1143/1 од
20.03.2012

9.

ТРД ТВ НОВА
ДОО Гевгелија

03-1045/1 од
14.03.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика

ТРД ТВ НОВА
10. ДОО Гевгелија

03-1046/1 од
14.03.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклами

03-1141/1 о0д
20.03.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување на програма

03-1142/1 од
20.03.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклами

03-1140/1 од
20.03.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување на програма

03-1139/1 од
20.03.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклами

03-1145/1 од
20.03.2012

член 96, став 2 од ЗРД

Бесплатно соопштенија не се посебно означени како
бесплатно емитување

03-1144/1 од
20.03.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклама

11.

ТРД КТВ ДООЕЛ
Кавадарци

ТРД КТВ ДООЕЛ
12. Кавадарци

13.

14.

15.

16.

ТРД ТВ БОЕМ
Слободан
Меноски Кичево
ДООЕЛ
ТРД ТВ БОЕМ
Слободан
Меноски Кичево
ДООЕЛ
ТРД Телевизија
Ускана Мунир
Мехдиу Кичево
ДООЕЛ
ТРД Телевизија
Ускана Мунир
Мехдиу Кичево
ДООЕЛ
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17.

ТРД ИНТЕЛ ДОО
Струмица

03-1147/1 од
20.03.2012

18.

ТРД ИНТЕЛ ДОО
Струмица

03-1146/1 од
20.03.2012

ТРД ТВ-КАНАЛ
19. ВИС ДООЕЛ
Струмица
ТРД ТВ-КАНАЛ
20. ВИС ДООЕЛ
Струмица
ТРД ТВ-КАНАЛ
21. ВИС ДООЕЛ
Струмица

03-1042/1 од
12.03.2012
03-1041/1 од
12.03.2012
03-1043/1 од
12.03.2012

22.

ТРД ТВ ВТВ Тони
ДОО Валандово

03-1022/1 од
09.03.2012

23.

ТРД ТВ ВТВ Тони
ДОО Валандово

03-1021/1 од
09.03.2012

ТРД ТВ
ЗДРАВКИН
24.
ДООЕЛ Велес

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 106, став 2 од ЗРД
член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 13,
став 1 од Правилник за заштита
на малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување на програма
Поттикнување на продажба, купување на производи и
изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирана
програма
Несоодветен термин на емитување на програма
Необележување на промотивните најави за играната
програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и
визуелно предупредување и не емитување постојано
визуелно предупредување во текот на програмата
Несоодветен термин на емитување на програма

03-1104/1 од
19.03.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување на програма
Емитување реклами во вести

25.

ТРД Телевизија
ИРИС ДОО Штип

03-1078/1 од
15.03.2012

член 100, став 1 од ЗРД

26.

ТРД Телевизија
ИРИС ДОО Штип

03-1077/1 од
15.03.2012

член 106, став 2 од ЗРД

ТРД ТРД
27. Телевизија ИРИС
ДОО Штип
ТРД ТРД
28.
Телевизија ИРИС

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

03-1076/1 од
15.03.2012
03-1075/1 од
15.03.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
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Поттикнување на продажба, купување на производи и
изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирана
Програма
Емитуваната играна програма означена е со сигнализација
за заштита на малолетната публика само пред почетокот ,
но не и за целото нејзино времетраење
Несоодветен термин на емитување на програма
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ДОО Шт
29.

ТРД ТВ-СТАР
ДОО Штип

03-1106/1 од
19.03.2012

30.

ТРД ТВ-СТАР
ДОО Штип

03-1105/1 од
19.03.2012

ТРД ТВ-СТАР
ДОО Штип
ТРД Телевизија
32. Тиквешија ДООЕЛ
Кавадарци
ТРД Телевизија
33. Тиквешија ДООЕЛ
Кавадарци

03-1107/1 од
19.03.2012

31.

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
34. Д1 ДООЕЛ
Делчево

35.

36.

37.
38.

Радио дифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп
Радио дифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп
ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје
ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

39. Радио дифузно

малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 13,
став 1 од Правилник за заштита
на малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 7
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
Несоодветен термин на емитување на програма

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-1137/1 од
20.03.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика

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

03-1138/1 од
20.03.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклами

03-1135/1 од
20.03.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување на програма

03-1592/1 од
09.04.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика

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

03-1591/1 од
09.04.2012

член 96, став 2 од ЗРД

Бесплатните реклами не се посебно означени

03-1616/1 од
09.04.2012

член 83, став 1 од ЗРД

Емитување програми непреведени на македонски јазик

03-1617/1 од
09.04.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-1590/1 од

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
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Друштво НАША
ТВ ДОО Скопје
Радио дифузно
40. Друштво НАША
ТВ ДОО Скопје
ТРД Телевизија
41. СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

еден реален час

09.04.2012
03-1589/1 од
09.04.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-1398/1 од
03.04.2012

член 94, став 4 од ЗРД

Во реален час кога е емитуван телешопинг прозорец,
емитуван е и блок со рекламни спотови

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-1618/1 од
09.04.2012

член 75, став 3 од ЗРД

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје
ТРД АЛФА ТВ
44.
ДООЕЛ Скопје
ТРД АЛФА ТВ
45.
ДООЕЛ Скопје

03-1619/1 од
09.04.2012
03-1621/1 од
09.04.2012
03-1620/1 од
09.04.2012

ТРД Пинк 15
46.
ДООЕЛ Скопје

03-16-22/1 од
09.04.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

03-1593/1 од
09.04.2012

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час

03-1588/1 од
09.04.2012

член 94, став 4 од ЗРД

Во реален час кога се емитувани телешопинг прозорци,
емитуван е и блок со рекламни спотови

42.
43.

ТРД
47. ПЕРСПЕКТИВА
ТВ ДООЕЛ Скопје
ТРД
48. ПЕРСПЕКТИВА
ТВ ДООЕЛ Скопје

член 93, став 3 од ЗРД
член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни
блока во програмите

ТРД Телевизија
49. СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-1893/1 од
19.04.2012

член 68, став 2 алинеја 2 од ЗРД

Трговското
друштво за

03-2168/1 од
03.05.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на

50.

Составен дел на информативна емисија (Овде и Сега) е
телевоутингот за што се користи телефонска услуга со
посебна тарифа
Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час
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Несоодветен термин на емитување на програма

Непридржување на принципот за заштита на приватноста и
достоинството на личноста (емитуван прилог за семејно
насилство при што од страна на новинарот објавени се
лични податоци на членовите на семејството во кое се
случило насилството, како и точната адреса на живеење на
семејството).
Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и
визуелно предупредување и не емитување постојано
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радиодифузна
дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
Трговското
друштво за
51. радиодифузна
дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ Амазон
52.
ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ БТР
53. НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје

малолетната публика

визуелно предупредување во текот на програмата

03-2167/1 од
03.05.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклами

03-2166/1 од
03.05.2012

член 74, став 1 од ЗРД

03-2094/1 од
30.04.2012

54.

ТРД ТВ ЕРА
ДОО Скопје

03-2091/1 од
30.04.2012

55.

ТРД ТВ ЕРА
ДОО Скопје

03-2092/1 од
30.04.2012

ТРД ТВ ЕРА
ДОО Скопје
ТРД ПИНК МАК
(К-15) ДООЕЛ
Скопје
Радиодифузно
друштво СКАЈ
НЕТ Манчев ДОО
Скопје
Радиодифузно
друштво СКАЈ
НЕТ Манчев ДОО
Скопје
Радиодифузно
друштво СКАЈ
НЕТ Манчев ДОО

03-2093/1 од
30.04.2012

56.
57.

58.

59.

60.

Член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член
13 , став 1 од Правилник за
заштита на малолетната публика
член 94, став 4 од ЗРД

Емитување помалку од законски предвидените 30 %
програма изворно создадена на македонски јазик
Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и
визуелно предупредување и не емитување постојано
визуелно предупредување во текот на програмата
Несоодветен термин на емитување на програма
Необележување на промотивните најави за играната
програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Во реален час кога е емитуван телешопинг прозорец,
емитуван е и блок со рекламни спотови
Неозначување на програмите пред почетокот со акустично и
визуелно предупредување и не емитување постојано
визуелно предупредување во текот на програмата

03-2204/1 од
07.05.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилник за заштита на
малолетната публика

03-2097/1 од
30.04.2012

член 100, став 2

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

03-2095/1 од
30.04.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување на програма

03-2096/1 од
30.04.2012

член 71, став 3 од ЗРД и 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
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Скопје
Радиодифузно
друштво СКАЈ
61.
НЕТ Манчев ДОО
Скопје
ТРД КАНАЛ 5
62.
ПЛУС ДОО Скопје

03-2098/1 од
30.04.2012

член 94, став 4 од ЗРД

Емитување блокови со рекламни спотови во реален час
кога е емитуван телешопинг прозорец

03-2205/1 од
07.05.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни
блока во програмите

Иста програма на сателитската ТВ Пинк 15 (минус) и на
регионалната ТВ Пинк 15, така што на иста програма е вметнато
различно лого.Радиодифузерот не ја исполнил законската обврска
да емитува нов програмски сервис, различен од програмските
сервиси на на другите
Отстапување од форматот за којшто му е доделена дозволата
емитување телевизиски програмски сервис преку сателитпретежно забавен опш формат. Емитуваните видови програми
исполнуваат 100 % забавна функција, иако согласно форматот
од дозволата содржините што исполнуваат забавна функција
треба да се застапени меѓу 50 и 65 % во вкупната програма која
што се категоризира по функции. Воопшто не се емитувани
програми кои што исполнуваат информативна и образовна
фиункција, иако согласно форматот, двете функции треба да
бидат застапени со најмалку по 5 % во вкупната програма што се
класифицира по функции

63.

ТРД ПИНК МАК (К15) ДООЕЛ Скопје

03-2164/1 од 03.05.2012

член 42

64.

ТРД ПИНК МАК (К15) ДООЕЛ Скопје

03-2169/1 од 03.05.2012

член 42

03-2961/1 од
30.05.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7
од Правилник за заштита на
малолетната публика

На 24 Март 2012 година, на програмата на МТВ 2 играните
програми Бостонски адвокати (11-та,12-та,13-та и 14-та
епизода) и Молчалив сведок Казна (Judgement) – прв дел,
се емитувани во несоодветни терминисоодветен термин на
емитување на програма

03-3028/1 од
04.06.2012

член 106, став 2 од ЗРД

На 17-ти април 2012 година на радио Антена 5, во рамки
на спонзорираните програми Утринска програма, Светот на
музиката со нес кафе и Антена Енерџи, водителот /ката на

Јавното
радиодифузно
претпријатие
Македонска
радиотелевизија,
65.
Втор телевизиски
програмски
сервис (МТВ 2) –
албански јазик
Скопје
ТРД РАДИО
66. АНТЕНА 5
Петров, јаневски,
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и Гушев ДОО
Скопје
ТРД РАДИО
АНТЕНА 5
67. Петров, јаневски,
и Гушев ДОО
Скопје
ТРД АЛСАТ-М
68.
ДОО Скопје
69.

ТРД Енџелс ФМ
ДООЕЛ Штип

ТРД А2
70. ТЕЛЕВИЗИЈА
ДОО Скопје
Трговско друштво
за радиодифузна
71. дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

ТРД А2
72. ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

73.

ТРД РАДИО
ВАЛАНДОВО

емисиите при идентификувањето на спонзорите на
програмите ја поттикнува продажбата односно купувањето
или изнајмувањето на нивните производи или услуги
03-3027/1 од
04.06.2012

член 74, став 2 од ЗРД

03-2962/1 од
30.05.2012

член 93, став 3 од ЗРД

03-2817/1 од
28.05.2012

член 106, став 2 од ЗРД

03-2661/1 од
18.05.2012

член 42

Радиодифузерот не ги почитува програмските услови од
дозволата односно не се придржува до утврдениот форматпрограмски сервис од претежно забавен опш формат

член 42

Отстапување од форматот за кој што му е доделена
дозволата- телевизиски програмски сервис од опш формат
во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три
медиумски функции-информативна, забавна и образовна –
да бидат застапени со најмалку 30 %, забавната со 87,36 %,
информативната со 7,85 % и образовната со 4,80 %

03-2971/2 од
08.06.2012

03-2931/1 од
30.05.2012

член 42

03-3447/1 од
25.06.2012

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

83

Необезбедување најмалку 30 % од емитуваната вокално –
инструментална музика да биде на македонски јазик
Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час
Поттикнување на продажба, купување на производи и
изнајмување на услуги од спонзорот во спонзорирана
програма

Неисполнување на условите од дозволата односно
непридржување до форматот од дозволата- програмски
сервис од претежно забавен опш формат. На неговиот
програмски сервис програмите со информативна функција
се застапени со 8.95 %, програмите со образовна функција
со 4.38 %, а програмите со забавна функција со
86.67 %.Сервисот емитува најмалку пет видови програми,
меѓутоа образовната функција е под 5 %, а програмите со
забавна функција се над 65 %.
На предвидениот термин 31 март 2012 година, не ги објави
податоците што се однесуваат на работењето во

Извештај за работата на СРД за 2012 година

ДОО Валандово

претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа
обврска
На предвидениот термин 31 март 2012 година, не ги објави
податоците што се однесуваат на работењето во
претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа
обврска
На предвидениот термин 31 март 2012 година, не ги објави
податоците што се однесуваат на работењето во
претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа
обврска
На предвидениот термин 31 март 2012 година, не ги објави
податоците што се однесуваат на работењето во
претходната година, односно по прв пат не ја исполни оваа
обврска

ТРД ЕКО ПРОЕКТ
ДООЕЛ експорт74.
импорт Крива
Паланка

03-3448/1 од
25.06.2012

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

ТРД РАДИО
75. ФОКУС ДООЕЛ
Тетово

03-3445/1 од
25.06.2012

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

ТРД ЕНЕРГУ
76. РАДИО ДООЕЛ
увоз-извоз Струга

03-3446/1 од
25.06.2012

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

03-3443/1 од
25.06.2012

член 83, став 1 од ЗРД

Програми непреведени на македонски јазик

03-3504/1 од
26.06.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни
блока во програмите

03-3503/1 од
26.06.2012

член 71, став 3 од ЗРД и 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

03-4037/1 од
24.07.2012

член 106, став 1 од ЗРД

Не е јасно идентификуван спонзорот

03-4040/1 од
24.07.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-4039/1 од
24.07.2012

член 106, став 1 од ЗРД

Не е јасно идентификуван спонзорот

Радиодифузно
трговско друштво
77. Телевизија Сонце
ДООЕЛ Прилеп
78.

