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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

До: 

Предмет: Одговор на Барање за пристап до 
информации од јавен карактер 

Почитувана, 

Во врска со Вашето Барање за пристап до информации од 
јавен карактер, доставено до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на ден 10.09.2019 година, заверено со наш бр. 12-
4164/1 од 10.09.2019 година, Ве известуваме за следното: 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како 
имател на информации, согласно одредбите од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер ("Сл. весник на РМ" 
бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14 и 148/15, 55/16, 64/18), позитивно ќе 
одговори на поднесеното барање за пристап до информации од јавен 
карактер бр.12-4164/1 од 10.09.2019 година, со овозможување да се 
запознаете со содржината на бараната информација со предавање 
фотокопија од бараната информација од јавен карактер, и тоа: 
Решение У.бр.127/2018 година од З јули 2019 година на Уставниот суд 
на Република Северна Македонија и издвоено мислење по предметот. 

Со почит, 

Службено лице при остварување на правото 
на ела ен пристап до информации, 

Прилог: (1) 

contact@avmu.mk 

Имател на информација 
А�:ен[(И]� аудио и аудиовизуелни 
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Уставниот суд на Република Северна Македонија, врз основа 
на член 110 од Уставот на Република Северна Македонија и член 71 од
Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник 
на Република Македонија" бр. 70/1992), на седницата одржана на З јули
2019година,донесе 

РЕШЕНИЕ 

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување· на уставноста и
законитоста на Упатството за начинот на мерење на гледаноста и 
слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радио
дифу;3ерите во Репуб.nика Македонија ("Службен весник на Република 
Македонија'( бр.198/2014 и 219/2015). 

2. Љупчо Докузов, е1двокат од Штип, до Уставниот суд на
Република Северна Македонија достави иницијатива за оценување на 
уставноста и законитоста на упатството означено во точката 1 од ова 
решение. 

Според наводите на подносителот на инцијативата
оспореното упатство не било во согласност со член 8 став 1 алинеја З, 
член Ѕ1 и член 55 од Уставот на Република Македонија како и со 
членовите 2, 4, 5, 6, 9 и 39 став 2 алинеја 9 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весt-tик на Република 
Македонија бр. 184/2013, 13/2014, 44/2014, 101/2014, 132/2014, 1 3/2016, 
142/2016 и 132/2017). 

Имено од самата преамбула на оспореното упатство
произлегувало дека овој подзаконски акт со кој се уредува начинот на 
мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно 
програмските cepB!iJCrt. и радиодифузерите во Република Македонија, е
д1., . �сен �-· . ј руrите · аведени членови и врз основа на член 18 став 1
ariиwдja 8 vд Јаконот за аудио и ауди9визуелни медиумски услуги. Така
во главата „Надлежности на советот'i, стои дека Советот ги донесува
подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон, а тоа значи дека
Агенцијата немала законски основ и не можела да донесува подзаконски 
акт кqј не произлегува од цитираниот закон. 

Во членот 9 став 4 од Законот, нормативецот поблиску ги 
утврдил надлежностите на Агенцијата при донесување на подзаконските 
акт111, таксативно набројувајќи и прецизирајќи дека подзаконските акти 
можат да се донесат и тоа во следните случаи: 

- постапката и начинот на примање на предлози од 
заинтересирани странки; 
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-начинот и местата на објавување на конкурси.приговори на 
кандидати, пријавување на конкурси како и други информации поврзани 
со постапката за доделување на дозволи 

- податоци и информации што Агенцијата ќе ги објави како и 
начинот на пристап до истите согласно со законот. 

Од наведеното, според подносителот, може да се заклучи 
дека Законот не и дава право на Агенцијата, односно на нејзините органи 
Советот и Директорот да донесуваат било какви подзаконски акти кои 
излегуваат надвор од опсегот на членот 9 од Законот. 

Под nлаштот на „уредување на начинот на мерење на 
гледаноста и слушаноста на програмите односно програмските сервиси 
на радиодифузерите„ Агенцијата дала зелено светло за формирање на 
„Ма1<едонски комитет за мерење на публиката" како профитабилна 
стопанска интересна заедница (СИЗ), регистрирана во Трговскиот 
регистар на Република Македонија, за вршење на трговска дејност, која 
во иднина ќе ги координира мерењата на гледаноста на програмите, 
односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат 
телевизиска програма на државно ниво преК}' -дигитален терестр-ијаЛен 
мултиплекс и на јавното радиодифузно претпријатие МРТ. 

Во формираниот комитет којшто е стопанска интересна 
заедница, Агенцијата не е основач. Ова е евеидентно од основачкиот акт 
и тековната состојба на Комитеrот,туку истата е член без право на 
гпас,т.е. набљудувач.а за одделни работи и над�ор. 

Во точката 4 од Упатството стои дека Комитетот се формира 
со акт кој ГQ донесуваат сите нејзини членови со право на глас. Од 
основачкиот акт кој подносител.от го доставува во прилог, nроизлегува 
дека ЈРП МРТ не е основач и го нема потпишано оснивачкиот акт но 
сепак дирекrорот на агенцијата за АВМУ дал согласност за негово 
формирање. На актот за формирање немаат ставено потпис ниrу две 
маркетинг агенции, туку само Македонската асоцијација на маркетинг 
агенции која не е предвидена како член и потписник на актот за 
основање на комитетот од точка 5 од Упатството. 

Понатаму, подносителот на ин�цијативата ги цитира 
одредбите од член 4 став 1 и 2, член 5 став 1 и 2 и член 6 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и наведув0а дека наведените 
одредби од Законот кои се појдовни точки во постапувањето на 
Агенцијата и нејзините органи јасно произлегувало дека Агенцијата во 
својата работа е должна да постапува самостојно, независно и 
непристрасно во поглед на другите државни органи или правни лица, 

Формирањето на Комитетот, како надворешно тело на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со приватни 
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фирми од тилот на Алфа ТВ, Алсат-МДОО , Канал .5 ДООЕЛ Скопје, 
Сител,Телма ДООЕЛ Скопје и Асоцијацијата на агенции за маркетинг 
МААМ, е во спротивност со наведените одредби од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, од кои причини Устаѕниот суд треба да 
утврди дали со пренасочување на законските надлежности од Агенцијата 
на наведените правни лица, односно со формирање на спорниот 
Комитет (кој во овој момент го има одлучувачкиот збор при мерење на 
публиката) де факто се повредени цитираните законски одредби како и 
владеењето на правото како темелна вредност на уставниот поредок . 

