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1. За прирачникот

Во членот 21 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, во кој е
определена основната улога на Советот за радиодифузија, наведено е дека
при остварувањето на своите законски надлежности Советот, покрај другото,
се грижи и за „...економски и технолошки развој на дејноста“.

Оваа задача на Советот е поврзана и со потребата да се обезбеди
спроведување на основните цели на Законот за радиодифузната дејност меѓу
кои и „унапредувањето и поттикнувањето на конкуренцијата и развој на
радиодифузната дејност“ (член 2 став 1 алинеја 4 од Законот за
радиодифузната дејност).

Целта на овој прирачник е да се овозможи поефикасно спроведување
на законската регулатива насочена кон овозможување услови за слободна и
фер конкуренција помеѓу субјектите на радиодифузната индустрија и развој на
индустријата.

2. Специфичност на радиодифузната индустрија

Специфичноста на радиодифузната индустрија во однос на другите
индустрии произлегува од фактот што медиумските услуги не претставуваат
обични стоки што се продаваат на пазарот, туку тие во голема мера влијаат во
формирањето и одржувањето на општествените вредности. Оттука, иако
основниот мотив на комерцијалните радиодифузери е остварување профит,
тие истовремено остваруваат и цели од јавен интерес, па во своето работење
се должни да исполнуваат низа обврски во однос на програмските содржини
што ги емитуваат.

Затоа, радиодифузните медиуми се предмет на двојна регулација:

(1) од аспект на содржините со цел да се обезбеди остварувањето на
одредени цели од јавен интерес, да се гарантира уредувачката независност на
медиумите и да се обезбеди плурализам и разновидност на содржините, и

(2) од аспект на обезбедување слободна и фер конкуренција, односно
ефикасно функционирање на пазарните механизми.

Овие европски стандарди се имплементирани и во законската
регулатива на Република Македонија, поконкретно во Законот за
радиодифузната дејност (Службен весник на РМ бр.100/2005) и во Законот за
заштита на конкуренцијата (Службен весник на РМ бр. 145/10 и 136/11).
Законот за радиодифузната дејност содржи мерки и механизми за спречување
на недозволената медиумска концентрација со цел да се спречи прекумерното
влијание на еден субјект врз јавното мислење, а Законот за заштита на
конкуренцијата содржи низа мерки за спречување на медиумски спојувања и
дејствија на пазарот кои можат да ја нарушат конкуренцијата.
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3. Дефинирање на пазарот на медиумите:

Во Извештајот изработен во ноември 2002 година за потребите на
Одделот за медиуми на Генералниот директорат за конкуренција на
Европската комисија се нагласува дека „дефинирањето на пазарот е алатка со
помош на која се идентификуваат и дефинираат границите на конкуренцијата
меѓу компаниите“, чија главна цел е „на систематичен начин да се
идентификуваат конкурентските ограничувања со кои се соочуваат
претпријатијата кои функционираат на тој пазар“1.

Тргнувајќи од искуствaта на Европската комисија за дефинирање на
релевантниот пазар2, истиот пристап може да се примени и за пазарот на
медиуми во Република Македонија. При ова дефинирање, се тргнува од два
аспекта: од аспект на производот и од аспект на географското подрачје.

Во Законот за заштита на конкуренцијата (Сл. весник на РМ 145/10 и
136/11) овие поими се дефинирани на следниот начин:

- "релевантен пазар" е релевантен пазар на стоки и релевантен
географски пазар,

- "релевантен пазар на стоки" е пазар на сите стоки и/или услуги што
се сметаат за меѓусебно разменливи или заменливи за потрошувачот,
според карактеристиките на стоките, нивната цена и нивната наменска
употреба,

- "релевантен географски пазар" е пазар на подрачје во кое
засегнатите претпријатија се вклучени во понудата и побарувачката на
стоки и/или услуги, во кое условите за конкуренција се доволно
хомогени и можат да се разграничат од соседните подрачја, според
условите за конкуренција кои се значително различни во тие подрачја,

Согласно овие дефинирања, релевантниот пазар претставува
комбинација на пазар на производи и географски пазар3. Оттука, од аспект на
производот во радиодифузниот сектор во Република Македонија можат да се
разликуваат два релевантни пазари: пазар на радиски и пазар на телевизиски
програмски сервиси, а од аспект на географското подрачје на опфат на
програмските сервиси на телевизискиот и на радискиот пазар, се разликуваат
пазар на државно, регионално и локално ниво.