ТРД ТВ АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

ТРД Телевизија
79. СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје
80.

ТРД
Радио Фортуна
ДООЕЛ Скопје

ТРД КЛУБ ФМ
81. ДОО Скопје
82.

ТРД ЛАЈФ РАДИО
ДООЕЛ Скoпје
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ТРД ЛАЈФ РАДИО
ДООЕЛ Скoпје
Јавното
радиодифузно
претпријатие
Македонска
84. радиотелевизија,
Втор телевизиски
програмски
сервис (МТВ 2) –
вкупна програма
Јавното
радиодифузно
претпријатие
Македонска
85. радиотелевизија,
Втор телевизиски
програмски
сервис (МТВ 2) –
вкупна програма

03-4038/1 од
24.07.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување на реклами

03-4135/1 од
31.07.2012

член 71, став 3 од ЗРД и 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

03-4136/1 од
31.07.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни
блока во програмите

86.

ТРД АЛСАТ-М
ДОО Скопје

03-4220/1 од
07.08.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 13,
став 1 од Правилник за заштита
на малолетната публика

87.

ТРД АЛСАТ-М
ДОО Скопје

03-4218/1 од
07.08.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Необележување на промотивните најави за играната
програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата
програма што се најавува
Емитување помалку од законски предвидените 30 %
програма изворно создадена на албански јазик

ТРД КАНАЛ 5
88. ДООЕЛ Скопје

03-4226/1 од
07.08.2012

ТРД КАНАЛ 5
89. ДООЕЛ Скопје

член 71, став 3 од ЗРД и 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

03-4224/1 од
07.08.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-4225/1 од
07.08.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни
блока во програмите

83.

90.
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ТРД Телевизија
91. СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
92. МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје
93.

94.

95.

96.

97.

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје
Радиодифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ,
Прилеп
ТРД ЏЕЗ ФМ Љупчо
ДООЕЛ Скопје
Македонска
радиотелевизија,
Прв телевизиски
програмски сервис
(МТВ 1)
ТРД АЛСАТ-М ДОО
Скопје

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
99. МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје
ТРД ТВ АРТ Артан
100. ДООЕЛ Тетово
98.

ТРД ТВ Кисс,Злате
ДООЕЛ Тетово
ТРД КАНАЛ 5
102.
ДООЕЛ Скопје
101.

03-4239/1 од
08.08.2012
03-4223/1 од
07.08.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 13,
став 1 од Правилник за заштита
на малолетната публика
член 71, став 3 од ЗРД и член 12
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
Во играна програма не е емитувано визуелно
предупредување постојано во текот на нејзиното
времетраење

03-4221/1 од 07.08.2012

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

03-4965/1 одц 28.09.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-5359/1 од 22.10.2012

член 97, став 1 од ЗРД

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

03-5392/1 од 25.10.2012

член 107, став 1 од ЗРД

Спонзорирана е емитувана информативна емисија

03-5624/1 од 02.11.2012

член 63, став 1 алинеја 3

Утврдено отстапување од форматот за кој е доделена дозволата
за вршење радиодифузна дејност

03-5615 од 02.11.2012

член 63, став 1 алинеја 3

Утврдено отстапување од форматот за кој е доделена дозволата
за вршење радиодифузна дејност

03-5830/1 од 13.11.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Емитување помалку од законски предвидените 30 % програма
изворно создадена на македонски јазик

03-5939/1 од 19.11.2012

член 83, став 1 од ЗРД

Емитување програми непреведени на албански јазик

03-5960/1 од 20.11.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-6207/1 од 05.12.2012

член 154, став 1 и став 3 од ЗРД

Исправката односно одговорот не е објавен во целина, и е
дополнет со коментар
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ТРД Телевизија
103. СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-6206/1 од 05.12.2012

член 154, став 1 и став 3 од ЗРД
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Прилог бр.3
Изречени мерки од редовниот мониторинг, ад хок мониторинзи и мониторинзи по претставки
спроведени од Советот за радиодифузија на РМ во 2012 година
ИЗРЕЧЕНИ ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ ОД СТРАНА НА СРД ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
(ТРД И ЈАВНИОТ РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС)
135 (сто триесет и пет) писмени опомени

Ред.
бр.

Назив на
радиодифузерот
на кого му е
изречена
писмена опомена

1.

ТВ А2

2.

РА Антена 5
ДОО Скопје

Aрх.бр. и датум на
писмената
опомена

Прекршување на член од
Законот за радиодифузната
дејност (ЗРД)/друг
Закон/Правилник според кој е
изречена писмената опомена

Опис на прекршување:

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

На предвидениот термин 31 октомври 2011 не ги објави
податоците што се однесуваат на неговото работење
во претходната година, односно по прв пат не ја
исполни оваа обврска

03-45 од 27.02.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-32 од 08.02.2012

3.

РА Рос
Метрополис

03-42 од 27.02.2012

член 97, став 1 од ЗРД

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

4.

ТВ Алсат –М

03-36 од 23.02.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 13,
став 1 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

5.

ТВ Алсат-М

03-37 од 23.02.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на албански јазик
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6.

ТРД ,,КАНАЛ 5“
ДООЕЛ Скопје

03-50 од 1.03.2012

7.

ТРД ,,КАНАЛ 5“
ДООЕЛ Скопје

03-49 од 1.03.2012

8.

ТРД ,,Телевизија
СИТЕЛ“ ДООЕЛ
Скопје

03-53 од 1.03.2012

9.

ТРД ТВ
ЗРДАВКИН,
ДООЕЛ, Велес

03-79 од 20.03.2012

10.

ТРД ,,Телевизија
ИРИС“ ДОО Штип

03-80 од 20.03.2012

11.

ТРД ,,ТВ –СТАР“
ДОО ШТИП

03-81 од 20.03.2012

12.

ТРД ,,Телевизија
Тиквешија“
ДООЕЛ
Кавадарци

03-83 од 23.03.2012

13.

ТРД ТВ ГУРРА
ДОО Кичево

член 71, став 3 од ЗРД
и член 13, став 1 од Правилникот
за заштита на малолетната
публика
член 74, став 1 од ЗРД
член 98, став 1 од ЗРД
член 93, став 3 од ЗРД

член 93, став 3 од ЗРД
член 74, став 1 од ЗРД

03-85 од 27.03.2012

Необележување на промотивните најави за играната
програма со визуелен знак што ја сигнализира
категоријата програма што се најавува
Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик
Емитување прикриено рекламирање
Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час
Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час
Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час

член 17, став 2 од ЗРД

Направена е промена на сопственичка структура на
Трговското радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДОО
Кичево, во висина од 100 отсто од основната главнина
ма радиодифузерот, без претходно добиено одобрение
на Советот, за промената на сопственичката структура
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14.

ТРД ПИНК 15 (К15 минус) ДООЕЛ
Скопје

03-102 од
10.04.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилникот за заштита на
малолетната публика

Емитуваната играна програма е означена со
сигнализација за заштита на малолетната публика пред
почетокот, но не и постојано за нејзиното времетраење

15.

ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје

03-142 од
08.05.2012

член 100, став 1 од ЗРД

Емитување реклами во вести

16.

ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје

03-144 од
08.05.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Необезбедување најмалку 30 % од емитуваната
вокално – инструментална музика да биде на ромски
јазик

17.

ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопј

03-143 од
08.05.2012

член 3, став 1 алинеја 2 од
Правилникот за користење на
телефонски услуги со посебна
тарифа

Не јасно прикажување на вкупната цена за чинење на
телефонската услуга со посебна тарифа

18.

ТРД ТВ ЕДО
ДООЕЛ с.Љубин
Сарај

03-136 од
08.05.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % приграма изворно создадена на бошњачки јазик

19.

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

03-150 од
10.05.2012

член 100, став 1 од ЗРД

20.

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

03-147 од
10.05.2012

член 74, став 1 од ЗРД

21.

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

03-149 од
10.05.2012

член 93, став 3 од ЗРД
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Неисполнување на обврската за емитување најмалку
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22.

ТРД ТВ ЕРА ДОО
Скопје

03-148 од
10.05.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

Непочитување на периодот од 20 минути меѓу два
рекламни блока во програмите

23.

ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

03- 133 од
08.05.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување програма

24.

ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

03-134 од
08.05.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик

25.

ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

03-132 од
08.05.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмлаку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

26.

ТРД ПИНК МАК
ДООЕЛ Скопје (ТВ
Пинк 15)

03-135 од
08.05.2012

член 83, став 1 од ЗРД

Емитување програми непреведени на македонски јазик

27.

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
КРТ ДОО Скопје

03-138 од
08.05.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин за емитување програма

28.

РД СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО
Скопје

03-139 од
08.05.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 12
од Правилникот за заштита на
малолетната публика

Неозначување на програмите пред почетокот со
акустично и визуелно предупредување и неемитување
постојано визуелно предупредување во текот на
програмата

29.

РД СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО
Скопје

03-140 од
08.05.2012

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час
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30.

РД СКАЈ НЕТ
Манчев ДОО
Скопје

03-141 од
08.05.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

31.

ТРД КАНАЛ 5
ПЛИС ДОО Скопје

03-137 од
08.05.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик

32.

МТВ 1

03-163 од
04.06.2012

член 71 од ЗРД и член 12 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Не е емитувано акустично и визуелно предупредување
, а постојано визуелно предупредување не е
емитувано ни за времетраењето на програмата.

33.

МТВ 1

03-161 од
04.06.2012

член 71 од ЗРД и член 13, став 1
од Правилникот за заштита на
малолетната публика

Емитување промотивни најави за играната програма не
се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира
категоријата програма што се најавува

34.

МТВ 1

03-167 од
04.06.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување реклами кои не се јасно препознатливи и
издвоени од другите делови на програмата со оптички
или акустички средства

35.

МТВ 2 – албански
јазик

03-162 од
04.06.2012

член 71 од ЗРД и член 13, став 1
од Правилникот за заштита на
малолетната публика

Емитување промотивни најави за играната програма не
се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира
категоријата програма што се најавува

36.

МТВ 2 – албански
јазик

03-169 од 04.06.2012

член 71 од ЗРД и член 12 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Не е емитувано акустично и визуелно предупредување
, а постојано визуелно предупредување не е
емитувано ни за времетраењето на програмата.

37.

МТВ 2 – албански
јазик

03-168 од
04.06.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување реклами кои не се јасно препознатливи и
издвоени од другите делови на програмата со оптички
или акустички средства

ТРД РАДИО
КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип

03-156 од
29.05.2012

член 106, став 2 од ЗРД

Водителите на програмата питтикнуваат купување
производи на спонзорите

38.
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39.

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

03-173 од
04.06.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Игран филм емитуван во несоодветен термин

40.

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

03-172 од
04.06.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на албански јазик

41.

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

03-170 од
04.06.2012

член 94, став 4 од ЗРД

Во реалните часови емитувани се и рекламни
/телешопинг спотови и телешопинг прозорци

42.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-166 од
04.06.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 13,
став 1 од Правилникот за заштита
на малолетната публика

Емитувани промотивни најави за играната програма не
се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира
категоријата програма што се најавува

43.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-161 од
04.06.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Прикриено рекламирање на производи и услуги на
повеќе компании

44.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-174 од
05.06.2012

член 71 од ЗРД и член 13, став 1
од Правилникот за заштита на
малолетната публика

Емитувани промотивни најави за играната програма не
се обележани со визуелниот знак што ја сигнализира
категоријата програма што се најавува

03-177 од
05.06.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Прикриено рекламирање на производи и услуги

03-157 од
29.05.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

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

03-160 од
04.06.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмлаку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на ромски јазик

45.

46.

47.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ (ТВ
ТЕЛМА) ДООЕЛ
Скопје
ТРД ЕНЏЕЛС ФМ
ДООЕЛ Штип
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48.

МТВ 1

03-194 од
14.06.2012

член 123 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

49.

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

03-197 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 5 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

50.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-202 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската година да доставо
известување за тоа како е исполнета обврската – да
обезбедат најмалку 60 % учество на европски
аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на
емитување во текот на претходната година
Не ја исполнил обврската во текот на 2011 година во
рамките на својот програмски сервис да емитува 50 %
европски аудиовизуелни дела
Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската година да достави
известување за тоа како е исполнета обврската – да
обезбедат најмалку 51 % од вкупно
емитуваната програма во текот на претходната година

51.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-195 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската година да достави
известување за тоа како е исполнета обврската – да
обезбедат најмалку 51 % од вкупно
емитуваната програма во текот на претходната година

52.

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ТВ
ТЕЛМА ДООЕЛ
Скопје

03-196 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 5 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

Не ја исполнил обврската во текот на 2011 година во
рамките на својот програмски сервис да емитува 51 %
европски аудиовизуелни дела

53.

ТРД ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-190 од
12.06.2012

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час
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54.

РТД ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп

03-193 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

55.

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

03-198 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 5 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

56.

РД НАША ТВ ДОО
Скопје

03-203 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

57.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

03-200 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

58.

ТРД КАНАЛ 5
ПЛУС ДОО Скопје

03-201 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

59.