Во иницијативата. исто така се наведува де,ка, со оспореното 
упатство се нарушува конкуренцијата на пазарот на радиодифузерите во 
Република Македонија, и одредени правни лица ги става во повластена 
положба, бидејќи без критериуми се избрани членовите на Комитетот од 
страна на директорот на Агенцијата, при што се дискриминирани 
национални телевизии во Република Македонија кои емитуваат програма 
преку сателит и јавна електронска комун1.1кациска мрежа на државно 
ниво, бидејќи им е ограничено правото тие да имаат членови во 
Комитетот,што е спротивно на членот 55 од Уставот. - - -

Имајќи го предвид наведеното, според подносителот 
произлегува дека за тоа какви подзаконски акти е овластена да донесува 
Агенцијата е уредено со закон (член 9 став 4 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги) и дека не може да се доуредат со 
подзаконски акти работи и активности врз осно13а на Д�ловникот за 
работа на Агенцијата ниту со За!<Лучок на Советот на Агенцијата. 

Не помала незаконитост има и во точките 1 О до 18 од 
Упатството каде се дадени апсолутни пра�за на Комитетот 1lt тоа: да 
објавува огласи и врши избор на истр,ажувачка агенција; да потпишува 
договори со истражувачката аrенција кои дополнително ги одобрува 
директорот; члено�зите ,сами да утврдуваат колкав надомест ќе плаќаат 
на Комитетот и истите да одлучуваат колкав надомест ќе nлаќаат другите 
корисници за користење на податоците, односно колкав ќе биде 
финансискиот надоместок, кое нешто не смее да се уредува со 
екстензивно толкување на подзаконската норма. 

Понатаму, во иницијативата се наведува дека самото 
формирање на надворешно тело со одобрение на Агенциi�па е 
спротивно на членовите 2, 5 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, а тоа дали е почитувано упатството при формирање 
на ова нелегално правно лице кое ќе извршува работи од надлежност на 
агенцијата е феномен сам за себе и е недозволива правна иновација . 
Според точките 4 и 5 од Упатството и неговите измени е утврдено дека 
истото ќе биде формирано со акт кој го донесуваат сите негови членови. 
За членови покрај споменатите радиодифузери во Упатството се 
наведени и ЈРП Македонска Радиотелевизија, две маркетинг агенции 
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предложени од МММ (а не асоцијацијата) и Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги која е член на комитетот без право на 
глас, а кои не дале согласност-потпис на основачкиот акт на Комитетот 
кој се формирал и денес функционира. 

Незаконитостите на одредбите од Упатството се особено 
евидентни ако се направи паралела ломеfу точките 4, 5, 7 и 8 од 
Упатството со кое се регулира начинот на формирањето членството и 
основните задачи на Македонскиот комитет за мерење на публиката, 
како и актот за основање vis а vis член 9 од Законот каде стои дека 
недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон постои 

. кога: радиодифузер емитува радио или телевизиска програма и се 
занимава со дејмост на новинска агенција, друштво за реклама и 

пропаганда, друштво за истражување на, пазарот и јавното мислење, 
друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела, друштво за филмска 
продукција или со дејноста оп·ератор електронски комуникацЈ11ски преноси 
кој обезбедуваат реемитување или емитување на радио или телевизиски 
програми. 

Од упатството и актот за основање видно е дека Комитетот е 
правно лице кое ќе врши мерење на пазарот на г.nеданоста на 
радиодифузерите. Комитетот истражувањата и мерењето на пазарот во 
моментов го врши преку договор склучен со истражувачка агенција 
(НИЕПСЕН). 

Од наведеното, според подносителите, повеќе од јасно било 
дека радиодифуз.ерите Алфа,Сител, Телма, Канал 5 и Алсат во никој 
случај не можеле да бидат основачи на Комитетот, па ниту со соrласност 
од Директорот и Советот на ААВМУ. Оттука, произлегува дека со одлука 
на Советот на Агенцијата и дадената согласност од ДЙректорот на 
Агенцијата спротивно на член 39 став 2 од Законот, е дозволена 
медиумска концентрација на ТВ радиодифузерите во друштва �а 
истражување на пазарот и јавното мислење. 

Имајќи го предвид наведеното, nодносителоr смета дека 
посочените одредби од Упатството за начинот на мерење на гледаноста 
и слушаноста на програмските сервиси на радиодифузерите немаат 
уставна и законска основа, од причини што со Упатството како 
подзаконски акт не е направена ра3работка на законските одредби,туку 
напротив изворно се утврдуваат критериуми врз основа на дискрециони 
овластувања на директорот и Советот да nредлаrаат и избираат членови 
на Комитетот за мерење на гледаноста. 

Со цел Уставниот суд да има јасна претстава за 
незаконитоста на подзаконскиот акт подносителите ја приложуваат и 
„Одлуката за начинот на пресметување на износот за користење на 

податоците од мерењето, донесена од членовите на Комитетот, а која 
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нема поткрепа во Законот каде стриктно е предвидено дека агенцијата 1<е 
врши мерење на публиката. Во конкретниов случај членовите и 
основачите на Комитетот се поистоветуваат со функциите на директор и 
Совет на Агенцијата и си дозволиле да утврдат и критериуми за оние кои 
не се членови на Комитетот, иако 130 точката 19 е наведено дека мерење 
на оние кои емитуваат програма преку сателит врши Агенцијата за АВМУ 
преку избор на истражувачка агенција со оглас за јавна набавка. Врз 
основа на наведената одлука е донесена фактура за предлагачот на 
иницијативата ТВ 24 Вести која не е член на Комитетот и емитува 
лроrрама преку сателит за која мерење треба да врши Агенцијата. 

Врз основа на наведеното , подносителот предлага Уставниот 
суд да го укине Упатството во целина, а до донесување на конечна 
одлука согласно член 27 од Деловникот на Уставниот суд да донесе 
решение со кое ќе се запре извршувањето на поединечните акти или 
дејствија преземени врз основа на оспореното упатство. 