Радиодифузната индустрија има низа карактеристики што мораат да бидат
земени предвид поради важните импликации што тие ги имаат во постапката
на дефинирање на пазарите4:

(1) Прво, структурата на трошоците во медиумската индустрија често пати
вклучува економија на обем, како на ниво на продукцијата на содржините

1 ″Market Definition in the Media Sector - Economic Issues″, Report by Europe Economics for the
European Commission, DG Competition, November 2002,
ttp://www.reckon.co.uk/open/Market_definition_in_the_media_sector
2

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/relevma_en.html
3

, http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/relevma_en.html
4 Види: ″Market Definition in the Media Sector - Economic Issues″, Report by Europe Economics for the European
Commission, DG Competition, November 2002, стр.7
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така и на ниво на дистрибуцијата. На пример, откако еднаш е создадена,
медиумската содржина натаму може да им биде дополнително испорачана
на нови корисници без нови трошоци за продукција. Ова е фундаментална
економска карактеристика на медиумскиот сектор. Оттаму, економијата на
обем е суштествена карактеристика на медиумските пазари: колку повеќе
потрошувачи ја консумираат содржината толку се намалува просечната
цена на продукцијата на таа содржина;

(2) Втора карактеристика на медиумскиот сектор е што многу претпријатија
функционираат на неколку заемно поврзани пазари. На пример, една теле-
визија им нуди услуги и на гледачите и на огласувачите, поточно она што
таа им го продава на огласувачите не е времето за рекламирање туку
гледачите кои се нивни потенцијални потрошувачи. Нејзиниот успех на
првиот пазар е предуслов за успех на вториот.

(3) Медиумските индустрии често се карактеризираат со комплексни синџири
на понудата кои вклучуваат поголем број продукциски фази (на пример,
емитувањето преноси или снимки од фудбалски натпревари вклучува
снимање на натпреварот, пакување или обработка на содржината,
продажба на правата за емитување, пристап до сателитски или кабелски
мрежи за дистрибуција, пристап до софтверски платформи итн).;

Дефинирањето на пазарите на кои содржините бесплатно им се
испорачуваат на корисниците и каде учесниците на пазарот се натпреваруваат
за реклами има свои специфики кои нужно мора да се земат предвид5.
Комерцијалните радиодифузери ги нудат своите услуги на два вида пазари:
пазарот на гледачите/слушателите и пазарот на огласувањето. Она што
всушност огласувачот го купува од сопственикот на програмскиот сервис не е
самото „време за емитување реклами“, туку пристапот до конкретна публика.
Оваа специфика одделни автори ја нагласуваат на следниов начин: „ Нивниот
бизнис се состои во произведување публика. Оваа публика, или начинот да се
дојде до неа, им се продава на огласувачите. Производот на телевизиската
станица се мери со димензиите „луѓе“ и „време“.6“ Всушност, во моментот кога
луѓето гледаат комерцијална ТВ-станица или слушаат комерцијално радио
истовремено се одвива и процес на продукција и процес на потрошувачка.

4. Плурализам и контрола на сопственоста на медиумите

Со цел да се заштити медиумскиот плурализам и разновидноста на
медиумските содржини од една страна, и да се обезбеди конкурентно и
иновативно пазарно опкружување од друга страна, во Глава III од Законот за
радиодифузната дејност се вградени мерки за контрола на сопственоста на
радиодифузерите и за утврдување на недозволената медиумска
концентрација. Имајќи ги предвид различните облици на интеграција на

5 Види: ″Market Definition in the Media Sector - Economic Issues″, Report by Europe Economics for the European
Commission, DG Competition, November 2002, стр.37

6 Owen and Wildman, S (1992) Video Economics, London: Harvard University Press, стр. 3
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капиталот во радиодифузниот и во други сектори, овие мерки може да се
однесуваат на контролата на учеството во сопственоста на радиодифузерите и
во други трговски друштва, како и на т.н. прагови на уделот на
радиодифузерите во приходите од рекламирање (рекламниот колач), уделот
во гледаноста/слушаноста и во нивото на покривање на населението на РМ.