ТРД А2
ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Скопје

03-199 од
14.06.2012

член 73 од ЗРД и член 6 од
Правилникот за европски
аудиовизуелни дела

95

Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската година да достави
известување за тоа како е исполнета обврската – да
обезбедат најмалку 51 % од вкупно
емитуваната програма во текот на претходната година
Не ја исполнил обврската во текот на 2011 година во
рамките на својот програмски сервис да емитува 30 %
европски аудиовизуелни дела
Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската година да достави
известување за тоа како е исполнета обврската – да
обезбедат најмалку 51 % од вкупно
емитуваната програма во текот на претходната година
Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската година да достави
известување за тоа како е исполнета обврската – да
обезбедат најмалку 51 % од вкупно
емитуваната програма во текот на претходната година
Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари односно еден месец
по завршување на календарската година да достави
известување за тоа како е исполнета обврската – да
обезбедат најмалку 51 % од вкупно
емитуваната програма во текот на претходната година
Не доставило известување односно не ја исполнило
обврската најдоцна до 31 јануари, односно еден месец
по завршувањето на календарската година да достави
известување за тоа како е исполнета обврската
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60.

61.

62.

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
КАНАЛ 8 ДООЕЛ
КОЧАНИ
ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ Мартин
ДООЕЛ Скопје
Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

03-213 од
25.06.2012

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

На предвидениот термин 31 март 2011 не ги објави
податоците што се однесуваат на неговото работење
во претходната година, односно по втор пат не ја
исполни оваа обврска

03-219 од
26.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска

03-223 од
26.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска

63.

ТРД ИНТЕЛ ДОО
Струмица

03-221 од
26.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска

64.

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

03-230 од
29.06.2012

член 106, став 2 од ЗРД

Се врши поттикнување за користење на услугите и
производите на спонзорите

65.

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

03-228 од
29.06.2012

член 83, став 1 од ЗРД

Програми не преведени на македонски јазик

66.

ТРД АБ КАНАЛ
ДООЕЛ Скопје

03-229 од
29.06.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Се врши прикриено рекламирање

67.

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

03-231 од
29.06.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Игран филм емитуван во несоодветен термин

68.

ТРД ЕКО ПРОЕКТ
ДООЕЛ експортимпорт Крива
Паланка

03- 224 од
26.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска
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69.

ТРД РАДИО
ФОКУС ДООЕЛ
Тетово

03-222 од
26.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска

70.

ТРД ЕНЕРГУ
РАДИО ДООЕЛ
Струга

03-220 од
26.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска

71.

ТРД НОВАТЕЛ
ПЛУС ДООЕЛ
Прилеп

03-218 од
26.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска

72.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-243 од
10.07.2012

член 68, став 2 алинеја 2 од ЗРД

73.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-245 од
10.07.2012

член 68, став 2 алинеја 2 од ЗРД

74.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-246 од
10.07.2012

член 68, став 2 алинеја 3 од ЗРД

75.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-244 од
10.07.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 4 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика
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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
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
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
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

Извештај за работата на СРД за 2012 година

76.

ТРД ФОЛКРАДИО ДООЕЛ
Скопје

03-262 од
25.07.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

77.

ТРД ФОЛКРАДИО ДООЕЛ
Скопје

03-260 од
25.07.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување реклами кои не се јасно препознатливи и
издвоени од другите делови на програмата со оптички
или акустички средства

78.

ТРД
Радио Фортуна
ДООЕЛ Скопје

03-265 од
25.07.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

79.

ТРД
Радио Фортуна
ДООЕЛ Скопје

03-266 од
25.07.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување реклами кои не се јасно препознатливи и
издвоени од другите делови на програмата со оптички
или акустички средства

80.

ТРД
Радио Фортуна
ДООЕЛ Скопје

03-264 од
25.07.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

81.

ТРД Радио Клуб
ФМ ДОО Скопје

03-257 од
25.07.2012

член 106, став 1 од ЗРД

Не е јасно идентификуван спонзорот односно не е јасно
нагласено дека станува збор за спонзорирана програма

82.

ТРД Радио Клуб
ФМ ДОО Скопје

03-259 од
25.07.2012

член 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)

83.

ТРД Радио Клуб
ФМ ДОО Скопје

03-258 од
25.07.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување реклами кои не се јасно препознатливи и
издвоени од другите делови на програмата со оптички
или акустички средства

84.

ТРД ЛАЈФ РАДИО
ДООЕЛ Скопје

03- 263 од
25.07.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик
(емитувана е само една музичка нумера на македонски
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јазик – 0,22 %)

85.

ТРД РАДИО
РАВЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-261 од
25.07.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

86.

МТВ 1 – Прв
програмски сервис

03-281 од
31.07.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување програма

87.

МТВ 1 – Прв
програмски сервис

03-280 од
31.07.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

88.

МТВ 2 – Вкупна
програма

03-282 од
31.07.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување програма

89.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-292 од
10.08.2012

член 94, став 4 од ЗРД

Во реален час покрај телешопинг прозорец емитувани
се и блокови со рекламни спотови и реклама на
поделен екран

90.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-291 од
10.08.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување телешопинг прозорци што не се јасно
издвоени од другите делови на програмата со оптички
или акустички средства

03-290 од
08.08.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

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

03-298 од 13.08.2012

член 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,

91.

92.

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ТВ
ТЕЛМА ДООЕЛ
Скопје
Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга
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93.

94.

95.

ТРД Радио Еко –
Проект ДООЕЛ
експорт-импорт
Крива Паланка
Радиодифузно
трговско друштво
РОС Метрополис
Радио ДОО Скопје
Радиодифузно
трговско друштво
РОС Метрополис
Радио ДОО Скопје

03-297 од 13.08.2012

член 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,

03-309 од
30.08.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

03-308 од
30.08.2012

член 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

96.

ТРД Радио
Антена 5 ДОО
Скопје

03-310 од
04.09.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување рекламни спотови што не се јасно издвоени
од другите делови на програмата со оптички или
акустички средства

97.

ТРД Радио
Антена 5 ДОО
Скопје

03-311 од
04.09.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

03-320 од
21.09.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

98.

Ф-М 90.3СПОРТСКО
РАДИО ДООЕЛ
увоз-извоз Скопје

99.

ТРД Радио Буба
Мара ДООЕЛ
Скопје

03-323 од
21.09.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

100.

ТРД Радио Буба
Мара ДООЕЛ
Скопје

03-324 од
21.09.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување рекламни спотови што не се јасно издвоени
од другите делови на програмата со акустички
средства
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101.

ТРД РАДИО
РОСА АБ ДООЕЛ
Скопје

03-321 од
21.09.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување рекламни спотови што не се јасно издвоени
од другите делови на програмата со акустички
средства

102.

ТРД СКАЈ РАДИО
ДООЕЛ Скопје

03-318 од
21.09.2012

член 106, став 1 од ЗРД

Не е јасно идентификуван спонзорот односно не е јасно
нагласено дека станува збор за спонзорирана програма

103.

ТРД СКАЈ РАДИО
ДООЕЛ Скопје

03-319 од
21.09.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување рекламни спотови што не се јасно издвоени
од другите делови на програмата со акустички
средства

ТРД СПОРТСКО
РАДИО КАНАЛ 4
ДООЕЛ Скопје

03-322 од
21.09.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

105.

РТД ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп

03-326 од
28.09.2012

член 71 од ЗРД и член 12 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

106.

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

03- 329 од
28.09.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување реклами што не се јасно издвоени од
другите делови на програмата со оптички или акустички
средства

107.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

03-327 од
28.09.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик

108.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

03-328 од
28.09.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување неозначени реклами и телешопинг
прозорец со оптички или акустички средства

109.

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-331 од
28.09.2012

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот на
еден реален час

104.

101

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

Извештај за работата на СРД за 2012 година

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-332 од
28.09.2012

член 99, став 1 алинеја 4 од ЗРД

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

111.

ТРД КАНАЛ 5
ПЛУС ДОО Скопје

03-330 од
28.09.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик

112.

ТРД ХИТ РАДИО
ДООЕЛ Струмица

03-339 од
08.10.2012

член 17, став 2 од ЗРД

03-358 од
22.10.2012

член 74, став 2 од ЗРД

03-359 од
22.10.2012

член 74, став 2 од ЗРД

Неисполнување на обврската за обебедување најмалку
30 % од емитуваната вокално – инструментална музика
да биде на македонски јазик

110.

113.

114.

ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје
ТРД МОНАКОРАДИО СИТИ ФМ
ДООЕЛ, Куманово

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
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)

ТРД ЏЕЗ ФМ
ДООЕЛ Скопје

03-357 од
22.10.2012

член 74, став 2 од ЗРД

ТРД РАДИО ЗОНА
М-1 ДООЕЛ
Скопје

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)

03-360 од
22.10.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување реклами што не се означени и не се јасно
издвоени од другите делови на програмата со
акустички средства

117.

МТВ 1 – Прв
програмски сервис

03-361 од
25.10.2012

член 98, став 1 од ЗРД

Емитување прикриено рекламирање

118.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-384 од
13.11.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

Несоодветен термин на емитување програма

115.

116.
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119.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-383 од
13.11.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик

120.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-386 од
13.11.2012

член 94, став 4 од ЗРД

Во реален час покрај телешопинг прозорец емитувани
се и блокови со рекламни спотови

121.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-385 од
13.11.2012

член 97, став 1 од ЗРД

122.

ТРД ТВ ДУЕ
ДООЕЛ Гостивар

03-397 од
20.11.2012

член 71 од ЗРД и член 12 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

123.

ТРД ТВ ДУЕ
ДООЕЛ Гостивар

03-398 од
20.11.2012

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

124.

ТРД ТВ ДУЕ
ДООЕЛ Гостивар

03-396 од
20.11.2012

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на албански јазик

03-392 од 20.11.2012

член 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,

125.

126.

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга
Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

03-391 од
20.11.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД
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Емитување телешопинг прозорци што не се означени и
не се јасно издвоени од другите делови на програмата
со оптички или акустички средства
Играната програма е означена со сигнализација за
заштита на малолетната публика само пред почеткот,
но не и за целото нејзино времетраење

Несоодветен термин на емитување програма

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполнил оваа обврска

Извештај за работата на СРД за 2012 година

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

ТРД ТВ АРТ
ДООЕЛ Тетово

03-390 од
20.11.2012

член 71 од ЗРД и член 12 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

ТРД ТВ КИСС
ДООЕЛ Тетово

03-400 од
20.11.2012

член 71 од ЗРД и член 12 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

03-394 од
20.11.2012

член 71 од ЗРД и член 12 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

03-395 од
20.11.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување рекламни спотови што не се издвоени од
другите делови на програмата со оптички или
акустички средства

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 ДОО
Скопје

03-389 од
20.11.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитување рекламни спотови што не се издвоени од
другите делови на програмата со оптички или
акустички средства

ТРД ЕНЕРГУ
РАДИО ДООЕЛ
Струга

03-399 од
20.11.2012

ТРД ТВ ЧЕГРАНИ
МЕДИА ДООЕЛ с.
ЧЕГРАНЕГостивар
ТРД ТВ ЧЕГРАНИ
МЕДИА ДООЕЛ с.
ЧЕГРАНЕГостивар

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

03-440 од 27.12.2012 член 20, став 1 и 2 од ЗРД
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Играната програма не е означена со сигнализација за
заштита на малолетната публика ниту пред почеткот,
ниту за целото нејзино времетраење
Програмски содржини не се означени со сигнализација
за заштита на малолетната публика во текот на целото
нивно времетраење
Пред почетокот на играната програма не е емитувано
акустично и визуелно предупредување, а визуелно
предупредување не е емитувано и за време на
нејзиното траење

Не ги доставил податоците за економско финансиското
работење во претходната година најдоцна до 31 март
2012 година, односно не ја исполнил оваа обврска
На предвидениот термин (30 октомври 2012) не ги
објави податоците што се однесуваат на неговото
работење во претходната година

Извештај за работата на СРД за 2012 година

член 71, став 3 од ЗРД и член 7 од
Правилникот за заштита на
малолетната публика

134.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

03-442 од
27.12.2012

135.

ТРД РАДИО
ФОКУС ДООЕЛ
Тетово

03-441 од 27.12.2012 член 20, став 1 и 2 од ЗРД

Несоодветен термин на емитување програма
На предвидениот термин (30 октомври 2012) не ги
објави податоците што се однесуваат на неговото
работење во претходната година

ИЗРЕЧЕНИ ПИСМЕНИ ОПОМЕНИ СО БАРАЊЕ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОД СТРАНА НА СРД ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
(ТРД И ЈАВНИОТ РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС)
40 (четириесет) писмени опомени со барање за објавување
Ред.
Бр.

1.

2.

3.

Назив на
радиодифузерот
против кого е
изречена
забраната
ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје
ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје
ТРД КАНАЛ 77
ДООЕЛ Штип

Архивски број и
датум на
изречената
забрана

03-44 од
27.02.2012
03-43 од 27.02.2012
03-51 од 1.03.2012

Прекршување на член од
Законот за радиодифузната
дејност според кој е изречена
забраната

член 106, став 1 од ЗРД

член 97, став 1 од ЗРД

член 74, став 2 од ЗРД
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Опис на прекршување:

Спонзорите не се идентификувани јасно односно не е
јасно нагласено дека се работи за спонзорирани
содржини
Рекламните спотови не се издвоени од другите делови
на програмата со акустични средства
Непочитување на законски задолжителниот процент
од 30 % вокално-инструментална музика на
македонски јазик
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4.

5.

6.

7.

ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје
ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје
ТРД ТВ НОВА
ГЕВГЕЛИЈА ДОО
Гевгелија

8.

ТРД ТВ КАНАЛ
ВИС ДООЕЛ
Струмица

9.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

10.

ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-41 од 27.02.2012

03-40 од 27.02.2012

03-52 од 1.03.2012

03-74 од 15.03.2012

03-73 од 15.03.2012

03-96 од 04.04.2012

03-93 од 04.04.2012

член 74, став 2 од ЗРД

член 93, став 3 од ЗРД

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

Надминување на лимитите за рекламирање во текот
на еден реален час

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот
на еден реален час

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот
на еден реален час

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот
на еден реален час

член 74, став 1 од ЗРД

Неисполнување на обврската за емитување најмалку
30 % програма изворно создадена на македонски јазик

член 74, став 2 од ЗРД

Непочитување на законски задолжителниот процент
од 30 % вокално – инструментална музика на
македонски јазик
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11.

ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-94 од 04.04.2012

12.

ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-95 од 04.04.2012

13.

ТРД ЏАНГЛ ТВ
ДООЕЛ Скопје

14.

ТРД Пинк 15
ДООЕЛ Скопје

03-103 од
10.04.2012

15.

ТРД Пинк 15
ДООЕЛ Скопје

03-104 од
10.04.2012

16.

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

03-176 од
05.06.2012

17.

ТРД РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје

03-175 од
05.06.2012

03-92 од 04.04.2012

член 83, став 1 од ЗРД

Емитување програми непреведени на македонски
јазик

член 93, став 3 од ЗРД

Надминување на лимитите за рекламирање во текот
на еден реален час

член 97, став 1 од ЗРД

Неозначување и неиздвојување на рекламите од
другите делови на програмата со оптички или
акустички средства

член 74, став 1 од ЗРД

Необезбедување обврска за емитување најмалку 30 %
програма изворно создадена на македонски јазик

член 74, став 2 од ЗРД

Необезбедување обврска најмалку 30 % од
емитуваната воканлно инструментална музика да
биде на македонски јазик

член 106, став 1 од ЗРД

член 97, став 1 од ЗРД
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Не е јасно идентификуван спонзорот

Рекламните спотови не се издвоени од другите делови
на програмата со акустички средства

Извештај за работата на СРД за 2012 година

18.

19.

20.

ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје
ТРД РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО
Скопје

03-182 од
05.06.2012

член 74, став 2 од ЗРД

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

03-181 од
05.06.2012

член 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

03-180 од
05.06.2012

член 97, став 1 од ЗРД

Емитувани се реклами кои што не се јасно
препознатливи и издвоени од другите делови на
програмата со акустички средства

03-171 од
04.06.2012

член 71 од ЗРД

Емитувани промотивни најави за играната програма
не се обележани со визуелниот знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува
Необезбедување обврска за емитување најмалку 30 %
програма изворно создадена на македонски јазик

21.

ТРД АЛСАТ – М
ДОО Скопје

22.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-165 од
04.06.2012

член 74, став 1 од ЗРД

23.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-179 од
05.06.2012

член 83, став 1 од ЗРД

03-178 од
05.06.2012

член 93, став 3 од ЗРД

24.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје
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Програми непреведени на македонски јазик

Во реален час емитувани се реклами чие вкупно
изменерно времетраење е поголемо од дозволениот
лимит од 12 минути на реален час
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25.

ТРД ЈЕХОНА 2003
ДООЕЛ с.Матејче
Липково

26.

ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ Мартин
ДООЕЛ Скопје

27.

ТРД АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

28.

ТРД КАНАЛ 8
ДООЕЛ Кочани

29.

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

30.

Радиодифузно
друштво НАША ТВ
ДОО Скопје

31.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје

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

03-215 од
25.06.2012

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

03-216 од
25.06.2012

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

03-226 0д
27.06.2012

член 93, став 3 од ЗРД

03-225 од
27.06.2012

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

03-233 од
29.06.2012

член 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

03-234 од
29.06.2012 година

член 97, став 1 од ЗРД

Се емитувани реклами што не се издвоени од другите
делови на програмата со оптички или акустични
средства

03-211 од
25.06.2012 година

член 74, став 1 од ЗРД
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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
Во реален час емитувани се реклами чие вкупно
изменерно времетраење е поголемо од дозволениот
лимит од 12 минути на реален час
Не ги достави податоците за економско финансиското
работење во претходната година, односно не ја
исполни оваа обвсрка

Необезбедување обврска за емитување најмалку 30 %
програма изворно создадена на македонски јазик

Извештај за работата на СРД за 2012 година

32.

ТРД КАНАЛ 5
ПЛУС ДОО Скопје

03-212 од
25.06.2012 година

33.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-293 од
10.08.2012 година

34.

ТРД Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ
Скопје

03-294 од
10.08.2012 година

35.

ТРД ГАУДЕАМУС
РАДИО КЛАСИК
ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје

36.

37.

38.

03-296 од
13.08.2012 година

Друштво за
радиодифузија ДИЏЕЈ СЛАВЕ
ДООЕЛ Струга

03-301 од
15.08.2012 година

ТРД Радио Еко –
Проект ДООЕЛ
експорт-импорт
Крива Паланка

03-302 од
15.08.2012 година

ТРД ЕНЕРГУ
РАДИО ДООЕЛ
Струга

03-299 од
15.08.2012 година

член 74, став 1 од ЗРД

член 83, став 1 од ЗРД

член 93, став 3 од ЗРД

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

Необезбедување обврска за емитување најмалку 30 %
програма изворно создадена на македонски јазик
Емитувана програма извосно создадена на српски и
хрватски јазик без превод на македонски јазик

Во реален час емитувани се реклами чие вкупно
изменерно времетраење е поголемо од дозволениот
лимит од 12 минути на реален час
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

член 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

член 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

член 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
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Извештај за работата на СРД за 2012 година

39.

ТРД ТВ Новател
Плус Прилеп

03-300 од
15.08.2012 година

член 20, став 3 и 4 од ЗРД

40.

МТВ 2 – вкупна
програма

03-362 од
25.10.2012 година

член 71, став 3 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
Несоодветен термин на емитување програма

ИЗРЕЧЕНИ ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД 1 (ЕДЕН ) ДЕН
ОД СТРАНА НА СРД ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД)
3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од еден ден
Ред.
Бр.

1.

2.

Назив на
радиодифузерот
против кого е
изречена
забраната

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе
ДООЕЛ Струга

ТРД ТВ ЧЕГРАНИ
МЕДИА ДООЕЛ с.
ЧЕГРАНЕ-Гостивар

Архивски број и
датум на изречената
забрана

03-33 од 13.02.2012

03-393 од 20.11.2012

Прекршување на член од Законот за
радиодифузната дејност според кој
е изречена забраната

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

член 93, став 3 од ЗРД
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Опис на прекршување:

На предвидениот термин 31 октомври 2011 година не ги
објави податоците што се однесуваат на неговото
работење во претходната година, односно по четврти пат
не ја исполни оваа обврска

Непочитување на одредбите од ЗРД, односно поради
надминување на лимитите за рењкламирање во текот на
еден реален час

Извештај за работата на СРД за 2012 година

3.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-419 од 10.12.2012

член 38 од ЗРД

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

ИЗРЕЧЕНИ ВРЕМЕНИ ЗАБРАНИ ЗА РЕКЛАМИРАЊЕ И ТЕЛЕШОПИНГ ОД 3 (ТРИ) ДЕНА
ОД СТРАНА НА СРД ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД)
3 (три) времени забрани за рекламирање и телешопинг од три дена

Ред.
Бр.

1.

2.

Назив на
радиодифузерот
против кого е
изречена
забраната
Радиодифузно
друштво ТВ МЕДИ
Битола, ДООЕЛ

Друштво за
радиодифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе
ДООЕЛ Струга

Архивски број и датум
на изречената
забрана

03-34 од 13.02.2012

03-214 од 25.06.2012

Прекршување на член од Законот за
радиодифузната дејност според кој
е изречена забраната

член 20, став 1 и 2 од ЗРД

член 20, став 1 и 2 од ЗРД
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Опис на прекршување:

На предвидениот термин 31 октомври 2011 година, не ги
објави податоците што се однесуваат на неговото
работење во претходната година, односно по петти пат не
ја исполни оваа обврска

На предвидениот термин 31 март 2012 година не ги објави
податоците што се однесуваат на работењето во
претходната година односно по петти пат не ја исполни
оваа обврска

Извештај за работата на СРД за 2012 година

3.

ТРД КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-210 од 22.06.2012

член 87, став 2 од ЗРД

113

Емитува рекламен спот за самопромотивни цели кој е
невистинит и ја заведува јавноста

Извештај за работата на СРД за 2012 година

Прилог бр.4
Преглед на прекршочни постапки, по кои постапапувал Советот за радиодифузија во текот на 2012 година, а се поведени
против радиодифузерите во 2011 година

1. ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ПО КОИ ПОСТАПАПУВАЛ СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА ВО ТЕКОТ НА 2012 ГОДИНА, ЗА
ПОВРЕДИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ ВО 2011 ГОДИНА
Архивски број на
Реден
Назив на
барањето за
број радиодифузерот
поведување на
прекршочна
постапка

1.

Трговското
Бр.03-3163/1 од
радиодифузно
29.08.2011г.
друштво Продукција
ЛГН ДОО Негоино

Опис на прекршувањето

Не ги почитувале одредбите на член 20, ставови
1 и 2 од Законот за радиодифузна дејност имено на
ден 31.03.2011 година, радиодифузерот не ја
исполнил обврската за објавување на податоците за
неговото работење во претходната година, односно
до Советот не доставил копија од објавената
содржина во дневен весник и снимка од емитуваната
содржина на ДВД формат.
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Фаза на постапката (завршена или во тек),
- Пресуда на Основниот суд со изречената санкција,
- Жалба вложена на Пресудата,
- Пресуда на Апелациониот суд.

- завршена постапка
•
Пресуда на Основниот Суд Неготино Прк.бр.76/11-О од
11.04.2012 година, со која на обвинетите им се изрекува глоба
на правното лице во износ од 4000 евра, а на управителот во
правното лице во износ од 500 евра.
Под услов обвинетите да не сторат нов прекршок во рок од 1
година.

Извештај за работата на СРД за 2012 година

2.

3.

Трговското
радиодифузно
друштво РАДИО
РОСА ДООЕЛ
Кочани

Бр.03-2509/9 од
12.10.2011г.

Трговското
радиодифузно
друштво „Канал 5“
Скопје

Бр.03-75/1 од
10.01.2012

Не ги почитувале одредбите на член 20, ставови
1 и 2 од Законот за радиодифузна дејност имено на
ден 31.03.2011 година, радиодифузерот не ја
исполнил обврската за објавување на податоците за
неговото работење во претходната година, односно
до Советот не доставил копија од објавената
содржина во дневен весник и снимка од емитуваната
содржина на ДВД формат.

Во емисиите „Котиледонија 2011”, „Во оган”,
„Заеднички ручек”, „Парти зона“ и „Тротоар њуз”, на
ден 22 јули 2011 година дозволиле да се врши
прикриено рекламирање на фирми, производи и
трговски марки, со што не ги почитувале одредбите
на член 98, став 1 од Законот за радиодифузна
дејност.

- завршена постапка
•
Пресуда Прк.бр.1231/11-О од 10.01.2012 година, на
Основниот Суд Кочани, со која на обвинетите им се изрекува
глоба на правното лице во износ од 2000 евра, а на
управителот во правното лице во износ од 100 евра.

- постапката е во тек
•
Пресуда 11Прк.бр.23/12-О од 04.04.2012 година, на
Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која обвинетите
се
ослободуваат од одговорност.
•
Жалба од Советот.

2. ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ, ПО КОИ ПОСТАПАПУВАЛ СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА ВО ТЕКОТ НА 2012 ГОДИНА, А СЕ
ПОВЕДЕНИ ЗА ВРЕМЕ НА ПРЕДВРЕМЕНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 2011 ГОДИНА
Архивски број на
Назив на
барањето за
Реден радиодифузерот /
поведување на
број
Јавниот
радиодифузен
прекршочна
постапка
сервис

Опис на прекршувањето
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Фаза на постапката (завршена или во тек),
- Пресуда на Основниот суд со изречената санкција,
- Жалба вложена на Пресудата,
- Пресуда на Апелациониот суд.

Извештај за работата на СРД за 2012 година

1.

2.

3.

Трговското
радиодифузно
друштво
„Телевизија
СОНЦЕ“ ДООЕЛ
Прилеп

Бр.03-2297/6 од
08.07.2011

Трговското
радиодифузно
друштво Алб ТВ
2010 ДООЕЛ Скопје

Бр.03-2293/6 од
07.07.2011

Трговското
радиодифузно
друштво Алб ТВ
2010 ДООЕЛ Скопје

Бр.03-1879/4 од
28.06.2011

Повреда на член 75,, став 3 од Изборниот законик и
член 34, став 2, точка а), алинеи 1 и 7 од
Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната
кампања (продолжен прекршок), (На ден на изборен
молк емитувани се информации и аудио и аудиовизуелни материјали во врска со кандидат во
изборниот процес, односно со организатор на
изборна кампања, и на ден на изборен молк
емитувани се програми неповрзани со изборите во
кои учествуваат претставници на органите на
власта).

- Завршена постапка
• Пресуда Прк.бр.531/11-О од
09.11.2011
година, на
Основниот Суд Прилеп, со која на обвинетите им се изрекува
глоба на правното лице во износ од 1000 евра, а на одговорен
уредник во правното лице во износ од 200 евра.
• Советот достави Жалба до Судот во однос на висината на
изречената прекршочна санкција – глоба.
• Пресуда на Апелациониот Суд ПРКЖ. бр. -113/12 од
08.02.2012 година, со која Пресудата Прк. бр.531/11-О од
09.11.2011 година се потврдува.

Повреда на член 75, став 3 од Изборниот законик и
член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната
кампања (Емитувани повеќе од 15 минути платено
политичко рекламирање на еден реален час при што
за еден организатор на изборна кампања се
издвоени повеќе од 10 минути - на ден 3 јуни 2011
година).