З. Судот на седницата уrврди дека врз основа на член 6 став 
1 алинеја 61 _член 18 ст�� 1 _ е:tлинеја 8 и член 20 став 1 алинеја 1 1, во 
врска со член 6 с-rав 2 од Законот за ·аудИо- и ауДиовизуелнИ медиумски 
услуги („Службен весник на Републиl<а Македонија" бр. 184/13, 13/14, 
44/14, 10 1 /14 и 1 32/14), и член 1 5  став 1 алинеја 7 од Деловникот за 
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01·-
4351/1од29.8.2014 година, а во согласност со Заклучокот на Советот на 
Агенцијата 02-6553/4 од 27.12.2014 година и 02-6029 од 11.12..2015 
година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги на својата 24-та седница одржана на 27. 1 2.20 1 4  година, и 
седницата одржана на 11.12.2015 година, донел 

УПАТС ТВО 
ЗА НАЧИНОТ НА МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА И СПУШАНОСТА НА 

ПРОГРАМИТЕ, ОДНОСНО ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ НА 
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1 • ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Предмет на УnатствртQ 

1. Со ова Упатство се уредува начинот на мерење на 
гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси 
на радиодифу�ерите во Република Македонија. 

Цел на Упатството 

2. Целта на ова Упатство е да се обезбеди валиден и 
верbдостоен систем за мерење на гледаноста и слушаноста на 
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програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во 
Република Македонија. 

11. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ 

„ЕЛЕКТРОНСКО МЕРЕЊЕ НА ТЕЛЕВИЗИСКАТА ПУБЛИКА11• 

Иницијативен одбор 

З. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе 
покрене иницијатива за формирање Иницијативен одбор кој ќе ги 
спроведе подготовките за основање на Македонски комитет за мерење 
на публиката (во понатамошниот текст Комитетот). 

3.1 Советот на Агенцијата НС:1 предлог на Директорот 
донесува решение за покренување иницијатива за формирање 
Иницијативен одбор. 

3.2. Иницијативнио_т одбор ќе го сbчинуваат: по еден 
претставник од Агенцијата за аудио и аудиоаизуелни медиумски услуги, 
Јавното радиодифузно претnријатие Македонска радиотелевизија, 
Алсат-М ДОО Скопје, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, КАНАЛ 5 ДООЕЛ 
Скоnје, СИТЕЛ и ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, и два претставници од 
маркетинг агенциите членки на Македонската асоц111јација на агенции за 
маркетинг. 

З.З. Секоја членка на Иницијативниот одбор е должна да 
назначи свој претставник за учество во Иницијативниот оl'.бор, во рок од 
З (три) дена од денот на приемот на решението од точка 3.1. 
Претставникот од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медv�умски 
услуги, чиј мандат трае 2 (две) годин111, го назначува Советот на 
Агенцијата, на предлог на Директорот. 

ЗА. Основната задача на Иницијативниот одбор е да ги 
подготви нацрт-актите за работа на Комитетот и да изврши регисi-рација 
на Комитетот во Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица 
што ги води Централниот регистар на Република Македонија, најдоцна 
до 01.02.2015 година . Организациониот облик на Комитетот го утврдува 
Иницијативниот одбор, а го одобрува Директорот на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Овластеното лице на Комитетот го назначуваат членовите со 
право на глас. Доколку овластено лице на Комитетот не биде назначено 
најдоцна до 01.02.2015 година , Директорот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги ќе назначи лице вршител на 
должноста , кое оваа функција ќе ја врши се до назначувањето на 
овластено лице од страна на членовите на Комитетот со право на глас. 
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Ма1<едонски комитет за мерење на публиката 

Комитетот се формира со акт кој го донесуваат сите негови 
членови со право на глас. Формата и содржината на овој а1<Т во нацрт
облик ја пропишува Иницијативниот одбор. Актот за формирање и 
статутот на Комитетот ги одобрува директорот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

5. Членови на Комитетот се: 

5.1. Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија, 
5.2. Алсат-М ДОО Скопје, 
5.3. ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, 
5.4. КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, 
5.5. СИТЕЛ, 
5.6. ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, 
5.7. Две маркетинг агенции предложени од Македонската асоцијација на 
агенции за маркетинг, 
5.9. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, без право на 
глас 

6. Комитетот ќе ги носи одлуките според принципот 1 (еден) 
член= 1 (еден) глас, со исклучок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, која нема право на глас., За донесување на одлука 
потребна е согласност од најмалку 4 (четири) од телевизиските станици. 

7. Основна задача на Комитетот е да ги координира 
1,акrивностите во врска со електронското мерење на телевизиската 
публика". 

8. Прt11. остварување на својата основна задача од точка 7 од . . 
ова Упатство, Комитетот ги врши следните задачи: 

8.1. распишува оглас за избор на истражувачката агенција 
која ќе го спроведе истражувањето врз основа на кое ке се добијат 
сознанија за структурата и профилот на домаќинствата во Република 
Македонија, а коешто ќе биде основа за креирање на nанелот1 најдоцна 
до 01.03.2015 година; 

8.2. распишува оглас за избор на истражувачка агенција која 
„ќе го спроведува електронското мерење на телевизиската публика"., 
најдоцна во рок од 4 (четири) месеци од денот на расnишувањето на 
огласот од точка 8.1 ; 

8.3. врши избор на истражувачка агенција; 
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8.4. ја надгледува реализацијата на проектот и ги утврдува 
условите за пристап до податоците; 

8.5. утврдува минимални стандарди кон кои треба да се 
придржува избраната истражувачка агенција, а кои се однесуваат на: 

8.5.1. стандарди за обезбедување квалитет; 

8.5.2. стандарди за обезбедување транспарентност. 

Избор на истражувачката агенција и реализација на истражувањето 

10. Огласот за и.збор на истражувачка агенција која "ќе го 
спроведува електронското мерење на телевизиската публика"rо објавува 
Комитетот, најдоцна во рок од 4 (четири) месеци од денот на 
распишувањето на огласот од точка 8.1; 

11 . Изборот на истражувачката С1Ге1::1ција крја ќе . „ќе го 
спроведува електронското мерење на телевизиската публика11, го врши 
Комитетот, а го одобрува Директорот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Право на учество на огласот имаат истражувачки агенции 
кои имаат искуство во мерење на гледаноста најмалку ·5 (пет) години, во 
не помалку од З (три) земји од земјите членки на Европската унија или на 
Организацијата за економска соработка и развој (OECD). 

14. Договорот со истражувачката аrенi-'ија- -која . ie Го 
спроведува електронското мерење на телевизи.ската публи1<а11 го 
потпишува Комитетот, а го одобрува Директорот на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Договорот се саклучува за период од "7 (седумУ' години. 