Законот за радиодифузната дејност дозволува хоризонтална
интеграција, но предвидува ограничувања во поглед на учеството во
основачкиот капитал, како и во поглед на бројот на радиодифузерите што едно
физичко или правно лице може да ги поседува. Имено, согласно став 1 и 2 на
член 14 од Законот за радиодифузната дејност, едно физичко или правно лице
истовремено може да учествува во сопственоста на најмногу пет
радиодифузери, и тоа: еден радиодифузер со дозвола за вршење
радиодифузна дејност на државно ниво, уште еден радиодифузер кој има
дозвола за вршење радиодифузна дејност на државно ниво, но не повеќе од
50% од капиталот на тоа правно лице или 50% од правото на одлучување,
најмногу уште еден радиодифузер кој има дозвола за вршење радиодифузна
дејност на регионално ниво и најмногу уште во два радиодифузера кои имаат
дозволи за вршење радиодифузна дејност на локално ниво, при што
наведените подрачја се несоседски.

Согласно ставот 3 од истиот член, физичко или правно лице, мнозински
содружник, акционер, како и поврзано лице, во радиодифузер кој има дозвола
за вршење радиодифузна дејност на регионално ниво, може да биде основач
на најмногу уште еден радиодифузер кој има дозвола за вршење
радиодифузна дејност на регионално ниво, во несоседско подрачје и во
најмногу два радиодифузера кои имаат дозволи за вршење радиодифузна
дејност на локално ниво, при што наведените подрачја се несоседски.

Согласно став 4 од член 14, едно правно или физичко лице,
истовремено може да се јави како основач на најмногу три радиодифузери што
емитуваат програма на локално ниво, но на несоседски подрачја.

Во член 17 од Законот се предвидени и т.н. прагови на учество на
радиодифузерите во приходите од рекламирање, во вкупната
гледаност/слушаност како и во покривањето на населението, над кои некое
конкретно спојување ќе се смета за недозволена медиумска концентрација.
Поконкретно, недозволена медиумска концентрација се смета дека постои кога
радиодифузерите кои се предмет на спојувањето се стекнуваат со доминантна
положба и тоа кога:

- спојувањето на капиталот, ги доведува радиодифузерите во
доминантна позиција на пазарот на реклами, односно со спојувањето нивниот
удел во  продажбата на вкупното рекламно време е над 30 отсто;

- спојувањето на капиталот, ги доведува радиодифузерите во
доминантна позиција во формирањето на јавното мислење, поточно уделот во
гледаноста/слушаноста  е  повеќе од 40 отсто;

- со спојувањето на капиталот на радиодифузери на регионално и
локално ниво постигнуваат покривање на максимум 50 отсто од населението
на Република Македонија.
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Во членот 13 од Законот за радиодифузната дејност како сродни
дејности, односно дејности со чие поврзување се создава недозволена
медиумска концентрација во однос на вертикалното интегрирање се
определени реклама и пропаганда, филмска продукција, дистрибуција на
аудиовизуелни дела и телекомуникациски услуги. Радиодифузер, ниту основач
на радиодифузер не смее да учествува во сопственичкиот капитал на друштва
што се регистрирани за овие дејности.

Во однос на интегрирањето на капиталот на радиодифузери со
печатените медиуми, ограничувањето се однесува само на дневните весници,
поточно ниту радиодифузер, ниту негов основач може да учествува во
сопственоста на друштво од областа на печатот кое издава дневен весник.
Што се однесува до дијагоналната интеграција помеѓу телевизискиот и
радискиот сектор, важат истите ограничувања како и кај хоризонталната
интеграција, определени во член 14 од Законот.

Законот утврдува и други дејности кои се неспоиви со вршењето
радиодифузна дејност. Имено, во смисла на овој Закон се смета дека
недозволена медиумска концентрација постои и кога, радиодифузер или
основач на радиодифузер учествува во основачки капитал на друштво за
истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за спроведување
активности на истрага и обезбедување, како и новинска агенција.

Користејќи ги единствените матични броеви на физичките и правните
лица што се јавуваат како основачи, како и единствените матични броеви на
управителите на радиодифузерите, Советот за радиодифузија проверува во
Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на РМ на кои
други трговски друштва овие лица се јавуваат како основачи.

Доколку констатира дека се создала недозволена медиумска
концентрација, согласно одредбите од член 15 став 2, Советот му наложува на
радиодифузерот, во рок не подолг од три месеца од денот на утврдувањето на
постоење недозволена медиумска концентрација, да го усогласи своето
работење со одредбите од Законот за радиодифузната дејност.