- постапката е во тек
• Пресуда 11Прк.бр.2251/11-О од 05.04.2012 година, на
Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им се
изрекува
- глоба на правното лице во износ од 2000 евра, а на
одговорното лице во правното лице во износ од 500 евра, а
плаќањето на глобата се одлага за 1 (една) година под услов
обвинетите да не сторат нов прекршок.
• Советот достави Жалба до Судот во однос на делот од
пресудата со кој плаќањето на глобата се одлага за 1 (една)
година под услов обвинетите да не сторат нов прекршок.
- постапката е во тек
• Пресуда 11Прк.бр.2251/11-О од 05.04.2012 година, на
Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им се
изрекува глоба на правното лице во износ од 2000 евра, а на
одговорното лице во правното лице во износ од 500 евра, а
плаќањето на глобата се одлага за 1 (една) година под услов
обвинетите да не сторат нов прекршок.
• Советот достави Жалба до Судот во однос на делот од
пресудата со кој плаќањето на глобата се одлага за 1 (една)
година под услов обвинетите да не сторат нов прекршок.

Повреда на член 75, став 2 од Изборниот законик и
член 15, став 1 од Правилникот за однесувањето на
радиодифузерите во периодот пред започнувањето
на изборната кампања, (Емитување платено
политичко рекламирање во период пред
започнување на изборна кампања – на ден 28 април
2011 година).
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Извештај за работата на СРД за 2012 година

4.

5.

6.

Трговското
радиодифузно
друштво
„Телевизија Сител“
ДООЕЛ Скопје

Бр.03-2216/7 од
06.07.2011

Повреда на член 75, став 3 од Изборниот законик и
член 31, став 1 од Правилникот за рамноправен
пристап во медиумското претставување за време на
изборната кампања (Непочитување на рокот за
објавување на резултати од испитување на јавното
мислење, најдоцна пет дена пред денот определен
за одржување на изборите - на ден 31.05.2011
година).

Јавно претпријатие
Македонска
радиотелевизија
Скопје, - МТВ 1 –
Прв програмси
сервис

Бр.03-2306/6 од
07.07.2011

Повреда на член 75, став 3 од Изборниот законик и
член 7 од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната
кампања (Емитувани се рекламни спотови
финансирани од Буџетот на Република Македонија –
на ден 2.06 и 3.06.2011 година и за време на
изборниот молк 04.06.2011 година.

Јавно
претпријатие
Македонска
радиотелевизија
Скопје, Собраниски
канал

Бр.03-2645/1 од
08.07.2011

Повреда на член 75, став 3 од Изборниот законик и
член 7 од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната
кампања (Емитувани се рекламни спотови
финансирани од Буџетот на Република Македонија –
на ден 3 јуни 2011 година).
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- постапката е во тек
• Пресуда 24Прк.бр.2260/11-О од 16.05.2012 година, на
Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им се
изрекува глоба на правното лице во износ од 750 евра, а на
одговорен уредник во правното лице во износ од 150 евра.
• Жалба од обвинетите доставена до Советот на ден
27.08.2012 година.
• Решение на Апелациониот Суд ПРКЖО. бр. -281/12 од
04.10.2012 година, со која жалбата се уважува и Пресудата
Прк. бр.2260/11-О од година, се укинува и предметот се враќа
пред првостепениот суд на повторно постапување и
одлучување.
- завршена постапка
•
Пресуда 13 Прк.бр.2252/11-О од 06.12.2011 година,
на Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им се
изрекува глоба на правното лице во износ од 1500 евра, а на
одговорен уредник во правното лице во износ од 300 евра.
•
Жалба од одговорниот уредник, од Советот доставен
е Одговор на Жалбата.
•
Жалба од правното лице, од Советот доставен е
Одговор на Жалбата.
•
Пресуда ПРКЖО.бр.-55/12 од 08.02.2012 година, со
која жалбите на обвинетите се одбиват како неосновани, а
Пресуда 13 Прк.бр.2252/11-О од
06.12.2011
година се
потврдува.
- постапката е во тек
• Пресуда 15 Прк.бр.2254/11-О од 23.03.2012 година, на
Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им се
изрекува глоба на правното лице во износ од 200 евра, а на
одговорен уредник во правното лице во износ од 65 евра.
• Советот достави Жалба до Судот во однос на висината на
изречената прекршочна санкција – глоба.

Извештај за работата на СРД за 2012 година

7.

Трговското
радиодифузно
друштво „ТВ ИРИС“
ДООЕЛ Штип

8.

Јавното
радиодифузно
друштво
Македонска
радиотелевизија
Скопје, МТВ 1 – Прв
програмски сервис

9.

Бр.03-3593/1 од
05.10.2011

Повреда на член 75, став 3 од Изборниот законик и
член 24 од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборната
кампања (Неозначено платено политичко
рекламирање - на ден 16 и 20 мај 2011 година).

Бр.03-3088/1 од
24.08.2011

Во рамките на својот телевизиски програмски сервис
во периодот на изборната кампања за
Предвремените парламентарни избори во 2011
година, од 16-ти мај до 03-ти јуни 2011 година, не
обезбедиле рамноправен пристап на сите учесници
во изборниот процес, односно не обезбедиле
избалансирано покривање на изборите во сите
облици на изборното медиумско претставување за
време на изборната кампања за Предвремените
парламентарни избори, што е спротивно на член 75,
став 5 од Изборниот законик и член 6, став 1 точка 2
од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година.

Друштво за
Бр.03-3106/1 од
телекомуникации и
25.08.2011
радиодифузија „АЛБ
ТВ 2010“ ДООЕЛ
Скопје

Во рамките на својот телевизиски програмски сервис
во периодот на изборната кампања за
Предвремените парламентарни избори во 2011
година, од 16-ти мај до 03-ти јуни 2011 година, не
обезбедиле рамноправен пристап на сите учесници
во изборниот процес, односно не обезбедиле
избалансирано покривање на изборите во сите
облици на изборното медиумско претставување за
време на изборната кампања за Предвремените
парламентарни избори, што е спротивно на член 75,
став 5 од Изборниот законик и член 6, став 1 точка 2
од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година.
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- завршена постапка
•
Пресуда Прк-О-465/11 од 24.08.2012 година, на
Основниот Суд Штип, со која на обвинетите им се изрекува
глоба на правното лице во износ од 200 евра, а на одговорен
лице во правното лице прекршочна опомена.

- завршена постапка
• Пресуда 02 Прк.бр.2325/11-О од 10.04.2012 година, на
Основниот Суд Скопје 1 Скопје, доставена до Советот на ден
27.08.2012 година, со која на обвинетите им се изрекува глоба
на правното лице во износ од 1500 евра, а на одговорен
уредник во правното лице во износ од 300 евра.

- постапката е во тек
•
Решение, на Основниот Суд Скопје 1 Скопје, за
прекин на постапката 10 Прк.бр. 2327/11-О од 02.04.2012
година, од причина што не може да се утврди седиштето,
живеалиштето односно престојувлиштето на обвинетите,
меѓутоа потоа до Советот е доставена:
•
Покана за закажано рочише, за ден 21.06.2012 година.
•
Писмена одбрана на обвинетите, доставена до судот
на ден 26.04.2012 година.
•
Одговор од Советот на писмената одбрана наш арх.
бр. 03-3647/1 од 04.07.2012 година.
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10.

11.

Трговско
радиодифузно
друштво
„Телевизија Сител“
ДООЕЛ Скопје

Бр.03-3090/1 од
24.08.2011

Јавното
радиодифузно
друштво
Македонска
радиотелевизија
Скопје –
Македонско радио
Прва програма

Бр.03-3089/1 од
24.08.2011

Во рамките на својот телевизиски програмски сервис
во периодот на изборната кампања за
Предвремените парламентарни избори во 2011
година, од 16-ти мај до 03-ти јуни 2011 година, не
обезбедиле рамноправен пристап на сите учесници
во изборниот процес, односно не обезбедиле
избалансирано покривање на изборите во сите
облици на изборното медиумско претставување за
време на изборната кампања за Предвремените
парламентарни избори, што е спротивно на член 75,
став 5 од Изборниот законик и член 6, став 1 точка 2
од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година.
Во рамките на својот телевизиски програмски сервис
во периодот на изборната кампања за
Предвремените парламентарни избори во 2011
година, од 16-ти мај до 03-ти јуни 2011 година, не
обезбедиле рамноправен пристап на сите учесници
во изборниот процес, односно не обезбедиле
избалансирано покривање на изборите во сите
облици на изборното медиумско претставување за
време на изборната кампања за Предвремените
парламентарни избори, што е спротивно на член 75,
став 5 од Изборниот законик и член 6, став 1 точка 2
од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година.
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- постапката е завршена
•
Пресуда 03Прк.бр.2326/11-О од 25.04.2012 година,
на Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им се
изрекува глоба на правното лице во износ од 1500 евра, а на
одговорен уредник во правното лице во износ од 300 евра.
• Жалба од обвинетите доставена до Советот на ден
27.08.2012 година.
• Пресуда на Апелациониот Суд Скопје ПРКЖО.бр.-268/12
со која жалбата од обвинетите се одбива како неоснована,
Пресуда 03Прк.бр.2326/11-О од
25.04.2012
година, на
Основниот Суд Скопје 1 Скопје, се потврдува.

- постапката е во тек
• Пресуда 19Прк.бр.2331/11-О од 27.12.2011 година,
на Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им се
изрекува глоба на правното лице во износ од 1500 евра, а на
одговорен уредник во правното лице во износ од 300 евра, а
плаќањето на глобата се одлага за 1 (една) година под услов
обвинетите да не сторат нов прекршок.
• Советот на ден 30.03.2012 година, достави Жалба
(наш арх. бр. 03-1190/2) до Судот во однос на делот од
пресудата со кој плаќањето на глобата се одлага за 1 (една)
година под услов обвинетите да не сторат нов прекршок.
•
Жалба од обвинетите, доставена до Советот на ден
27.08.2012 година.
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12.

13.

14.

Трговско
радиодифузно
друштво ‘Канал 5
Плус“ ДООЕЛ
Скопје

Бр.03-3086/1 од
24.08.2011

Трговско
радиодифузно
друштво „Радио
Валандово“ ДООЕЛ“
Валандово

Бр.03-4404/1 од
13.12.2011

Трговско
радиодифузно
друштво „Т.В.
Калтрина“ ДООЕЛ
Струга

Бр.03-4251/1 од
28.11.2011

Во рамките на својот телевизиски програмски сервис
во периодот на изборната кампања за
Предвремените парламентарни избори во 2011
година, од 16-ти мај до 03-ти јуни 2011 година, не
обезбедиле рамноправен пристап на сите учесници
во изборниот процес, односно не обезбедиле
избалансирано покривање на изборите во сите
облици на изборното медиумско претставување за
време на изборната кампања за Предвремените
парламентарни избори, што е спротивно на член 75,
став 5 од Изборниот законик и член 6, став 1 точка 2
од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското претставување за време на изборна
кампања бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година.
Радиодифузерот не ја исполнил законската
должност до Советот за радиодифузија на
Република Македонија да достави ценовник за
платено политичко рекламирање на изборните
програми и на кандидатите на учесниците во
изборниот процес за Предвремените парламентарни
избори во Република Македонија во 2011-та година,
а истиот емитувал платено политичко рекламирање
во рамките на својот програмски сервис за време на
овие избори, што е спротивно на член 75-а, став 5 од
Изборниот законик.
Радиодифузерот не ја исполнил законската должност
до Советот за радиодифузија на Република
Македонија да достави ценовник за платено
политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес за
Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2011-та година, а истиот емитувал
платено политичко рекламирање во рамките на
својот програмски сервис за време на овие избори,
што е спротивно на член 75-а, став 5 од Изборниот
законик.
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- постапката е во тек
• Пресуда 25Прк.бр.2332/11-О од 08.11.2012 година,
на Основниот Суд Скопје 1 Скопје, со која на обвинетите им
се изрекува глоба на правното лице во износ од 1500 евра, а
на одговорен уредник во правното лице во износ од 300
евра.
• Жалба од обвинетите доставена до Судот на
18.12.2012 година, во Судот е примена на 03.01.2013 година,
од Советот доставен е Одговор на Жалбата, на ден
10.01.2013 година, наш арх. бр.03-21/2.

- постапката е во тек
•
Пресуда Прк.бр.261/11-О од 02.04.2012 година, на
Основниот Суд Гевгелија, со која на обвинетите им се
изрекува глоба на правното лице во износ од 3000 евра, а на
управителот во правното лице во износ од 500 евра.

-

завршена постапка

•
Пресуда Прк.О.663/11 од 10.02.2012 година, на
Основниот Суд Струга, со која на обвинетото правното лице
му се изрекув - глоба на во износ од 300 евра, а на
управителот му се изрекува му се изрекува глоба во износ од
100 евра.
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Трговско
радиодифузно
друштво „Радио
Пехчево“ ДООЕЛ
Пехчево

Бр.03-4646/1 од
28.12.2011

16.

Трговско
радиодифузно
друштво „Топ ТВ“
ДООЕЛ Берово

Бр.03-4647/1 од
28.12.2011

Радиодифузерот не ја исполнил законската должност
до Советот за радиодифузија на Република
Македонија да достави ценовник за платено
политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес за
Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2011-та година, а истиот емитувал
платено политичко рекламирање во рамките на
својот програмски сервис за време на овие избори,
што е спротивно на член 75-а, став 5 од Изборниот
законик.

17.

Трговско
радиодифузно
друштво „Радио
Еко - Проект“
ДООЕЛ Крива
Паланка

Бр.03-4482/1 од
25.12.2011

Радиодифузерот не ја исполнил законската должност
до Советот за радиодифузија на Република
Македонија да достави ценовник за платено
политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес за
Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2011-та година, а истиот емитувал
платено политичко рекламирање во рамките на
својот програмски сервис за време на овие избори,
што е спротивно на член 75-а, став 5 од Изборниот
законик.

15.