15. „Начинот на којшто ќе се пресметува износот што за 
користење на податоците од мерењето треба да го плати секој ч.пен на 
Комитетот го утврдуваат членовите на Комитетот со посебен акт, кој го 
одобрува директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија ќе 
склучат договори со Македонскиот комитет за мерење на публиката 
согласно Законот за јавни набе\ВКИ. 
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Членовите на Комитетот со посебен акт, кој ro одобрува 
директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуrи, ги 
утврдуваат и правилата врз основа на кои ќе се пресметува износот што 
треба да го платат корисниците на податоците од електронското мерење 
на публиката коишто не се членови на Комитетот." 

1 6. Податоците обезбедени од избраната истражувачка 
агенција се официјални податоци за мерење на телевизиската публика 
во Република Македонија. 

17. Членовите на Комитетот ќе имаат увид во rлаените 
индикатори за квалитетот на операциите кbи ке бидат дефинирани во 
договор за ниво на услугите кои ќе ги обезбедува истражувачката 
агенција. На барање на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги ќе и биде овозможен пристап до податоците на индивидуално 
ниво за понатамошни анализи, со загарантирана анонимност на 
домаќинствата во панелот. 

--- 1-8. Доколку некој од корисниците _н� услугите на избраната 
агенција смета дека резултатите ОД мерењето на теЛевИзиската nубriика 
се невалидни и неточни , ќе иницира ангажирање на независна 
консултантска/ревизорска куќа со меѓународно искуство во спроведу
вање на ревизија на мерења на телевизиска публика. 

Активностите што ќе произлезат од наодите по извршената 
ревизија ќе бидат утврдени во договорот потпишан помеѓу Комитетот и 

истражувачката агенција. 

МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА НА ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО 
ЕМИТУВМ Т ПРОГРАМА НА ДРЖАВНО НИВО ПРЕКУ САТЕЛИТ ИЛИ 

ПРЕКУ ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И НА 
ТЕЛЕВИЗИСКИТЕ СТАНИЦИ ШТО ЕМИТУВМТ ПРОГРАМА НА 

РЕГИОНАЛНО И НА ЛОКАЛНО Hf/180 

19. ,Лодатоците за гледаноста на телевизиските станици што 
не се предмет на електронското мерење, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги ќе ги обезбедува преку редовни 
истражувања на публиката, кои ќе rи спроведува истражувачка аrенција 
избрана согласно Законот за Јавни набавки 

МЕРЕЊЕ НА СЛУШАНОСТА НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 

20. Податоците за слушаноста на радиостаниците Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе ги обезбедува преку 
редовни истражувања на публиката, кои ќе ги спроведува истражувачка 
агенција избрана согласно Законот за јавни набавки. 
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11. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

21. Упатсrвото влегува во сила наредниот ден од денот на 
објавување во „Службен весник на Република Македонија". 

Од анализата на оспореното упатство произлегува дека со 

него се уредува начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на 
програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во 
Република Македонија со цел за обезбедување на валиден и 
веродостоен систем на мерење на гледаноста и слушаноста на 
програмите . За таа цел Агенцијата за аудио и ауд1.1овизуелни медиумски 
услуги покренува иницијатива за формирање на иницијативен одбор кој 
ќе спроведе постапка за основање на Македонски комитет за мерење на 

публиката . Понатаму во Упатството е утврден сосtавот на иницијативниот 
одбор и бројот на членови меѓу кои има и претставник на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги чии мандат трае 2 години и 
истиот го назначува Советот на Агенцијата на предлог на директорот. 
Основна задача на иницијативниот одбор е да ги подготви нацрт актите 
за работа на Комитетот и да изврши регистрација -на Комитетот во -
Трговскиот регистар. Комитетот се формира со акт кој го донесуваат сите 
негови членови со право на глас, при што членот на Агенцијата нема 
право на rлас. Основна задача на Комитетот е да ги координира 
активностите во врска со електронското мерење на телевизиската 
публика за што распишува оглас за избор на истражувачка агенција која 
ќе го спроведе истражувањето врз основа на Што ќе се добијат сознанија 
за структурата и профилот на домаќинствата, распишува оглас за избор 
на истражувачка агенција која ќе го спроведе електонското мерење, врши 
избор на истражувачка агенција, ја надгледува реализаци јата на 
проектот и ги утврдува усло,вите за пристап на податоц(11те, утврдува 
минимални стандарди коишто треба да ги применува избраната 
истражувачка агенција. 

Огласот за избор на истражувачка агенција го објавува 
Комитетот кој го врши и изборот, кој избор го одобрува директорот на 
Агенцијата . Договорот со истражувачката агенција која ќе го спроведува 

електронското мерење на телевизиската публика го потпишува 
Комитетот, а го одобрува директорот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и истиот се склучува за период од 7 
години. 

Начинот на кој се пресметува износот што треба да го плати 
секој член на комитетот го утврдуваат членовите на Комитетот со 
посебен акт кој го одобрува Директорот на агенцијата. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија ќе 
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склучат договори со Македонскиот комитет за мерење на публиката 
согласно Законот за јавни набавки. 

Членовите на Комитетот со посебен акт кој го одобрува 

Директорот на Агенцијата ги утврдуваат правилата врз основа на кои ќе 
се пресметува износот што треба да го платат корисниците на 
податоците од електронското мерење на публиката кои не се членови на 
Комитетот. 

Податоците за гл�даноста на телев�зиските станици што не 
се предмет на електронско мерење , и слушаноста на радиостаниците, 
Агенцијата ќе ги обе.збедува преку редоени истражувања на публиката, 

кои ќе ги спроведува истражувачка агенција избрана согласно Законот за 
јавни набавки. 

4. Според член 8 став 1 алинеја З од Уставот, темелна 
вредност на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето 
на правото. 

-- - ---

Според член 51 ОД Уставот, во - РепублИка --македонија 
законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи 

со Уставот и со закон (став 1); Секој е должен да ги почитува Уставот и 

законите (став 2). 

Со членот 55 од Уставот, се гарантира слободата на пазарот 
и претприемништвото. Републиката обезбедува еднаква правна положба 
на сите субјекти на пазарот и презема мерки против монополската 
положба и монополското однесу13ање на пазарот. 

Слободата на пазарот и претприемништвото можат да се 
ограничат со закон единствено заради одбраната на Републиката, 
зачувувањето на природата , животната средина или здравјето на луѓето. 