Доколку радиодифузерот не постапи согласно со ставот 2 од овој член,
Советот за радиодифузија ќе спроведе постапка за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност.

Според дефиницијата дадена во „Независната студија за индикаторите
за медиумски плурализам во земјите членки – кон приод заснован на ризик“ на
Европската комисија од јули 2009 година (Independent Study on Indicators for
media Pluralism in the member States – Towards a Risk - Based Approach)
„плурализмот и контролата на сопственоста на медиумите се однесува на
постоење на медиуми и медиумски платформи кои се во сопственост на
или се контролирани од мноштво независни и автономни актери; тој
подразбира мноштво актери на ниво на медиумската продукција, медиумска
понуда и медиумска дистрибуција (односно разновидност на медиумски
извори, медиуми, понудувачи и дистрибутивни платформи)“.

Плурализмот и контролата на сопственоста на медиумите, според оваа
Студија претставуваат само една од вкупно шесте области (останатите пет се:
основни предуслови, плурализам на медиумските видови и на жанровите,
политички плурализам, културен плурализам и географски плурализам) за кои
се определени индикатори според кои ќе се оценува медиумскиот плурализам.
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Од вкупно 10 полиња на ризик во оваа област, подолу се наведени само
оние показатели за плурализмот и контролата на сопственоста кои се
однесуваат на радиодифузерите, имајќи ги предвид актуелните рамки на
надлежноста на Советот.

Поле на ризик Индикатор

Висока концентрација на
сопственоста кај
терестријалните ТВ
станици

Концентрација на сопственоста кај
терестријалните ТВ станици (хоризонтална)

Концентрација на публиката кај терестријалните
телевизии

Регулативни гаранции против високата
концентрација на сопственоста кај терестријалните
ТВ станици

Висока концентрација на
сопственоста кај
радиостаниците

Концентрација на сопственоста кај радиостаниците
(хоризонтална)

Концентрација на публиката кај радиостаниците

Регулативни гаранции против високата
концентрација на сопственоста кај радиостаниците

Висока концентрација на
сопственоста кај
кабелски/сателитски ТВ

Концентрација на сопственоста кај
кабелски/сателитски ТВ (хоризонтална)

Концентрација на публиката кај
кабелски/сателитски ТВ

Регулативни гаранции против високата
концентрација на сопственоста кај
кабелски/сателитски ТВ

Висока концентрација на
вкрстена медиумска
сопственост
(дијагонална)

Број на сектори во кои 8-те најзначајни
претпријатија/сопственици се активни

Регулативни гаранции против високата
концентрација на сопственоста помеѓу
телевизиите и радиостаниците

Регулативни гаранции против високата
концентрација на сопственоста помеѓу печатените
медиуми и радиодифузерите

Висока вертикална
концентрација

Регулативни гаранции против создавање тесни
грла во дистрибуцијата/мрежите како резултат на
вертикалната интеграција

Регулативни гаранции против високиот степен на
интеграција помеѓу рекламните и медиумските
активности

Недостаток на Регулативни гаранции за транспарентност на
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транспарентност на
сопственичката
структура

сопственичката структура и/или контрола кон
јавноста

Регулативни гаранции за транспарентност на
сопственичката структура и/или контрола кон
регулаторот

5. Нарушување на конкуренцијата преку забранети договори, одлуки и
усогласено однесување

Во Законот за заштита на конкуренцијата (Сл. Весник на РМ 145/10)
наведено е дека општата цел на тој закон е обезбедување слободна
конкуренција на домашниот пазар заради поттикнување на економска
ефикасност и благосостојба на потрошувачите. Со овој закон се уредуваат
забранетите облици на спречување, ограничување или нарушување на
конкуренцијата, мерките и постапките во врска со ограничувањата на
конкуренцијата.