Радиодифузерот не ја исполнил законската должност
до Советот за радиодифузија на Република
Македонија да достави ценовник за платено
политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес за
Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2011-та година, а истиот емитувал
платено политичко рекламирање во рамките на
својот програмски сервис за време на овие избори,
што е спротивно на член 75-а, став 5 од Изборниот
законик.
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- завршена постапка
•
Пресуда Прк.1/2012 од
26.01.2012
година, на
Основниот Суд Берово, со која на обвинетите им се изрекува
прекршочна опомена.
•
Жалба од Советот.
•
Со Пресуда од Апелациониот Суд ПРКЖ-349/12,
Жалбата изјавена од Советот, се уважува и предметот се
враќа на првостепениот суд на повторно одлучување.
•
Пресуда Прк.-177/2012 од 16.07.2012 година, на
Основниот Суд Берово, со која на обвинетите им се изрекува
прекршочна опомена.
завршена постапка
•
Пресуда Прк.бр.-2/12 од 27.01.2012 година, на
Основниот Суд Берово, со која обвинетиот се ослободуваат
од одговорност.
•
Жалба од Советот.
•
Со Пресуда од Апелациониот Суд ПРКЖ-350/12,
Жалбата изјавена од Советот, се уважува и предметот се
враќа на првостепениот суд на повторно одлучување.
•
Пресуда Прк.бр.-169/12 од 08.06.2012 година, со која
обвинетиот со која на обвинетото правното лице му се
изрекува - глоба на во износ од 200 евра.
завршена постапка
•
Пресуда Прк.208/2011-О од 16.01.2012 година, , на
Основниот Суд Крива Паланка, со која на обвинетото
правното лице му се изрекува - глоба во износ од 2000 евра, а
на управителот му се изрекува – опомена.
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18.

Трговско
радиодифузно
друштво „ФОКУС“
ДООЕЛ Тетово

Бр.03-599/1 од
15.02.2012

Радиодифузерот не ја исполнил законската должност
до Советот за радиодифузија на Република
Македонија да достави ценовник за платено
политичко рекламирање на изборните програми и на
кандидатите на учесниците во изборниот процес за
Предвремените парламентарни избори во Република
Македонија во 2011-та година, а истиот емитувал
платено политичко рекламирање во рамките на
својот програмски сервис за време на овие избори,
што е спротивно на член 75-а, став 5 од Изборниот
законик.

- постапката е во тек
• Барање за дополнување на прекршочната постапка
ПРК-2-199/12 од 06.04.2012 година, со точна адреса, улица
и број за одговорниот уредник Мухамед Ајети.
• Доставено дополнување од Советот на Барањето од
страна на Советот од 12.04.2012 година.
• Барање за дополнување на прекршочната постапка
ПРК-2-199/12 од 02.07.2012 година, со точна адреса, улица
и број за одговорниот уредник Мухамед Ајети.
• Доставено дополнување од Советот на Барањето од
страна на Советот од 09.07.2012 година.
• Решение од Основниот суд Тетово, наш арх. бр. 034796/1 од 19.09.2012 година, со кое се отфрла барањето,
со оглед дека на наведените адреси обвинетите се
непознати, со што не постојат услови за поведување на
прекршочна постапка.
• Жалба од Советот ,наш арх. бр. 03-4796/2 од
27.09.2012 година.
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Реден
број

Налози за исклучување програмски сервиси на оператори на јавна комуникациска мрежа
Оператори на кои им е
упатен налог за исклучување

Архивски
број

Дата

предмат: (за кои програмкси сервиси е наложено
исклучување)

1

ТРД ГИВ ДОО Гостивар

11-2519/1

15.05.2012

ЕРА САТ

2

ТРД Мултимедија Нетворк Л
ДООЕЛ Гостивар

11-2521/1

15.05.2012

ЕРА САТ

3

РТД БЕКО НЕТ ДООЕЛ
Гостивар

11-2520/1

15.05.2012

ЕРА САТ

4

Инел Интернационал
Кавадарци

11-3320/1

20.06.2012

БОМ (best of macedonia)

5

Инел Интернационал
Кавадарци (Неготино)

11-3319/1

20.06.2012

БОМ (Best of Macedonia), K-15 music, КТВ 41, ТВ Тиквешија и
Fashion TV

6

ТРД Роби ДООЕЛ Штип

11-3318/1

20.06.2012

Animax и ТВ Амазон

7

ТРД ГИВ ДОО Гостивар

11-3316/1

20.06.2012

24 часа вести

8

ТРД Мултимедија Нетворк Л
ДООЕЛ Гостивар

11-3315/1

20.06.2012

Алсат М, Сител, Сител 3, ТВ Арт (лок.Тетово), ТВ Кисс
(лок.Тетово) и ТВ Коха (лок.Тетово)

9

РТД Алтра Сат 2000 ДООЕЛ

11-3321/1

20.06.2012

24 часа вести, Sport Klub и Sport Klub +
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Прилог бр.5

Забелешка
Програмски сервис кој не е
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервис кој не е
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервис кој не е
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервис кој не е
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервис кој не е
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
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10

РТД БЕКО НЕТ ДООЕЛ
Гостивар

11

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

12

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

11-3317/1

11-3191/1
11-3190/1

20.06.2012

13.06.2012
13.06.2012

Aljazeera Balkans, Atlas TV, BALKANIKA, Bang Bang, Big Brother
2, BN Music, Digi Aksion, Digi Thriller, DM Sat, Eurosport, EXP
Natyra, EXP Shkence, Fen TV, FOX Turk, HBO, HRT 2, HRT1,
Italia 1, Kanal D, Klan TV, Koha Vizion, My music, National
Geographic, News 7, PINK Plus, RTK, RTS-SAT, RTV 21, Sport
Klub, Super Sport 2, Super Sport 3,Top channel, Tring 3+, Tring
Comedy, Tring Max, Tring Shqip, Tring Sport News, Tring Tring,
TringWorld, TV Shqiptar, Vizion plus, Алсат М, ЕРА, Канал 5,
Сител, ТВ Арт (локална Тетово) и ТВ Коха (локална Тетово)

Странски радиодифузери на кои се врши пренос на
натпреварите од Европското Фудбалско првенство 2012
А2 Телевизија

124

Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД

Македонската радио телевизија
ги има ексклузивните права за
пренос на Европското
Фудбалско првенство 2012 на
територијата на РМ

Одземена дозвола на ТРД А2
Телевизија ДООЕЛ Скопје

Извештај за работата на СРД за 2012 година

Известување од
Аудиовизуелната комисија на
Франција за невалидност на
договорите со програмскиот
сервис на France 24. Валидни
договори за реемитување
поседуваат само
операторите:ТРД Роби, ГИВ,
Теленет Ком, Инфел КТВ, Близу
и Македонски Телеком
13

14

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

11-3488/1

11-3595/1

26.06.2012

France 24

03.07.2012

Play TV и JN TV

15

Профи Соунд ЈТД Лабуништа

11-3928/1

17.07.2012

Aljazeera Balkans, Animal Planet, BN Music, Cartoon Network,
Boomerang, Da Vinci Learning, Dost, Folklor TV, FOX Crime,
Hayat, Kids Co, mreza plus, National Geographic, NET, OTV
Valentino, Rai Uno, RTK, RTS-SAT, S nova sport, Slovenia 3, Sport
Klub, STV samanyoulu, Super RTL, TV Shqiptar, Vizion Turk,
Yaban TV, БОМ, Канал 5, 24 вести, Канал 5 плус и ТВ Морис
(локална Охрид)

16

Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ
Струга

11-3927/1

17.07.2012

BN Bjeline, CNN, DM Sat, ERT, Planeta, Show TV, TRAVEL и TV 1

17.07.2012

Aljazeera Balkans, ATV, BN Bjeline, BN Music, Boomerang, Euro
D, Hayat, HRT 1, Kanal 5 mediaset, Kids Co, Pink Plus, Planeta,
Pro7, Rai Uno, RTCG, RTK, RTL, RTS-SAT, Sat 1, STV
Samanyoulu, TV Shqiptar и Yaban TV

17

ТРД Кабел-Л-Нет

11-3925/1

125

Програмски сервиси без дозволи
за вршење на радиодифзуна
дејност

Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД

Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
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18

ТРД Г-КТВ ДООЕЛ Струга

11-3926/1

17.07.2012

BN Bjeline, DSF, ORT 1 Rusija и ТВ Морис (лок.Охрид)

Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

19

Близу Медиа ДООЕЛ Скопје

11-3922/1

17.07.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

20
21

Империјал-С ДООЕЛ Скопје
Близу Медиа ДООЕЛ Скопје

11-3923/1
11-3924/1

17.07.2012
17.07.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак
Тв Нова Куманово

Одземена дозвола на ТРД
НОВА ДООЕЛ Куманово
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

22

ТРД Роби ДООЕЛ Штип

11-3915/1

17.07.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак

23

КОМБО 2003 ДОО Куманово

11-3920/1

17.07.2012

Тв Нова Куманово

24

ИП Системс ДООЕЛ Куманово

11-3921/1

17.07.2012

Тв Нова Куманово

Одземена дозвола на ТРД
НОВА ДООЕЛ Куманово
Одземена дозвола на ТРД
НОВА ДООЕЛ Куманово
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

25
26

Македонски Телеком АД Скопје
Мултимедија Нет ДОО Скопје

11-3918/1
11-3917/1

17.07.2012
17.07.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак
Тв Нова Куманово
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Одземена дозвола на ТРД
НОВА ДООЕЛ Куманово
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27

Македонски Телеком АД Скопје

11-3919/1

17.07.2012

Тв Нова Куманово

Одземена дозвола на ТРД
НОВА ДООЕЛ Куманово
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

28

Ри-Го Кабел Сат ДОО Скопје

11-3916/1

17.07.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

29

Систем Кабел ДООЕЛ

11-3914/1

17.07.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

30

Скупи Кабле ДОО Скопје

11-3913/1

17.07.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак
Одземени дозволи на ТРД
Телевизија КРТ ДОО Скопје и
ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје

31

32

33

Спејс Тел Нет ДООЕЛ

11-3912/1

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

11-4109/3

ТРД Вин Сат ДОО Виница

11-4307/1

17.07.2012

31.07.2012

15.08.2012

Телевизија КРТ и Пинк Мак

Сите регистрирани јавни и комерцијални телевизиски
програмски сервиси кои вршат пренос на содржини од
Олимписките игри-Лондон 2012

ТВ Кочани ЛД и ТВ Канал 8
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Македонската радио телевизија
ги има ексклузивните права за
пренос на Олимписките игриЛондон 2012 на територијата на
РМ
Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД

Извештај за работата на СРД за 2012 година

34

КДС Кабел Нет ДОО Прилеп

11-4308/1

15.08.2012

ТВ Тера (лок.Битола)

35

Близу Медиа ДООЕЛ Скопје

11-4309/1

15.08.2012

ТВ Орбис (лок.Битола) и ТВ Тера (лок.Битола)

Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД

ТРД КАБЕЛ-СКИ ДООЕЛ
Прилеп

03-4375/1

37

Мултимедија Нетворк Л
ДООЕЛ Гостивар

03-4381/1

23.08.2012

ТВ Арт (лок.Тетово), ТВ Кисс (лок.Тетово), ТВ Коха (лок.Тетово)
и ТВ Менада(лок.Тетово)

38

ГИВ ДОО Гостивар

03-4383/1

23.08.2012

ТВ Арт (лок.Тетово), ТВ Кисс (лок.Тетово), ТВ Коха (лок.Тетово)

39

Теленет Ком ДОО Тетово

03-4384/1

23.08.2012

ТВ Чеграни (лпк.Гостивар) и ТВ Дуе (лок.Гостивар)

36

Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД
Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД

23.08.2012

ТВ Орбис (лок.Битола)
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Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД
Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД
Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД
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40

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

41

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

42

Македонски Телеком АД Скопје

11-4429/2
11-4934/1

11-5514/1

30.08.2012

Исклучување/затемнување на сите странски програмски
сервиси на кои се врши пренос на натпревари од Лигата на
шампиони и Лига Европа

Одземена дозвола на ТРД АБ
Канал ДООЕЛ Скопје

26.09.2012

АБ Канал

31.10.2012

Налог за исклучување на телевизиски сервиси на локални и
регионални радиодифузери кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона

43

Македонски Телеком АД Скопје

11-5514/2

27.11.2012

Налог за исклучување на телевизиски сервиси на локални и
регионални радиодифузери кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона

44

Глобал Нет ДООЕЛ Крушево

11-6238/1

17.12.2012

Sport Klub, Sport Klub +, Fishing and Hunting, Golf Klub, Ultra,
Cinemania, БОМ и К-15 Мјузик

45

Сите оператори на јавна
комуникациска мрежа во РМ

11-2644/1

18.05.2012

Пинк 15 минус

Теленет Ком ДОО Тетово

11-3489/1

26.06.2012

Програмски сервиси на кои се емитуваат натпревари од
Европското првенство во фудбал

46

Македонската радио телевизија
и Македонски Телеком АД
Скопје имаат ексклузивни права
за реемитување на
натпреварите од Лигата на
шампиони и Лига Европа на
територијата на РМ

129

Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД
Телевизиски сервиси на локални
и регионални радиодифузери
кои се реемитуваат надвор од
сервисната зона во спротивно
на член 111 од ЗРД
Програмски сервиси кои не се
регистриран во СРД согласно
член 109 од ЗРД
Одземена дозвола на ТРД Пинк
15 минус
Македонската радио телевизија
ги има ексклузивните права за
пренос на Европското
Фудбалско првенство 2012 на
територијата на РМ
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Реден број

Предлози до Координативно тело за интелектуална сопственост при Владата на РМ

Прилог бр.6

Оператори на јавни комуникациски мрежи кај кого
се предлага Координативното тело за
интелектуална сопственост при Влада на РМ да
преземе активности

Архивски
број

Дата на упатување на
предлогот

1

ТРД БЕКО НЕТ ДОО Гостивар

03-2518/1

15.05.2012

Целосниот реемитуван пакет

2

ТРД А2 Телевизија ДООЕЛ Скопје

11-3193/1

13.06.2012

Повеќе програмски проекти

3

РОБИ ДООЕЛ Штип за подружница Телекабел Скопје

11-3307/1

20.06.2012

Бесправно реемитување на програмски сервиси

4

ТРД БЕКО НЕТ ДОО Гостивар

11-338/1

20.06.2012

Бесправно реемитување на програмски сервиси

5

Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар

11-3309/1

20.06.2012

Бесправно реемитување на програмски сервиси

6

ТРД БЕКО НЕТ ДОО Гостивар

03-4302/1

15.08.2012

Бесправно реемитување на програмски сервиси

7

ТРД БЕКО НЕТ ДОО Гостивар

03-4302/2

16.08.2012

Бесправно реемитување на програмски сервиси
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Во врска со кои програмски сервиси се предлага да се
спроведе инспекциски надзор
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Прилог бр.7

Прекршочни постапки против оператори на јавна комуникациска мрежа

Реден
број

1

2

подрачје

ТРД-ОЈКМ

Кичево

Друштво за
производство и
услуги Б2-НЕТ
ДООЕЛ Кичево

Гостивар

Друштво за
производство
трговија
угостителство
сообраќај и
услуги
Мултимедија
Нетворк Л
ДООЕЛ
Гостивар

дата

23.02.2012

23.02.2012

архивски
број СРД

предмет на постапката
(по кој член е поведена)

Состојба

03-724/1

член 109, став 4 (не
постапил по мерката налог
за исклучување бр102023/1 од 23.05.2011
година)

во тек

03-725/1

член 109, став 4 (не
постапил по мерката налог
за исклучување бр102523/1 од 11.08.2010
година)

во тек

131

Дата на
пресуда

број на
пресуда

опис на
пресуда

забелешки
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Сопственичка структура на трговските радиодифузни друштва

Прилог бр.8

ТРД што емитуваат телевизиска програма на државно ниво
Рб

ТРД

Целосен назив на трговското радиодифузно
друштво

1

ТВ Алсат-М

ТРД АЛСАТ -М ДОО Скопје

податоци за основачот и процент на учество во капиталот
Ферик Велија 1 %, Мира Мекси, Тирана 8 %, Интернатионал Енергѕ
Енгенееринг % Петролеум Цонцулитунг (ИЕЕПЦ) 46 % и Друштво за
производство, инженеринг, консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП
ДООЕЛ 45 %

2

ТВ Канал 5

ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје

Вања Гавриловски 100 %

3

ТВ Сител

ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје

МОНТЕКО 100 %

4

ТВ Телма

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје

Макпетрол АД Скопје 100 %

ТРД што емитуваат телевизиска програма преку сателит
рб

ТРД

Целосен назив на трговското радиодифузно
друштво

податоци за основачот и процент на учество во капиталот

1

ТВ Сонце

Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп

Ѓорѓија Атанасоски 100 %

2

ТВ НАША ТВ

Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО - Скопје

Милица Гоговска 100 %

3

ТВ Сител 3

Трговско радиодифузно друштво Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје

Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКО ТРЕЈД ДОО Скопје
100 %

4

ТВ 24 ВЕСТИ

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ
ДООЕЛ Штип

Цабле 24 ДОО Линц, Австрија 100 %
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5

ТВ АЛФА

Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

АЛФА СКОП ДОО експорт-импорт Скопје 100 %

6

ТВ Канал 5
Плус

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДОО Скопје

Трговско друштво за односи со јавност и информирање КАЛИСТРАТ
ДООЕЛ Скопје 100 %

ТРД што емитуваат телевизиска програма на регионално ниво
рб

ТРД

1

ТВ Шутел

Целосен назив на трговското радиодифузно
друштво
Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје

2

ТВ Скопје

ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје

Фари Елез 100 %
АЛФА-СКОП ДОО експорт-импорт Скопје 96,2 % и Љубомир
Николовски 3,8 %

3

ТВ Амазон

ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

Драган Ѓорѓиевски 100 %

4

ТВ БТР

ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје

Зоран Димов 100 %

5

ТВ Едо

ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин,Сарај

Енес Бабачиќ 100 %

6

ТВ Ера

ТРД ТВ Ера ДОО Скопје

Арлинда Меметај 60 % и Авдула Меметај 40 %

7

ТВ Крт

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје

Биљана Зафировска 100 %

8

ТВ МТМ

Стојан Давчев 100 %

9

ТВ Скајнет

ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје
Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ - Манчев - ДОО
Скопје

податоци за основачот и процент на учество во капиталот

Тодорче Коцев 95 %, Манчев Митко 5 %
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ТРД што емитуваат телевизиска програма на локално ниво
рб

подрачје

ТРД

Целосен назив на трговското радиодифузно
друштво

податоци за основачот и процент на учество
во капиталот

1

Берово

ТВ Топ ТВ

ТРД ТОП ТВ ДООЕЛ Берово

Драган Кржовски 100 %

2

Битола

ТВ Орбис

ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ

Томислав Новаковиќ 100 %

Битола

ТВ Тера

ТРД тв студио ТЕРА Манговски Зоран Битола
ДООЕЛ

Зоран Манговски 100 %

4

Валандово

ТВ ВТВ

ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово

Тони Донев 72 % и Димче Балески 28 %

5

Велес

ТВ Канал 21

ТРД КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес

Зоран Ставрев 100 %

Велес

ТВ Здравкин

ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ,
Велес

Ангелче Здравкин 100 %

7

Гевгелија

ТВ Нова

ТРД ТВ НОВА ДОО, Гевгелија

Валентина Џундова 34 % Јован Јованов 67 %

8

Гостивар

ТВ Дуе

ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар

Назми Елези 100 %

Гостивар

ТВ Чеграни
Медиа

ТРД ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с. ЧЕГРАНЕГостивар

Емрула Чеграни 100 %

Дебар

ТВ Дибра ТВ
Дебар

Трговско радиодифузно друштво ДИБРА ТВ ДООЕЛ
Дебар

Илир Лела 100 %

Делчево

ТВ Д1

ТРД за телевизиски активности ТЕЛЕВИЗИЈА Д1
ДООЕЛ, Делчево

Слободан Дамјанов 100 %

12

Долнени

ТВ Лажани

ТРД ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени

Руждија Хасановиќ 100 %

13

Кавадарци

ТВ КТВ

ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци

Марјан Тодоров 100 %

Кавадарци

ТВ Тиквешија

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци

Друштво за консалтинг и посредување НВСП
ДООЕЛ Скопје 100 %

15

Кичево

ТВ Боем

ТРД ТВ БОЕМ Слободан Меноски Кичево ДООЕЛ

Слободан Меноски 100 %

16

Кичево

ТВ Гурра

ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево

Сејдин Исени 100 %

3

6

9
10
11

14
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Кичево

ТВ Ускана

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево
ДООЕЛ

Мунир Мехдиу 100 %

18

Кочани

ТВ Кочани-ЛД

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани

ВИЗИЈА-ЛД Кочани 100 %

19

Кочани

ТВ Канал 8

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани

Ангел Петров 100 %

Кратово

ТВ Сител 2

ТРД Телевизија СИТЕЛ 2 ДООЕЛ, Скопје

Трговско радиодифузно друштво Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ, Скопје 100 %

21

Крива
Паланка

ТВ Златен канал

ТРД ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз КРИВА
ПАЛАНКА

Друштво за консалтинг и посредување НВСП
ДООЕЛ Скопје 100 %

22

Куманово

ТВ Далга-Крт

ТРД ДАЛГА КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово

Милковска Гордана 100 %

23

Куманово

ТВ Феста

ТРД ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ Куманово

Неџати Аќифи 100 %

24

Куманово

ТВ Хана

ТРД ТВ ХАНА Мевљан ДООЕЛ Куманово

Мевљан Љатифи 100 %

25

Куманово

ТВ Нова

ТРД НОВА ДООЕЛ Куманово

ИТЗ ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје 100 %

26

Македонски
Брод

ТВ Аниса

ТРД ТВ АНИСА ДООЕЛ с.Пласница-Пласница

Јаоска Ѓулназа 100 %

27

Охрид

ТВ Морис

ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид

Јован Трпески 100 %

Охрид

ТВ НТВ

ТРД Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ Охрид
ДООЕЛ

Зоран Стефановски 100 %

29

Охрид

ТВМ

ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ

Арнаудов Михајло 100 %

30

Прилеп

ТВ Вижн-БМ

ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп

Бранкица Мавчева 100 %

31

Пробиштип

ТВ Протел

ТРД ПРОТЕЛ ДООЕЛ Пробиштип

Чедо Петров 100 %

17

20

28

Радовиш

ТВ Еми

ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш

Друштво за трговија и услуги Еми Петрол
Постолов и други ДОО увоз-извоз Радовиш
100 %

33

Радовиш

ТВ Ко-Бра

ТРД телевизија КОБРА ДООЕЛ Радовиш

Бранко Литајковски 100 %

34

Свети Николе

ТВ Свет

ТРД ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе

Димитар Дечков 49 % Ѓорѓи Дечков 51 %

32
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35

Струга

ТВ Арт Канал

ТРД ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ

Уран Туда 100 %

36

Струга

ТВ Калтрина

ТРД ТВ КАЛТРИНА Мазар Татеши Струга ДООЕЛ

Мазар Татеши 100 %

Струга

ТВ Спектра

трговско друштво за радиодифузна дејност
СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ

Демиш Каримановски 100 %

38

Струмица

ТВ Интел

ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица

Анче Запрова 50 % Георѓе Запров 50 %

39

Струмица

ТВ Вис

ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица

Јанко Мицев 100 %

40

Тетово

ТВ Арт

ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово

Артан Скендери 100 %

41

Тетово

ТВ Кисс

ТРД ТВ Кисс,Злате ДООЕЛ Тетово

Тодоровски Злате 100 %

42

Тетово

ТВ Коха

ТРД ТВ Коха Меваип ДООЕЛ Тетово

Меваип Абдиу 100 %

43

Тетово

ТВ Менада

ТРД Менада Тетово ДОО Тетово

ТошоМаркоски 99 % Дарко Ристоски 1 %

Тетово

ТВ Супер Скај

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ,Муслим ДООЕЛ
с.Мала Речица Тетово

Мусљим Азири 100 %

Центар Жупа

ТВ Канал три

ТРД КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар

Јасер Елезовски 50,01 % и Лиман Елезовски
49,99 %

Штип

ТВ Ирис

ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип

Баргала АД 97,57 % и Владимир Милановиќ
2,43 %

Штип

ТВ СТАР

ТРД ТВ-СТАР ДОО Штип

Симјончо Маријанов 90 % и Розетка Моневска
10 %

37

44
45
46
47
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ТРД што емитуваат радио програма на државно ниво
рб

ТРД

Целосен назив на трговското радиодифузно
друштво

податоци за основачот и процент на учество во капиталот

1

РА Антена 5

ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров,Јаневски и
Гушев ДОО Скопје

Зоран Петров 33,3 %,Маријан Гушев 33,3 % и Коста Јаневски 33,3 %

2

РА Канал 77

ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип

Друштво за трговија, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ
ДООЕЛ 100 %

3

РА Рос
Метрополис

Радиодифузно трговско друштво РОС
Метрополис Радио Доо Скопје

Дарко Гелев 49.9 % Ацо Драговиќ 0,02 % Миле Ѓошевски 49.9 %

ТРД што емитуваат радио програма на регионално ниво
рб

ТРД

Целосен назив на трговското радиодифузно
друштво

податоци за основачот и процент на учество во капиталот

1

Ра 90,3 ФМ

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

Тони Митев 100 %

2

РА Арачина

Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит
ДООЕЛ, село Арачиново, Арачиново

Џавит Сулејмани 100 %

3

РА Буба Мара

ТРД БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје

Ранко Петровиќ 100 %

4

РА Фолк

ТРД ФОЛК -РАДИО ДООЕЛ Скопје

Ристоски Перо 100 %

5

РА Фортуна

ТРД РАДИО ФОРТУНА Виолета ДООЕЛ Скопје

Виолета Божиноска 100 %

6

РА Класик

ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје

Татјана Алексиќ 100 %
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7

РА Клуб ФМ

ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје

Ѓорѓи Савев 34 %, Љупчо Петрески 64 %

8

РА Лајф ФМ

ТРД ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скoпје

Крешник Ајдини 100 %

9

РА Равел

ТРД РАДИО РАВЕЛ ДООЕЛ Скопје

НВСП 100 %

10

РА Роса АБ

ТРД РАДИО РОСА-АБ ДООЕЛ Скопје

Александар Димитров 100 %

11

РА Сити

ТРД СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје

Дарко Гелев 100 %

12

РА Скај

ТРД СКАЈ РАДИО Теодир ДООЕЛ Скопје

Теодор Манески 100 %

13

РА Спортско
Канал 4

ТРД СПОРТСКО РАДИО КАНАЛ 4 ДООЕЛ Скопје

Лукановски Борче 100 %

14

РА Ват

ТРД РАДИО ВАТ ДОО, Скопје

Рахим Кадри 50 %, Екрем Кадри 50 %

15

РА Џез ФМ

ТРД ЏЕЗ ФМ Љупчо ДООЕЛ Скопје

Љупчо Хаџи-Стефанов 100 %

16

РА Зона М-1

ТРД РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ Скопје

Светлана Тасевска 100 %

17

РА РФМ

ТРД РФМ ДООЕЛ Скопје

Друштво за архитектура и инженеринг АРК ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје
100 %

ТРД што емитуваат радио програма на локално ниво
рб

подрачје

ТРД

Целосен назив на трговското радиодифузно
друштво

податоци за основачот и процент на учество
во капиталот

1

Жировница

РА Еми

ТРД за производство и емитување ЕМИ - Џевдет
ДООЕЛ с. Жировница Ростуше

Џевдет Мехмеди 100 %

2

Берово

Скај радио,
Берово

ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ, Берово

Веселка Радинска 100 %
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3

Битола

РА 106

ТРД РАДИО 106 Битола ДООЕЛ

Христовски Кире 100 %

4

Битола

РА Актуел

ТРД РАДИО АКТУЕЛ ДООЕЛ Битола

Владимир Николоски 100 %

5

Битола

РА Б-97

ТРД Б-97 Битола ДООЕЛ

Петар Робе 100 %

6

Битола

РА Делфин

ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола

Билјана Талева 100 %

7

Велес

РА Це-Де

ТРД Радио ЦЕ ДЕ Валентина Михајловска ДООЕЛ
Велес

Валентина Михајловска 100 %

8

Велес

РА Голди

ТРД ГОЛДИ Илија Чадиев ДООЕЛ Велес

Маја Чадиева 100 %

9

Велес

РА Мерак 5 ФМ

ТРД РАДИО МЕРАК 5 ФМ, Љупчо и Владимир ДОО
Велес

Владимир Тевчев 50 % и Љупчо Несторов 50 %

10

Виница

РА Ла Коста

ТРД РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница

Петре Костадинов 100 %

11

Гевгелија

РА Тајм

ТРД РАДИО ТАЈМ,Павле ДООЕл Гевгелија

Павле Јовановски 100 %

12

Гостивар

РА Комета

ТРД КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар

Раде Исајлоски 100 %

13

Гостивар

РАДИО ПРО-ФМ
ДООЕЛ Гостивар

Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ
ДООЕЛ Гостивар

Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРОФМ 92 ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Гостивар 100 %

14

Дебар

РА Мерлин

ТРД РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ Дебар

Фатмир Карамети 100 %

15

Делчево

РА Зора

ТРД за радиоактивности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ,
Делчево

Стојанчо Антовски 100 %

16

Кавадарци

РА Галакси-2002

ТРД ГАЛАКСИ-2002 ДООЕЛ Кавадарци

Ангелова Нада 100 %

17

Кичево

РА А.Макед.

ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија
Таневски Кичево ДООЕЛ

Илија Таневски 100 %

18

Кичево

РАДИО АКОРД
ДООЕЛ Кичево

Трговско радио-дифузно друштво РАДИО АКОРД
ДООЕЛ Кичево

Зорица Ѓореска 100 %

19

Кочани

РА Кочани ФМ

Радиодифузно трговско друштво РАДИО КОЧАНИ
ФМ ДОО, Кочани

Илчо Лазаровски 50 % и Илија Стефановски
50 %

20

Куманово

РА Браво

ТРД РАДИО БРАВО ДООЕЛ Куманово

Тони Јакимовски 100 %
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21

Куманово

РА Јехона

ТРД ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково

Бесим Шабани 100 %

22

Куманово

РА КМР

ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО
Куманово

Јовановски Љубиша 50 % и Јовановски Бобан 50
%

23

Куманово

РА Аљбана

Трговско радиодифузно друштво Аљбана Плус
ДООЕЛ – Куманово

Аљбина Велији 100 %

24

Куманово

Ра Монако Радио
Сити ФМ

Трговско радиодифузно друштво МОНАКО-РАДИО
СИТИ ФМ ДООЕЛ, Куманово

Јовица Јаневски 100 %

25

Македонска
Каменица

РА Македонска
Каменица

РДТ РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ,
Македонска Каменица

Миран Митревски 100 %

26

Македонски
Брод

РА Морис плус

ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски
Брод

Пецо Симјаноски 100 %

27

Неготино

РА ПродукцијаЛГН

ТРД ПРОДУКЦИЈА-ЛГН експорт-импорт ДОО

Горан Арсовски 50 % и Љупчо Цветков 50 %

28

Охрид

РА Лав

ТРД Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид

Иванчо Пашоски 100 %

Сашо Митаноски 100 %

29

Охрид

РА Супер

Друштво со ограничена одговорност за
радиодифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО
Охрид ДООЕЛ

30

Охрид

РА Охрид

Трговско радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД
ДОО ОХРИД

Венко Шапкар 85 % и ПИОМ 15 %

31

Пласница

РА Мис 2008

ТРД РАДИО МИС 2008 ДООЕЛ с.Преглово,
Пласница

Ермин Салифоски 100 %

32

Прилеп

РА 5 Чоки

ТРД РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ ПРИЛЕП

Илија Бошкоски 100 %

33

Прилеп

РА Холидеј

ТРД ХОЛИДЕЈ Прилеп ДООЕЛ

Ленче Андоноска 100 %

34

Прилеп

РА Мефф

Радио Дифузно Трговско Друштво на Јовески Петко
Димитар МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп

Билјана јовеска 100 %

35

Прилеп

РА Тернипе

ТРД Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ
(Младост)ДООЕЛ Прилеп

Ќани Исмаилоски 100 %
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36

Свети Николе

РА Модеа

ТРД МОДЕА ДООЕЛ Свети Николе

Блаѓе Монев 100 %

37

Свети Николе

РА Свети Николе

ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе

Пензиско и инвалидско осигурување Скопје 12 %
и Меѓународен Славјански институт Москва,
Свети Николе 88 %

38

Струга

РА Ди-Џеј

Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга

Цане Кенчевски 100 %

39

Струга

РА Кики

ТРД КИКИ Илија,ДООЕЛ Струга

Илија Тотовски 100 %

Струга

РА Рапи

Друштво за вршење радиодифузна дејност радио на
локално ниво РАДИО РРАПИ Општина Велешта
ДООЕЛ

Фисник Бектеши 100 %

41

Струга

ДОО МИ НИ
РАДИО Струга
ДОО

Друштво за телекомуникации и радиодифузија со
увоз-извоз МИ НИ РАДИО Струга ДОО

Никола Бебекоски 100 %

42

Струмица

РА Експрес

ТРД ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица

Појразовски Ѓорѓи 100 %

43

Струмица

РА Хит

ТРД ХИТ РАДИО ДООЕЛ Струмица

Стево Трајков 100 %

44

Тетово

РА Блета

ТРД БЛЕТА ДООЕЛ Тетово

Африм Рамадани 100 %

45

Тетово

РА Фама

ТРД РАДИО ФАМА ДОО Тетово

Ајет Демири 50 % и Мухамер Асани 50 %

46

Тетово

РА Кисс

ТРД РАДИО КИСС ДООЕЛ Тетово

Габриела Ѓурчиноска 100 %

47

Тетово

РА Плус Форте

ТРД ПЛУС ФОРТЕ ДООЕЛ Тетово

Небојша Карапејовски100 %

48

Штип

РА Енџелс ФМ

ТРД Енџелс ФМ ДООЕЛ Штип

Иле Митов 100 %

49

Валандово

РА Валандово

Трговско радиодифузно друштво РАДИО
ВАЛАНДОВО ДОО Валандово

Снежана Шунтова 50 % и Дионис Нунов 50 %

50

Пробиштип

РА Еко

Друштво за радиодифузна дејност, трговија и услуги
ЕКО РАДИО ДООЕЛ Пробиштип

Дарко Пановски 100 %

51

Кичево

РА Медисон

Трговско радио-дифузно друштво РАДИО МЕДИСОН
ДООЕЛ Кичево

Нада Јосифиовска 100 %
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52

Тетово

РА Фокус

Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС
ДООЕЛ Тетово

Мухамет Ајети 100 %

53

Кавадарци

РА Кавадарци

Трговско радиодифузно друштво РАДИО
КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци

ПИОМ 15 % и Трајанка Митрова 85 %

54

Неготино

РА Пулс

Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС
ДООЕЛ Неготино

Зоран Илиевски 100 %

55

Струга

РА Енергу

Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО
ДООЕЛ увоз-извоз Струга

Афердите Кадриу 100 %

56

Кичево

РА Ускана-Плус

Трговско друштво за радиодифузија РАДИО
УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

Арбер Мехдиу 100 %

57

Охрид

РА МХ

ТРД Зоран Здравковиќ МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ

Зоран Здравковиќ 100 %

58

Пехчево

РА Пехчево

ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

Ванчо Јовановски 100 %

59

Прилеп

РА Беса

Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА
ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени

Сафет Мејдиноски 100 %
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Барања за пристап до информации од јавен карактер
РБ

Архи
вски
број

Датум

Барател

Предмет на барањето

Прилог бр. 9
Одговорено

1

121293/1

30.03.2012

Здружение за унапредување на родовата
еднаквост АКЦИЈА ЗДРУЖЕНСКА

- Информација во врска со „Преземени
мерки и активности од страна на СРД
согласно Оперативните планови за
имплементација на Националниот план за
акција за родова рамноправност, во рамките
на Стратешка цел 1 – Зголему-вање на
јавниот притисок и одговорнос-та на
медиумите за промоција на родо-вата
перпектива и поттикнување на нестереотипното претставување на родови-те
во медиумите, во 2008, 2009, 2010 и 2011.
Информацијата треба да содржи краток
опис на активностите/мерките и извор на
финансии за реализација".
- Информација во врска со „Преземени
мерки и активности согласно Оператив-ните
планови за имплементација на
Националниот план за акција за родова
рамноправност, во рамките на Стратеш-ка
цел 2 – Подобрување на генералната
политика на јавниот дифузен сервис (МРТВ)
во вклучувањето на родовиот аспект во
различни тематски подрачја, во 2008, 2009,
2010 и 2011.

Позитивно

2

121346/1

02.04.2012

Здружение за еманципација, солидарност и
еднаковост на жените во Република Македонија

Информација „Кои се наодите од следењето
на начинот на прикажување на жените и
мажитеж во програмските концепти на

Позитивно

143

Извештај за работата на СРД за 2012 година

3

124554/1

06.09.2012

медиумите од страна на Советот за
радиодифузија во периодот 2007, 2008, 2009,
2010 и 2011 година? Кои мерки ги преземал
Советот за радиодифузија во насока на
објавување на нестереотипни и позитивни
слики на жените и рпомовирање на родовата
еднаквост во периодот 2007, 2008, 2009,
2010 и 2011 година? Дали Советот за
радиодифузија има можност за казнување на
радиодифузерите кои нема да постапат
согласно на член 68 алинеја 3, односно нема
да го почитуваат принципот на еднаквост на
слободите и правата независно од полот?
Доколку Советот утврдил прекржување на
принципот за еднаквост на слободите и
правата независно од полот при емитување
на радио или телевизиска програма, кои
мерки и против кои радиодифузери ги
преземал во периодот 2007, 2008, 2009, 2010
и 2011 година?"
Информација „Дали органот на државната
управа
има
определено/назначено
координатор и заменик – координатор за
еднакви можности на жените и мажите
согласно член 11, став 4 од Законот за
еднакви можности на жените и мажите
(Службен весник на РМ бр.6 од 13.01.2012.)“
Потоа,
бара
„Копија
од
актот
за
назначување/определување на координатор
и заменик – координатор за еднакви
можности на жените и мажите согласно член
45, став 4 од аконот за за еднакви можности
на жените и мажите (Службен весник на РМ
бр.6 од 13.01.2012.)“ Потоа „Дали органот на
државна управа во писмена форма го има

Здружение за унапредување на родовата
еднаквост АКЦИЈА ЗДРУЖЕНСКА
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информирано Министерството за труд и
социјална политика за назначувањето на
координатор и заменик – координатор за
еднакви можности на жените и мажите
согласно член 11, став 5 од Законот за
еднакви можности на жените и мажите
(Службен весник на РМ бр.6 од 13.01.2012.)"
4

03.08.2012

Здружение на граѓани Центар за граѓански
комуникации

Информација во врска со „Цената (со или без
ДДВ) која ја плаќа Советот за радиодифузија
на РМ за одржување на хигиена по метар
квадратен
месечно или годишно на
површини во рамките на објектот –
внатрешни
работни
површини
(или
површината што се одржува и цената за
месечно или годишно одржување) врз основа
на огласот бр.02/2012."

Позитивно
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5

124199/1

03.08.2012

Здружение на граѓани Центар за граѓански
комуникации

Информација во врска со „Цената (со или без
ДДВ) која ја плаќа Советот за радиодифузија
на РМ за одржување на хигиена по метар
квадратен
месечно или годишно на
површини во рамките на објектот –
внатрешни
работни
површини
(или
површината што се одржува и цената за
месечно или годишно одржување) врз основа
на огласот бр.02/2012. Како и информација
за вкупните работни површини предмет на
договорот."

Позитивно

6

125347/1

19.10.2012

Мирослава Симоновска, новинар во „ФОКУС ПРЕС"

Позитивно

7

124785/1

19.09.2012

Хелсиншки комитет за човекови права на Република
Македонија

Фотокопија од Одлуката на СРД за изрекување
мерка за забрана за рекламирање и телешопинг
за период од три дена на ТРД Канал 5.
Информација „Дали медиумите се охрабрени да
промовираат во нивните практики (на пр. преку
кодекси на практика) култура на почитување,
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толеранција и различност и да избегнуваат
негативни и стереотипни претставувања за ЛГБТ
лицата? И дали електронските медиуми се
охрабрувани да преземат мерки да се спречи
ширење на хомофобични и транс фобични
материјали, закани и навреди „.
Писмен одговор бр.03-4718, од правна служба, во
врска со барање од ТРД Радио Канал 77 за
промена на сопственичка структура.

8

124906/1

25.09.2012

ТРД Радио Канал 77 дооел, Штип

9

124907/1

25.09.2012

ТРД Радио Канал 77 дооел, Штип

Писмено образложение, одговор од Седницата на
24.09.2012.

125042/1

03.10.2012

ТРД Радио Канал 77 дооел, Штип

Заклучок на Советот бр.02-4964/2 од 1.10.2012
година од 41-ва седница одржана на ден
1.10.2012

125043/1

03.10.2012

ТРД Радио Канал 77 дооел, Штип

Заклучок УП бр.07-335 од 1.10.2012.

126570/1

26.12.2012

Извршител Павел Томашевски

Информација „Дали Друштвото за радиодифузија
СПОРТ 4 ТВ ДООЕЛ Скопје сеуште ја поседува
дозволата за вршење радиодифузна дејност
издадена од Совет за радиодифузија на РМ и
доколку не ја поседува, бара информација на која
дата му била одземена дозволата од страна на
Советот за радиодифузија?"

10

11

12
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позитивно

позитивно
позитивно
позитивно
позитивно