Според член 95 став З од Уставот, организацијата и работата 
на органите на државната управа се уредуваат со �акан што се донесу13а 
со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. 

-

Според член 96 од Уставот, органите на државната уnрава 
работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во 
рамките на Уставот и законите и за својата работа се одrоворни на 
Владата. 

Во член 55 став 2 од За�он за организација и работа на 
органите на државната управа ("Службен весник на Република Македо
нија" бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011) е предвидено 

дека директорот на самостојниот орган на државната управа , односно 

управната организација донесува правилници, решенија, наредби, 
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упатства, планови, програми и друrи видови акти за извршување на 
законите и други прописи, кога за тоа е овластен со за1<он. 

Во член 55 став 2 од Закон за организација и работа на 
органите на државната управа („Службен весник на Република Македо
нија" бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011) е предвидено 
дека директорот на самостојниот орган на државната управа, односно 
управната организација донесува правилници, решенија, наредби, 
упатства, планови, . програми и други видови акти за извршување на 
законите и други прописи, кога за тоа е овластен со закон. 

Согласно одредбите на член 56 од наведениот закон, покрај 
другото е предвидено дека со упатство се пропишува начинот на 
постапување во извршувањето на одделни одредби на законите и 
другите прописи 

5. Со членот 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија" бр. 184/ 
2013, 13/20141 44/2014, 101/2014, 132/2014. 142/2016. 132/2017. 16812018 
и 248/2018), се уредуваат правата, обврските и одговорноста на радио
дифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по 
барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги 
емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите. 

Во членот 2 од наведениот закон е предвидено дека: 

Целта на овој закон е во Република Македонија особено Дq се обезбеди: 
- развој на аудио и и аудиовизуелните медиумски услуги, 
- промовирање на слободата на изразување, 
- развој на независната продукција, 
- поттикнување, унапредување и заштита на културниот идентитет. 
јазикот и традицијата на заедниците во Република МакедQнија, почиту
вање на културните и религиозните разлики, поттикнување на културата 
на јавен дијалог меѓу граѓаните со цел да се зацврстува заемното 
разбирање и толеранција за унапредување на односите меѓу различните 
заедници, 
- поттикнување на творештвото, образовниот и научниот развој, 
- заштита на интересите на корисниците особено на малолетните лица, 
- развој на медиумската ·писменост, 
- транспарентен, независен, ефикасен и отчетен јавен радиодифузен 
сервис, 
- транспарентно, независно, ефикасно и отчетно реrулаторно тело во 
областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, 
- техничко-технолошки развој на аудио и аудиовизуелните медиумски 
услуги, конвергенција со електронските комуникации и услугите на 
информатичко општество, 
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- поттикнување и развој на конкуренцијата во аудио и аудиовизуелните 
медиумски услуги и реемитувањето на програмски сервиси преку јавни 
електронски комуникациски мрежи и 
- развој на економијата во Република Македонија . 

Во членот 4.  пак од Законот е предвиден органот што е 
надлежен за вршење на работите што се предмет на овој Закон: 

(1) Надлежен орган за работите што се предмет на овој закон е 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во натамошниот 
текст: Агенцијата). 
(2) Агенцијата е самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со 
статус на правно лице со јавни овластувања. 

(З) Република Македонија е основач на Агенцијата. Имотот и средствата 
за работа: на Агенцијата ги користи и со нив управува Агенцијата . 

(4) Седиштето на АгенцL1Јата е во Скопје . 

(5) Агенцијата има печат. 
(6) Печатот на Агенцијата има тркалезна форма. Во средината на 
печатот е грбот на Република Мак�донија. а околу него е натписот 
"Република Македонија - Агенција за аудио и ауДиовизуелни медиумски 
услуги". 
(7) Работењето на Агенцијата се финансира од средствата обезбедени 
од Буџетот на Република Македонија, од приходите од надоместоците 
предвидени со овој закон, како и од заеми и друга финансиска и техничка 
помош. 

Во членот 6 од Законот се утврдени надлежностите на 
Агенцијата: 

{1 ) Агенцијата во согласност со овој закон: 
- се грижи за обезбедув�ње на јавност во работата на радиодифузерите, 
- ја поттикнува слободата на изразување, 
- се грижи за заштита и развој на плурализмот на аудио и аудио-
визуелните медиумски услуги, охрабрува и поддржува постоење на 
разновидни , независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, 
- презема мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена 
повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз 
основа на него и условите и обврските од дозволите, 
- се грижи за обезбедување заштита на малолетните лица, 
- ги донесува актите кои произлегуваат од овој закон; 
- се грижи за заштита. на интересите на граѓаните во областа на аудио и 
аудиовизуелните медиумски услуги , 

- утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација, 

- одлучува за доделба,, одземање или продолжување на дозволите за 
телевизиско или радио емитување , 
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- презема мерки з а  времено ограничување н а  пренос и прием н а  аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на 
Република Македонија согласно со членот 45 од овој закон , 

- донесува листа на настани од големо значење за јавноста на Република 
Македонија, 
- поттикнува медиумска писменост, 
- врши надзор согласно со членовите 28, 29 и 30 од овој закон, 

- ги води регистрите утврдени со овој закон; 
- спроведува исrражувања и �нализи 00 врска со одделни прашања од 
областа на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

- врши мерење н а  гледаност или слушност на програмите, односно 
програмските сервиси на радиодифузерите од Република Македонија и 
- врши и други работи утврдf3НИ со овој закон. 
(2) Начинот на мерење на гледаност ипи слушност на програмите, 
односно програмските сервиси на радиодифузерите од Република 
Македонија го пропишува Аrенцијата. 

Во членот 18 од Законот, покрај другите надлежности на 
Советот е уrврдено дека тој ги донесува подзаконските акти _КQ,И 
произлегуваат од овој закон. 

6. Од анализата на целината на Законот и н а0едениtе 
t>дредби произлегува дека предмет на наведениот закон е со него да се 
уредат: правата, обврските и одговорноста н:а радиодифузерите, 
даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање на операторите 
на јавни електронски комуникациски мрежи кои ги емитуваат или 
реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите, со цел , покрај 
другото, да се обезбеди транспарентно, независно, ефикасно и отчетно 
регупаторно тело во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски 
услуги ,при што надлежен орган за работите што се предмет на законот е 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги , којашто е 
самостојно и независно непрофитно регулаторно тело со статус на 
правно лице со јавни овластувања.Агенцијата во својата работа е 
независна од друг државен орган или друго правно лице и треба да биде 
непристрасна кон нив . 