Согласно дефинициите од Законот за заштита на конкуренцијата:
 "картели" се договори и одлуки и/или усогласено однесување меѓу две

или повеќе претпријатија чија цел е координирање на нивното
однесување како конкуренти на пазарот и/или влијаење на
релевантните параметри на конкуренцијата, особено преку фиксирање
на куповни или продажни цени или други услови на тргување,
ограничување на производство или воспоставување продажни квоти,
поделба на пазари, договарање при учество на тендери, ограничување
на увоз или извоз и/или антиконкурентско однесување насочено спрема
други претпријатија - конкуренти на учесниците во картелот,

 "усогласено однесување" е координирање на однесувањето меѓу две
или повеќе претпријатија како резултат и, без склучување на договор,
на што доаѓа до намерно заменување на состојбата на непречена
конкуренција на релевантниот пазар со состојба на практична соработка
меѓу претпријатијата. До усогласено однесување може да дојде како
резултат на директни или индиректни контакти меѓу претпријатијата
чијашто цел или последица е да се влијае на однесувањето.

Согласно членот 7 на овој Закон „забранети се сите договори склучени
меѓу претпријатија, одлуките на здруженијата на претпријатија и усогласеното
однесување чија цел или последица е нарушување на конкуренцијата, а
особено оние кои:

 директно или индиректно ги фиксираат куповните или
продажните цени или некои други услови за тргување;

 го ограничуваат или го контролираат производството, пазарот,
техничкиот развој или инвестициите;

 го делат пазарот или изворите на снабдување;

 применуваат различни услови за исти или слични правни работи
со други трговски партнери, со што ги ставаат во понеповолна конкурентска
позиција или



9

 го условуваат склучувањето на договорите со прифаќање од
другите договорни страни дополнителни обврски, што по својата природа или
согласно со трговските обичаи не се во врска со предметот на договорот.“.

За остварување на блиска и ефикасна соработка помеѓу Советот за
радиодифузија и Комисијата за заштита на конкуренцијата, а со цел
зголемување на ефикасноста во остварувањето на надлежностите на двата
регулатора, во 2007 година беше потпишан Меморандум за соработка во
областа на заштитата на конкуренцијата во радиодифузната дејност. Двете
страни изразија согласност соработката да се одвива преку:

 Постојана размена на податоци и информации

 Меѓусебно информирање за поведување постапки

 Изработка на стручни мислења на барање и за потребите на
другата страна на Меморандумот

 Постојани директни контакти помеѓу страните на Меморандумот

 Постојана едукација на експертите на страните на меморандумот
од областа на заштитата на конкуренцијата и сродните области преку размена
на известувања за одржување семинари, конференции и сл., со взаемно
поканување на семинари и други облици на едукативни програми кои ги
организира една од страните на меморандумот, како и со вклучување во
едукациски програми, кои за една од страните ги организира трето тело или
организација

 Координација на активности во врска со измена на постоечки
прописи од взаемен интерес

Во случаи кога не постои формална сопственичка поврзаност, а
Советот за радиодифузија има сомневања дека постои заеднички настап на
пазарот, преку забранет договор и/или усогласено однесување помеѓу
радиодифузер и трговски друштва кои се регистрирани за некоја од дејностите
кои според Законот за радиодифузната дејност се неспоиви со
радиодифузната дејност (реклама и пропаганда, филмска продукција,
дистрибуција на аудиовизуелни дела, телекомуникациски услуги, друштво за
истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за спроведување
активности на истрага и обезбедување или пак друштво од областа на печатот
кое издава дневен весник или новинска агенција), Советот ќе ја информира
Комисијата за заштита на конкуренцијата и ќе и ги достави сите информации и
податоци со цел таа да постапи согласно своите законски овластувања.

6. Примена на правилата за државна помош

Во насока на воспоставување на правна основа и правила за
известување, одобрување, доделување и надзор на државната помош, а со
цел имплементација на принципите на пазарната економија, обезбедување на
слободна конкуренција и исполнување на обврските преземени со
меѓународни договори ратификувани од Република Македонија кои содржат
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одредби за државна помош, во 2010 година во Македонија беше донесен
Закон за контрола на државната помош (Службен весник на РМ бр.145/2010),
со кој се уредуваат облиците на државна помош, општите услови и правилата
за известувањето за државна помош и оценката и надзорот на државната
помош.

Согласно членот 5 од овој Закон, државна помош се „сите
потенцијални или реализирани расходи или сите потенцијално или реално
намалени приходи на државата, доделени од давателите на државната
помош кои ја нарушуваат или може да ја нарушат конкуренцијата преку
овозможување на економска предност на определено претпријатие која не
би била можна без доделената државна помош или преку фаворизирање на
производството на одредени стоки или давањето на одредени услуги„.