Во рамките на на надлежностите утврдени со Законот, 
Агенцијата врши м ерење на гледаноста или слушаноста на програмите , 

односно проrрамските сервиси на радиодифузерите од Република 
Македонија, при што начинот на мерење на гледаноста или слушаноста 
на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите го 
пропишува Агенцијата. Работењето на А�енцијата поблиску се уредува 
со Деловник кој е јавно достапен и �е� ·објаву13а на веб · страната на 
Агенцијата. Агенцијат� за својата работ� 1 да:ва отчет пред Собранието на 
Република Македонија со доставување ·на 'IАЗве1.iпај најдоцна до З 1 март 
00 тековната година, кој содржи извештај за претходната година и 
програма за работа за наредната година .Органи на Агенцијата се Совет 
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и Директор, при што членовите на Советот врз основа на претходно 

спроведен јавен конкурс ги именува Собранието за период од 5 години. 

7. Тргнувајќи од наведените уставни и законски одредби, 

содржината на оспореното упатство наспрема наводите изнесени во 
иницијативата, Судот оцени дека истите се неосновани . 

Ова од причина што согласно Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата како самостојно и 
независно непрофитно регупаторно тело, основано од Републиката , е 
овластена да донесува подзаконски акти коишто произлегуваат од 
Законот и да врши мерење на гледаноста и слушаноста на програмите и 
програмските сервиси на радиодифузерите во Републиката. Исто така на 
Агенцијата и е дадено законско овластување да го утврди начинот на 
мерењето на гледаноста или слушаноста на програмите што во 
конкретниов случај Агенцијата со оспореното упатство го уредила 
начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на 'програмите при што 
според Судот начинот на кој го уредила прашањето на гледаноста и 
слушаноста _ _  на _ _  програмите __ _  бил _ _ во _ _ corлactio�-r__ __go _ ':!_ачелото на 
транспарентност и можност за вклучување на сите вршители на оваа 
специфична дејост да учествуваат во фазата на формирање на комитет 
за мерење на гледаноста и слуша:носта на nрограмите,од ·каде Судот 
оцени дека Агенцијата не ги пречекорила законските овластувања. 

8. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 
од ова решение. 

9. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гласови во 
состав од претседателот на Судот, Никола Ивановски и судиите: Насер 
Ајдари, Елена Гошева, Јован Јосифовски, д�Р Осман Кадриу, д-р Дарко 
Костадиновски, Вангелина Маркудова, и Сали Мурати. 

У.бр. 127/201 8  
3 јули 2019 година 
С к о п ј е  

Верно: 

на Уставни 

ПРЕТСЕДАТЕЛ 
на Уставниот суд на Република 

Северна �онија . 
Никола 1(1ван2вr 
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Врз основа на член 25 ста в  6 од Деловн икот н а  Уставниот суд на 
Република Северна МакедониЈа ("Службен весник на Република 
Македонија ;' бр.70/1 992), по гласањето против Решението У.бр.1 27/2018 
од З јули 201 9 година, со кое Уставниот суд одлучи да не поведе 
постапка за оценка на уставноста и законитоста на Упатството за 
начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно 
програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија 
(„Службен весник на Република Македонија" број 1 98/2014 и 21 9/201 5), 
судиите д-р Дарка Костадиновски Сали Мурати и Вангелина Маркудова 
го и_здвојуваат и писмено го образложуваат своето: 

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ 

На седницата одржана на З јули 2019 година, Судот со мнозинство 
гласови донесе Решение У.бр. 1 27201 8  за 11е поведув аЊе на постапка за 

- оценување на уставноста - на - Уhатството за - начинот на мерење на 
гледан<;>ста и слушаноста на програмите, односно програмските с.ервиси 
на радt'Јодифузерите во Република Македонија („Службен весн111к на 
Република Ма�tадонија" број 1 98/201 4 и 2 1 9/201 5 од причина што: • '  

·-„ . . . . . согласно Законот за аудио и аудиовизуелн!А медиумски услуги, 
АгенцИјата како самостојно и независно неnрофитно регулаторно тело, 
основ�но од Републиката, е овластена да донесува лодзаконски акr.и ко(.1 
nроиз:меrуваат од законот и да врши мерење на rледаност:а и слушаноста 
на програмите и програмските сервиси на радиодифузерите в.о 
Републиката. Исто така на Агенцијата и е дадено Заl{онско овластување 
да го ут�рди начинот на мерење на rhеданоста или слушаноста на 
програмите што во конкретниов ·случај Агенцијата, со оспореното 
Упатство го уредила начинот на мерење на rледаноста и слушаноста на 
програмите при што според Судот начинот на кој го уредила прашањето 
на гледаноста и . слуwаноста на програмите бил во согласност со 
начелото на трансnарентност и можност за в1mучуе�ње на сите 
вршител111 на оваа сnецифична дејност да учествуваат во фазата на 
формирање на комитет за мерење на гледаноста и слушаноста на 
програмите, од кар.е Судот оцени дека Агенцијата н е  ги пречекорила 
законските овластувања.;; 

Сметаме дека во постапката по предметот У.бр. 1 27/201 8, наводите 
на подносителот на иницијативата беа основани, дека м нозинството 
судии погрешно ги толкуваа одредбите од Законот за аудиовизуелни 
медиумски услуги и не основано, со оглед на изнесената фактичка и 
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правна состојба во рефератот на судијата известител како и на 
укажувањата на судиите {кои го издвојуваат ова мислење) во текот на 
распра вата no предметот, не утврдија и не констатираа дека со 
оспореното Упатство, се повредуваат одредби на Уставот, кои се 

однесуваат на владеењето на правото и слободата на пазарот и 
претприемништвото (член 8 став 1 алинеја З, член 5 1  и член 55 од 
Уставот). 

Според нас, од анализата на оспореното упатство, во конкретниот 
слуЧај, Агенцl(tјсtта за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
впуштајќи се во оnерационализација на одредбите од Законот по однос 

на Н'ачинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, 
односно програмските серви си на ради.одифузерите, з·аконски даденото 
овластување го употребил во насока на изворно уредување на прашања 
кои се законс1<а .материја, па оттука, сметаме дека не може да се 

прифати тврдењето на Агенцијата, дека донесеното упатство може да се 
смета како разработка на конкретна законска норма во функција на 
нејзино извршување. 

Поконкретно, сметаме дека основано nред Судот требаше да се 
постави прашањето дали форм111рањето на · Комитетот за мерење ·на -
публиката, по иницијатива на Агенцијата, произлегува од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски. услуги, односно дали на Агенцијата и 
е дадено овластуваfbе .да ја пренесува или делегира својата надлежност 
за мерење на гледаноста или слушаноста на програмите не;�. друго правно 
лице, во кое истата нема п раво на глас? Поради наведеното, според 
нас Судот требаше да поведе постапка за оценување на уставноста и 

законитосtа на Упатството за начинот на мерење на гледаноста 
и слушаноста на n рограмите,односно програмските сервиси на 
радиодифузерите во Република Македонија (,,Службен весник на 
Република Македонија" бр. 1 98/2014 и 2 1 9/20 1 5) ,  · а подоцна истото да го 
укине (во целост) поради неговата незаконитост и по вредите кои со 
истото се прават н а  одредби на Уставот, кои се однесуваат на 
владеењето на правото · и слободата на пазарот и претприемништвото 
(члем 8 став 1  алинеја З, ·член 51  и ч.пен 55 од Уставот). 

Тргнувајќи од изведената ф�ктичка и правна состојб�, наведените 
во иницијативата уставни и законски одредби, како и содржината на 
оспореното упатство, цениме дека: 

1 .  Со формирањето на Комитетот за мepel:'be на публиката по 
иницијатива на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Агенцијата ги пречекорила законските надлежности уrврдени со законот. 

Ова од причина што согласно Законот за аудио и аудиовизуеnни 
медиумски услуги, член 4 11нс;1длежен орган за работите што се предмет 
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на овој закон е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(во понатамошниот текст: Агенцијата)". Понатаму, "Агенциј�та за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги е самостојно , независно и непрофитно 
регулаторно тело со статус на правно ли це со јавни овластувања" (член 
4), што значи де1<а Агенцијата во своето работење е независна од 
другите државни органи или друго п равно лице и треба да биде 
непристрасна t<он нив. Понатаl\ЈIУ, согпасно член 6 од закqнот каде се 
уредени надлежностите на Агенцијата, во став 1 алинеја 1 6  е уредено 
дека Агенцијата "врши мерење на гледаноста и слушаноста на 
програмите односно програмските сервиси на радиодифузерите од 
Република Македонија", додека во истиот член 6 став 2 е уредено дека 
"Начинот на мерење на rледаност или слушаност на програмите, 
односно програмските сервиси на радиодифузерите од Република 
Македонија ro пропишува Агенцијата''. Во членот 18 од Законот, покрај 
другите надлежности на Советот е утврдено дека ''тој ги донесува 

nодзаконските акти кои произлегуваат од овој закон" .  

Анализата на наведените членови од Законот, упатува на неспорни 
факти дека Агенцијата е надлежен орган за работите кои се предмет на 
тој Закон, дека Агенцијата е самостојно, независно и непрофитно 
регулаторно тело и дека Агенцијата е надлежна да врши, .повторуваме да . 
врши, мерење на гледаноста и слушаноста на програмите на 
програмските сервиси. Агенцијата исто така е надлежна да донесува 
nодзаконски акти кои произлегуваат од овој закон , како што е случајот и 
со надлежноста од членот 6 став 2 да го пропише начинот на мерење на 
гледаноста и слуц.rаноста. И покрај во одредена мера не прецизното и не 
јасно уредување од странс� на законодавецот во членот 6, каде како 
надлежност, изворна, оргинерна на Агенцијата :и доделува да „врши 
мерење„ и поврзаноста со ставот 2 „да ro nропише начинот на мерење,„ 
сметаме дека Агенцијата е таа која треба да врши мерење на гледаноста 
111 с.nуwаноста, .а - начинот на кој ќе .го спроведува мерењето и 

надлежноста самата Агенција да го пропише, како што. впрочем и ro 

пропишува со оспореното Уn.атство , треба да се_ од1:1есува .за Упатство за 
самата себе, за самата Агенција &ако да го врши изворно мерењето, а не 
да делегира , да пренесува дет од својата �аконска наме>КНРСi "' да 

иниицира формирање- на друг правен субјект кој ке ја врши оваа законска 
надлежност на Аrенцијата. Не случајн.о Агенцијата е надлежен орган за 
работите кои се предмет f!З Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски ус.nуги, не случајно е основан како самостојно , независно и 
непрофитно тело со статус на правно лице со јавни овластвувања, 
овластувања кои не смее, бидејќи нема законски основ, да ги пренесе на 
друг правен субјект како што со оспореното Упатство постапила 
Агенцијата пренесувајќи и на Македонскиот комитет за мерење на 
публиката како профитабилна стопанска интересна заедница 
регистрирана во Трговски регистар за вр шење на трговска дејност, јавни 
овластвувања без законски оснqв. Никаде во Зако нот за аудио и 
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аудиовизуелн и  медиумски услуги не е уредено деr<а Агенцијата за да ги 
операционализира своите надлежности (врз основа на оспореното 
упатство) на предлог на Директорот на Агенцијата може да по1<рене 
иницијатива за формирање, на иницијативен одбор кој ќе ја спроведе 
постапката за основање на Македонски комитет за мерење на 
публиката. Во конкретниот случај, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, впуштајќи се во операционализација на одредбите од 
Законот no однос на начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на 
програмите, односно програмските сервиси на . радиодифузерите, 
даденото овластување го употребил во насока на изворно уредување на 
прашања кои се законска материја, па отrука, сметаме дека не може да 
се прифати дека донесеното упатство може да се смета како разработка 
на конкретна законска норма во функција на нејзино изаршување. 

Уште повеќе, во формираниот комитет кој е стопанска интерсна 
заедница, Агенцијата не е основач, видно од основачкиот акт и тековната 
состојба на Комитетот, туку истата е член без право на глас,т.е. 
набљудувач, а за одделни работи и надзор. Се поставува прашање како 
во својство на набљудувач ќе ја врши со закон доверената надnежност и 
овластување да „врши мерење1,? 

Доколку, сите 0ргани и тела во Република Северна Македон ија. кои 
имаат со закон доделени надлежности за разни области, почнат на вако в  
начин да ги операционализираат односно разработуваат конкретните 
законски норми во функција на нивно извршување, со формираt:bе на 
нови правни субјекти како надворешни теnа од типот на во конкретниов 
случај Комитетот, тогаш ќе настане правен и и нсти:туционален хаос, со 
извесна можност за дискрециони одлучувања, самоволие и 
злоупотреби. Со оспореното Упатство, диреторот на Агенцијата со 

подзаконски акт си доделил н иза на права, од типот да дава согласност и 
да одобрува, однос110 си доделил низа на дискрециони овластувања да 
одлучува, што може да води кон арбитрерност и сериозно да влијае на 
правната сигурност и еднаквата положба на субјектите на пазарот. Вакви 
овластувања за директорот на Агенцијата не се предвидени со ниту една 
одредба од $<:Ц<Рнот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Имај�и го предвид наведеното, сметаме дека Уriатеrв.ото за 
начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмските 
сервиси на радиодифузе·рите нема уставна и законска основа, од 
nричики што со Упатството како подзаконски акт не е направена 
разработка на законските одредби, туку напротив изворно се утврдуваат 
критериуми врз основа на дискрециони овластувања на директорот и 
Со ветот да предлагаат и избираат членови на Комитетот за мерење на 
гледаноста. 
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2. Понатаму, видно од составот на Комитетот, цениме дека 
основањето на Комитетот како правно лице регистрирано во Трговскиот 
регистар од страна на радиодифузерите чија гледаност и слушаност 
треба да се мери за што се плаќа определена висина утврдена со 
Одлука на Комитетот основано се поставува п ра шањето дали со тоа не 
се повредува членот 39 точка 2 алинеја 9 од Законот, според кој 
недозволена медиумска концетрација во смисла на о вој закон постои 
кога радиодифузер емитува радио и телевизиска програма и се занимава 
со дејност на новинска агенција, друштво за реклама и пропаганда, 
друштво за истражување на пазарот и јавното мислење . .  , . . . .  Во поткрепа 
на наведеното становиште Комисијата за заштита на конкуренцvtјаrа, по 
барање на подносителот на иницијативата што е доставена до Уставниот 
суд, доставила одговор до Министерството за информатич1<0 оnштест�зо 
и администрација. Според ставот, мислењето на Комисијата за заштита 
на конкуренцијата, извршувањето на надлежностите на реrулаторното 
тело кои се утврден и  со законот не може да им се доверат на субјектите 
учесници на пазарот кои всушност Истото реrулаторно, треба да ги 
реrилира, бидејќи на тој начин се. создава ситуација да самите субјекти 
учесници на пазарот наместо да бидат регулирани се ставас;�т во улога на 
регулатори ,  со што може значително да се наруши конкуренцијата на 
пазарот. · Според нас, повеќе од јасно е дека радиодифузерите Алфа, 
Сител, Телма, Канал 5 и Апсат во никој случај не можеле да 6идат 
основачи. на Комитетот, па ниту со согласност С>д Директорот и Советот 
на ААВМУ. Оттука, npoизneryi:зa дек.а со одлука на Советот на Агенцијата 
и дадената согласност од Директорот на Агенцијаl'а спротивно на Член 
39 став 2 од Законот, е дозволена медиумска концентрација на ТВ 
радиодифузерите во друштва за Истра>rојвање на пазарот и Јаѕното 
мислење. 

Исто така, со оспореното Упатство се нарушува конкуренцијата на 
пазарот на радиодифузерите, и одреде11и лравни лиц� ги става во 
повластена положба бидејќи без критериуми се избрани членовите на 
комитетот од страна на директорот на Агенцијата, при што се 

дис:криминирани национални телевизии ,  6идејќи ·ИМ е ограничено 
правото тие да '1Маат членови во комитетот што е спротивно на член 55 
од Усrав·от кој · гарантира еднаква правна положба на сите субјекти на 
пазарот. Со оспореното Упатство се пропишуваат различн111 висини на 
надоместок за користење на податоците од мерењето, зависно од тоа 
дали корисни кот е или не е член на Комитетот, што несомнено ги 
корисниците ги става во нееднаква положба. 

З. Имајќи го предвид изнесеното, со оспореното упатство 
несомнено се повредуваат одредби на Уставот. кои се однесуваат на 
владеењето на п равото и слободата на пазарот и претприемништвото 
(член 8 став 1 алинеја З, член 51  и член 55 од Усrавот), како и одредби 
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од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (членови 2, 4 ,  5 ,
6,  9 и 39). 

Владеењето на правото подразбира дека сите акти на државните
органи мора да бидат засновани на прописите содржани на највисокиот
правен акт на државата - Уставот и подведување на сите органи на
власта под Уставот и законите. Преку владеењето на правото, како
темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна
Македонија, се обезбедува примена на п равните норми и на конкретни
случаи и таа примена претставува механизам кој го исклучува
самоволието и арбитрерноста на носителите на власта, односно
обезбедува суп ремација на правото преку почитување на начелото на
уставност и законитост, како и слободите и правата на човекот и
граѓанинот. Правната сигурност на граѓаните, исто така, е основа за
функционирање на владеењето на правото. Владеењето на правото е
гаранција за остварување на сите останати темелни вредности на
нашиот уставен поредок.

Од наведените п ричини,  а врз основа н�·
и_з�����Т§. .. 

·
а������� �a��i-��бl

уставните и законски одредби, силните арrуме!#�._::� _нecomactt...o,c;;i;_ .J;!.'1:;-11:-.g-, 
оспореното Упатство со член 8 став 1 алинеја lз, ..,..член Ѕ-1 и· член- 55 од -- -
Уставот на Република Северна Македон ија как� и ,со �нmеновите 2.4,5,6i9 1
и 39 став 2 алинеја 9 од Законот за аудио и С)\'диовизуелн�,сМ�д��ски / 
услуги („Службен в есник на Република Македони1а: ·_бр,; Hl41?.<!_��.  а,3/�01�- - 1
44/201 4 ,  1 01 /201 4, 1 321201 4 ,  1 3/20 1 6 ,  1 42/20 1 6  и 1 32/20-1 7) ; - и · ·
околностите за тоа што Судот не поведе постапка за оценување на
уставност и законитоста на истото , согласно член · 25 став 6 од
Деловникот на Судот го издвојуваме нашето мисле�е од донесе/'iото 
Решение за не поведување на постапката.

С к о п ј е, 26.07.201 9 година
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