Во следниот член, дефинирани се субјектите (давателот и корисникот)
на државната помош, и тоа:

- Давател на државна помош во смисла на овој закон е: Владата на
Република Македонија, органите на државната управа, единиците на
локалната самоуправа, како и секој друг орган или правно лице кои доделуваат
или планираат да доделат државна помош.

- Корисник на државна помош во смисла на овој закон е претпријатие
кое учествува во промет на стоки и/или услуги, а користи некој од облиците на
државна помош.

Правилата за контрола на државна помош е потребно да се
применуваат при финансирањето на јавниот радиодифузен сервис.7 За таа
цел, нужно е јасно да се дефинираат функциите и обврските на јавниот сервис
и да се обезбеди контрола на нивното исполнување. Јавното радиодифузно
претпријатие од една страна добива јавни средства, а од друга страна на
пазарот настапува како конкурент на комерцијалните радиодифузери, во однос
на продажбата на рекламното време, во однос на откупот на права за
емитување програми и друго. Затоа, исклучително е важно да се внимава при
финансирањето од јавни средства да не се создаде прекумерна компензација,
односно таа економска предност што му се обезбедува на јавното
претпријатие, а која е единствено наменета за исполнување на целите од јавен
интерес, да не претставува можност за нарушување на конкуренцијата. Со
оглед на тоа што јавниот сервис покрај вршењето дејност од јавен интерес
(која се финансира од јавни средства), врши и други – комерцијални
активности (што се финансираат од комерцијални приходи), потребно е да
водат посебни книговодствени сметки за овие различни активности, со цел да
се обезбеди можност за проверка и секако спречување на евентуалната
прекумерна компензација.

Исто така, овие правила потребно е да се применуваат и за сите
рекламни спотови чие емитување се финансира од јавни средства, независно
дали се емитуваат на програмите на јавниот сервис или пак на комерцијалните
радиодифузери. Притоа, потребно е преку транспарентни и јасни критериуми
на распределба да се обезбеди поголема достапност до публиката за која се

7 Соопштение на ЕК за примена на правилата за државна помош кај јавниот
радиодифузен сервис
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наменети кампањите и да се земат предвид интересите на пошироката
медиумска општествена заедница.

Согласно членот 10 од Законот за контрола на државната помош,
надлежен орган за оценка и надзор на секој облик на државна помош е
Комисијата за заштита на конкуренцијата.

7. Редовни активности на Советот во насока на заштита на
конкуренцијата

Во однос на унапредувањето и заштитата на конкуренцијата на пазарот,
Советот за радиодифузија ќе придонесува во рамките на своите законски
надлежности, и тоа преку следење на исполнувањето на обврските од Законот
и следствено на тоа изрекување мерки на оние радиодифузери што не ги
исполнуваат овие обврски.

Советот во континуитет ќе ги следи состојбите на пазарот и ќе презема
активности во насока на спречување појава на нелојална конкуренција преку
емитување програмски содржини без уредени авторски права од страна на
радиодифузерите, како и реемитување странски канали, исто така, без
уредени авторски права од страна операторите на јавни комуникациски мрежи.

Особено е значајно при издавање нови дозволи за вршење
радиодифузна дејност да бидат поставени јасни, транспарентни и строги
услови кои кандидатите треба задолжително да ги исполнуваат. Можностите
за влез на нови субјекти на пазарот треба да бидат отворени, но пред
доделувањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност Советот треба
детално да го утврди исполнувањето на сите предвидени технички, економски
кадровски и програмски услови од страна на апликантот, како доказ дека тој ќе
понуди квалитетни програмски содржини и дека неговото работење ќе го
зголеми плурализмот и квалитетот на програмската понуда во насока на
задоволување на потребите на публиката, како и дека ќе допринесе за
унапредување на конкуренцијата на пазарот.

Советот трeба да продолжи да изработува редовни годишни анализи на
пазарот на радиодифузната дејност, а податоците и заклучоците што
произлегуваат од овие анализи, да ги користи како основа за градење на
неговата регулаторна политика при лиценцирањето, поттикнувањето и
заштитата на конкуренцијата, преземањето мерки за консолидација и за
поттикнување на развојот на пазарот.

Бр. _______________ Совет за радиодифузија на РМ
Претседател

_________ 2012 година
____________________________

М-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ


