
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН  ИЗВЕШТАЈ 

за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за 2014 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, март 2015 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

2 

СОДРЖИНА:  

 
 

ВОВЕД ....................................................................................................................................................................7 

 
I. НАДЗОР ВРЗ ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ НА ИЗДАВАЧИТЕ НА МЕДИУМИ, 

ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИТЕ  ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ДАВАТЕЛИТЕ НА 

АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ  УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ ............................................................................. 12 

1. Надзор врз радиодифузерите ....................................................................................................................... 12 

1.1.  Мониторинг на медиумското покривање на Претседателските и Предвремените парламентарни 

избори 2014 година .................................................................................................................................. 12 

1.2  Програмски надзор (мониторинг) врз радиодифузерите .................................................................... 14 

1.3. Административен надзор врз радиодифузерите ................................................................................ 18 

1.4. Следење на обврската за наплата на надоместокот за дозволата и преземање мерки ..................... 19 

2. Надзор врз печатени медиуми ...................................................................................................................... 20 

3. Надзор врз операторите на јавните  електронски комуникациски мрежи ................................................ 21 

3.1. Програмски надзор врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ............................. 21 

3.2. Регистрација на програмски пакети .................................................................................................... 22 

3.3 Следење на обврската за наплата на годишниот надоместок за надзор ............................................ 22 

4. Заштитата на плурализмот, разновидноста и јавноста на работењето на радиодифузерите ................ 23 

5. Преземени мерки спрема издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелни услуги по барање и 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервиси23 

5.1.Преземени мерки спрема радиодифузерите ....................................................................................... 25 

5.1.1.Изречени мерки - опомена ............................................................................................................... 25 

5.1.2.Покренати прекршочни постапки ...................................................................................................... 27 

5.1.3.Одземени на дозволата на радиодифузерите .................................................................................. 27 

5.1.4Бришење од регистарот на радиодифузери ...................................................................................... 28 

5.2.Преземени мерки спрема издавачите на печатени медиуми .............................................................. 28 

5.2.1.Изречени мерки – опомена ............................................................................................................... 28 

5.3.Преземени мерки спрема операторите на јавни електронски комуникациски мрежи .......................... 29 

5.3.1.Изречени мерки – опомена ............................................................................................................... 29 

5.3.2.Издадени решенија за исклучување на нерегистрираните програмски сервиси ............................... 29 

5.3.3.Упатени налози за затемнување на реемитуваните програмски сервиси ......................................... 30 

5.3.4.Покренати прекршочни постапки ...................................................................................................... 30 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

3 

II. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

ПЕРИОДОТ 2013 – 2017 ГОДИНА .................................................................................................................... 31 

1. Изработка на насоки за давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за примената на 

законската одредба што забранува поттикнување омраза и нетрпеливост по различни основи ............. 31 

2. Обука на медиумските професионалци за почитувањето на човековите права и слободи во 

медиумските производи ...................................................................................................................... 32 

3. Истражување за степенот на медиумска писменост на граѓаните на Република Македонија (кај 

возрасна популација и кај деца) и изработка на програма за промоција на медиумската писменост ...... 32 

4. Изработка на програма за развој на непрофитните радиодифузни установи .................................... 33 

 
III.      УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА РЕГУЛАТИВА............................................................................. 34 

1. Донесување подзаконски и други акти во функција на операционализација на Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми ...................................................................... 34 

 
IV.     ИЗВЕШТАИ, ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ .......................................................................................... 37 

1. Извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во 

поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите за финансирање ...................................... 37 

2. Истражување на ставовите и потребите на публиката за радио и телевизиските програмски аспекти, 

од аспект на целите на регулаторната политика утврдени со Законот за  аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги ............................................................................................................................... 38 

3. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност во 2013 година ...................................................... 38 

4. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според работни места, 

образование, пол и статус .................................................................................................................. 39 

5. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според етничката припадност39 

6. Анализа на сите спроведени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги на Република Македонија спрема радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на 

радиодифузерите ............................................................................................................................... 40 

7. Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените 

прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите ............................ 40 

8. Анализа на родовите прашања во програмските концепти и содржини на средствата за јавно 

информирање и анализа на начинот на прикажување и претставување на жените и мажите во 

програмските концепти и содржини ..................................................................................................... 41 

9. Сопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам ............................................. 41 

11. Политичкиот плурализам за време на изборна кампања како аспект на медиумскиот плурализам ... 42 

12. Исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2013 година ................ 42 

13. Извештај за водењето на управната статистика ............................................................................. 43 

 
 
 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

4 

V.    ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА НОВИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ .......................................................... 43 

1. Доделување дозволи за линеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во зависност од 

потребите на публиката, медиумскиот плурализам и анализата на пазарот .......................................... 43 

 
VI.  ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА .................................................................................................. 44 

1. Замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или 

радио емитување во согласност со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 

Република Македонија ........................................................................................................................ 44 

2. Постапување по известувања на радиодифузерите за промена на сопственичката структура .......... 46 

3. Утврдување предлози за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците од 

одредени населени места што не се покриени со радиодифузен сигнал ............................................... 47 

4. Востановување, водење, ажурирање и објавување на веб страницата на Агенцијата на регистрите 

пропишани со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми ................... 52 

4.1.Регистар на радиодифузери ............................................................................................................... 52 

4.2.Регистар на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи ................................................... 52 

4.3.Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање .............................................. 53 

4.4.Регистар на издавачи на печатени медиуми ....................................................................................... 53 

5. Преглед на регистрираните програмски пакети, исклучивите права на радиодифузерите и 

застапниците на програмски сервиси и филмски, спортски и други права на веб страницата на 

Агенцијата .......................................................................................................................................... 53 

6. Постапување по претставки согласно Законот за постапување по претставките и предлозите .......... 54 

7. Мерење на гледаноста или слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на 

радиодифузерите од Република Македонија ....................................................................................... 54 

 
VII. ПОДИГНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ И АДМИНИСТРАТИВНИОТ КАПАЦИТЕТ НА 

АГЕНЦИЈАТА ...................................................................................................................................................... 55 

1. Програми и обуки за стручно усовршување на вработените во стручната служба............................. 55 

2. Воведување на стандард за квалитет ISO 9001:2008. ...................................................................... 57 

 
VIII.   СОРАБОТКА СО ДРУГИ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА, НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ   И АСОЦИЈАЦИИ .. 57 

1. Соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, Народниот 

правобранител и други органи и организации по прашања што произлегуваат од законските надлежности 

на Агенцијата ....................................................................................................................................................... 57 

2. Соработка со Министерството за труд и социјална политика ................................................................... 58 

3. Соработка со Агенцијата за електронски комуникации и со Македонската радиодифузија .................. 58 

4. Соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци ........................................................................ 59 

5. Соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата ........................................................... 59 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

5 

6. Соработка со Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост при Владата на 

Република Македонија ........................................................................................................................................ 60 

7. Соработка со Државниот инспекторат за труд ............................................................................................ 60 

8. Соработка со Министерството за финансии ............................................................................................... 60 

9. Соработка со Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор ................................................ 60 

10. Потпишување меморандуми/протоколи за соработка со други институции, органи и организации, по 

прашања што се од заеднички интерес за вршењето на работите од нивната надлежност. ..................... 60 

 
IX.    КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТИЛНИЦИ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА АГЕНЦИЈАТА ................... 61 

1. Организирање работилници, јавни дебати и состаноци ................................................................... 61 

1.3.Јавна дебата за сликата што ја креираат медиумите за младите во општеството................................ 62 

2. Активности што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер 64 

3. Учество на меѓународни конференции ............................................................................................ 64 

 
X.      МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА ........................................................................................ 66 

1. Учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од областа на  радиодифузијата - 

Европската платформа на регулаторни тела (EPRA),   Медитеранската мрежа на регулаторни тела 

(MNRA),  остварување соработка со регулаторните тела во Европа, во регионот, како и билатерална 

соработка ........................................................................................................................................... 66 

2. Учество во работната група на работниот комитет за интеграција на Република Македонија во НАТО67 

3. Учество во изработката на Националниот извештај на Република Македонија по Универзалниот 

периодичен преглед на Советот за човекови права ............................................................................. 67 

4. Посета на Делегацијата на Ад-хок комисијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа за 

набљудување на претседателските избори во Република Македонија .................................................. 67 

6. Протокол за соработка со Високиот Совет за радио и телевизија на Република Турција ................... 70 

7. Размена на искуства меѓу регулаторните тела на Република Македонија и Република Словенија ..... 70 

8. Работна посета на експерти од регулаторното тело за медиуми на Франција ................................... 70 

 
XI.    ЕВРО-ИНТЕГРАЦИИ .................................................................................................................................. 71 

1. Учество во работната група за Националната програма за усвојување на  европското законодавство 

(НПАА) и редовно известување за напредокот што го постигнува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги во однос на евро-интеграциските процеси ........................................................................ 71 

2. Имплементација на  проектот IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети на 

регулаторните тела за медиуми и телекомуникации за ефикасно регулирање на новите дигитални и 

повеќенаменски услуги“ ...................................................................................................................................... 71 

3. Активности за реализација на главните приоритети од Партнерството за  пристапување во ЕУ и 

учество во Придонесот кон извештајот за напредокот на Република Македонија во процесот на 

пристапување во ЕУ ........................................................................................................................................... 72 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

6 

4. Учество во работата на Комитетот за стабилизација и асоцијација: Поткомитетот за иновации, 

информациско општество и социјална политика во делот на информатичко општество и медиуми ........ 73 

5. ИПА ТАИБ 2011 - „Слобода на изразување – поддршка на медиумски реформи“ ................................. 74 

XII.     ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА ........................................................................................................................ 74 

 
XIII.     МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ ..................................................................................... 75 

 

 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

7 

ВОВЕД 
 

  

На 3-ти јануари 2014 година стапија на сила Законот за медиуми („Службен весник на 

Република Македонија” бр.184/13 и 13/14) и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), 

правни акти исклучително важни за хармонизацијата на македонското законодавство од 

сферата на медиумите со регулативата на Европската унија.  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медимски услуги, како правен наследник на 

Советот за радиодифузија, продолжи да работи како самостојно и независно непрофитно 

регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања. Таа во својата работа е 

независна од друг државен орган или друго правно лице и треба да биде непристрасна кон 

нив. Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги јасно ги определува надлежностите 

на Агенцијата и на нејзините органи: Советот и  директорот. 

Во рамки на своите законски надлежности, Агенцијата се грижи за обезбедување на 

јавност во работата на радиодифузерите; ја поттикнува слободата на изразување; се грижи за 

заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; охрабрува и 

поддржува постоење разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги; ги презема законски предвидените мерки во случаите кога е извршена повреда на 

одредбите на Законот или на прописите донесени врз основа на него и условите и обврските 

од дозволите; се грижи за заштита на малолетните лица; ги донесува актите кои 

произлегуваат од Законот; се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на 

аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; утврдува постоење недозволена медиумска 

концентрација; одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за 

телевизиско или радио емитување; презема мерки за времено ограничување на пренос и 

прием на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на 

Република Македонија; донесува листа на настани од големо значење за јавноста на 

Република Македонија; поттикнува медиумска писменост; врши надзор врз работењето на 

издавачите на медиуми; ги води регистрите утврдени со овој закон; спроведува истражувања 

и анализи во врска со одделни прашања од областа на аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги; врши мерење на гледаност или слушаност на програмските сервиси на 

радиодифузерите од Република Македонија и како и други работи утврдени со Закон. 

Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јули 2014 година, 

донесе Одлука за именување на членови на Советот на Агенцијата бр. 07-2613/1 од 

02.07.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.100 од 03.07.2014 година), 

а нивниот мандат беше верификуван на 1-та седница на Советот на Агенцијата, одржана на 8 

јули 2014 година, на која беа избрани претседател и заменик на претседателот на Советот на 

Агенцијата. На 7 октомври 2014 година беше избран Директорот на Агенцијата.  

Се до конституирањето на органите на Агенцијата, функцијата Директор на Агенцијата 

ја вршеше постојниот претседател на Советот за радиодифузија, а мандатот на постојните 

членови на Советот за радиодифузија траеше се до изборот на членовите на Советот на 

Агенцијата. На овој начин беше овозможено во тој преоден период регулаторното тело да 

продолжи непречено со својата редовна работа.   
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Во овој Извештај се опфатени сите активности кои Агенцијата ги реализираше во 

претходната година а кои беа утврдени во Програмата за работа на Агенцијата за 2014 

година, како и други активности кои не беа предвидени со Програмата за работа, но во 

извештајната година Агенцијата ги спроведе во рамките на своите законски надлежности. 

Исто така, прикажана е и реализацијата на Годишниот план за програмски надзор за 2014 

година. 

 Согласно својата законска надлежност да врши надзор врз работењето на издавачите на 

медиуми, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и на давателите на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање, во насока на следење на исполнувањето на 

обврските што за нив произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

Законот за медиуми и подзаконските акти што произлегуваат од нив, во текот на 2014 година, 

Агенцијата изврши вкупно 274 програмски надзори (116 над радиодифузерите и 158 над 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи) и 23 административни надзори (18 

над радиодифузерите и пет над издавачите на печатени медиуми).  

 Во извештајната година Агенцијата вршеше и мониторинг на програмите на 

радиодифузерите согласно Изборниот законик, а во врска со изборното медиумско 

претставување за време на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 2014 

година, и тоа од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на гласањето на 

денот на одржувањето на изборите. 

За сите прекршувања на законските одредби констатирани со спроведениот редовен, 

контролен и вонреден програмски или административен надзор, согласно законските 

овластувања Агенцијата презеде вкупно 179 мерки и тоа: 145 решенија за преземање мерка 

опомена (од нив 52 за радиодифузерите, 19 за издавачите на печатени медиуми и 74 на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи); 28 барања за поведување на 

прекршочна постапка (две за радиодифузерите и 26 за операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи); две одлуки за одземање на дозволата и четири решенија за бришење 

од регистарот на радиодифузери. 

Остварувајќи ја својата надлежност да врши регистрација на програмските пакети на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи,  во 2014 година Агенцијата издаде 

вкупно 361 потврда за регистрација на програмски сервиси. 

Во насока на имплементација на активностите предвидени со Стратегијата за развој на 

радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година, во оваа година беа изработени 

насоки за давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за примената на 

законската одредба што забранува поттикнување омраза и нетрпеливост по различни основи, 

беше одржана обука на медиумските професионалци за почитувањето на човековите права и 

слободи во медиумските производи, беа започнати активности за спроведување на 

Истражување за степенот на медиумска писменост на граѓаните на Република Македонија (кај 

возрасна популација и кај деца) и за изработка на програма за промоција на медиумската 

писменост, како и за изработка на концепт за развој на непрофитните радиодифузни 

установи. 

 Во 2014 година, во функција на операционализација на Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги и Законот за медиуми, Агенцијата донесе вкупно 32 подзаконски акти. Со 12 

од нив, поблиску се уредува начинот на исполнување на обврските на радиодифузерите, 

еден се однесува на работењето на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, 
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а останатите 19 се општи акти со кои подетално се уредува тековното работење на 

Агенцијата.  

Остварувајќи ја својата надлежност утврдена во член 6 став 1 алинеја 15 да 

спроведува истражувања и анализи во врска со одделни прашања од областа на аудио и 

аудиовизуелните медиумски услуги, во извештајната година Агенцијата ги изработи, односно 

ги спороведе следните анализи, извештаи и истражувања: Извештај за следењето на 

сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на 

транспарентноста на сопственоста и на изворите за финансирање, Истражување на 

ставовите и потребите на публиката за радио и телевизиските програмски аспекти, од аспект 

на целите на регулаторната политика утврдени со Законот за  аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, Анализа на пазарот на радиодифузната дејност во 2013 година, Анализа 

на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според работни места, 

образование, пол и статус, Анализа на структурата на вработените во радиодифузната 

индустрија според етничката припадност, Анализа на сите спроведени мерки од страна на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија спрема 

радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, Анализа на 

судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените 

прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите, Анализа 

на родовите прашања во програмските концепти и содржини на средствата за јавно 

информирање и анализа на начинот на прикажување и претставување на жените и мажите во 

програмските концепти и содржини, Сопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот 

плурализам, Политичкиот плурализам за време на изборна кампања како аспект на 

медиумскиот плурализам, Исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни 

дела во 2013 година и Извештај за водењето на управната статистика. 

Во оваа година беа доделени три дозволи за телевизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, и тоа две за емитување 

на регионално ниво и една на државно ниво. Согласно член 76 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, овие дозволи Агенцијата ги додели без објавување на јавен 

конкурс, туку по поднесено барање за доделување довола.  

Една од најзначајните активности на Агенцијата во 2014 година, беше замената на 

постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или 

радио емитување во согласност со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на Република Македонија. За замена на постојната дозвола со нова 

дозвола, трговските радиодифузни друштва и непрофитните радиодифузни установи беа 

должни до Агенцијата да поднесат Пријава на посебен образец, чија форма и содржина ја 

пропиша Агенцијата. На седницата одржана на 27.12.2014 година, Советот на Агенцијата 

донесе Одлука за замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови 

дозволи за телевизиско или радио емитување на вкупно 133 радиодифузери.  

Во извештајната година вкупно шест радиодифузери (две регионални телевизии, една 

регионална радиостаница и три локални радиостаници) до Агенцијата доставија известувања 

за промена на сопственичката структура. Откако констатираше дека не постојат законски 

пречки за да се реализираат планираните промени, односно дека не се создава недозволена 

медиумска концентрација, Агенцијата донесе одлуки за одобрување на овие промени.  
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Во текот на целата година редовно беа ажурирани податоците содржани во регистрите 

што ги води Агенцијата, односно регистарот на радиодифузери, регистарот на оператори на 

јавни електронски комуникациски мрежи, регистарот на даватели на аудиовизуелни 

медиумски услуги на барање и регистарот на издавачи на печатени медиуми, како и 

прегледот на регистрираните програмски пакети, исклучивите права на радиодифузерите и 

застапниците на програмски сервиси и филмски, спортски и други права на веб страницата на 

Агенцијата. 

Со новата медиумска регулатива Агенцијата доби и нова надлежност - да „врши 

мерење на гледаност или слушност на програмите, односно програмските сервиси на 

радиодифузерите од Република Македонија“, како и да го пропише начинот на кој ќе се врши 

ова мерење. Во октомври 2014 година Агенцијата донесе Упатство за начинот на мерење на 

гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што 

емитуваат телевизиска програма од Република Македонија. Во февруари 2015 година беше 

формиран Македонскиот комитет за мерење на публиката, чии членови се ТВ Алсат-М, ТВ 

Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Сител, Македонската радиотелевизија, две рекламни 

агенции членки на Македонската асоцијација на агенции за маркетинг и Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Во тек се активностите за избор на истражувачка агенција 

која ќе го спроведува мерењето на гледаноста.  

Со цел подигнување на институционалниот и административниот капацитет на 

Агенцијата, во текот на извештајната година, беа реализирани три студиски посети за 

вработените во стручната служба. Исто така, во оваа година во рамки на проектот IPA TAIB 

2009 „Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за 

телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски 

сервиси”, беа започнати активности за имплементација на стандардот ISO 9001:2008 (QMS – 

guality management system), односно воведување на процесен пристап во работењето во 

Агенцијата.  

Во Извештајот се содржани и информации во врска со соработката којашто заради 

подобро и поефикасно остварување на законските надлежности, во оваа година Агенцијата ја 

оствари со други регулаторни тела, надлежни институции и асоцијации. Во 2014 година 

Агенцијата потпиша меморандуми за соработка со Факултетот за драмски уметности од 

Скопје, со Централниот Регистар на Република Македонија, со Агенцијата за филм и со 

Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид.  

Во оваа година, Агенцијата организираше повеќе обуки, работилници и јавни дебати, а 

вработените во стручната служба учествуваа на неколку меѓународни конференции, 

семинари и форуми во врска со значајни прашања од областа на аудио и аудиовизуелните 

медиумски услуги.  

Меѓународната и европската соработка Агенцијата ја реализираше преку учество во 

работата на асоцијациите на регулаторни тела од аудиовизуелната област - Европската 

платформа на регулаторни тела (ЕПРА) и  Медитеранската мрежа на регулаторни тела 

(ММРТ), преку остварување соработка со Советот на Европа и ЕУ, како и билатерална 

соработка со регулаторни тела и други институции и организации во регионот и пошироко. 

Агенцијата учествуваше во работната група на Работниот комитет за интеграција на 

Република Македонија во НАТО, како и во изработката на Националниот извештај на 

Република Македонија по Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права. 
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Во оваа година, Агенцијата потпиша Протокол за соработка со Високиот Совет за радио и 

телевизија на Република Турција.  

            Исто така, Агенцијата учествуваше во работната група за Националната програма за 

усвојување на европското законодавство (НПАА) и до Секретаријатот за европски прашања 

доставуваше редовни извештаи за статусот на реализација на активностите предвидени во 

НПАА за 2014 година, а учествуваше и во работата на поткомитетот на Комитетот за 

стабилизација и асоцијација: Поткомитетот за иновации, информациско општество и 

социјална политика во делот на информатичко општество и медиуми. Во оваа година беа 

преземени и активности за реализација на главните приоритети од Партнерството за 

пристапување во ЕУ и за изготвување на Придонесот кон извештајот за напредокот на 

Република Македонија во процесот на пристапување во ЕУ. 
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I. НАДЗОР ВРЗ ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ НА ИЗДАВАЧИТЕ НА 
МЕДИУМИ, ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИТЕ  ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ 
МРЕЖИ И ДАВАТЕЛИТЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ  УСЛУГИ ПО 
БАРАЊЕ 

 

 Една од надлежностите на Агенцијата, наведени во членот 16 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги е да врши надзор врз работењето на  издавачите на 

медиуми, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање, односно да го следи исполнувањето на 

обврските што произлегуваат за нив од овој закон, од Законот за медиуми и од подзаконските 

акти што произлегуваат од нив. Надзорот може да биде програмски, административен и 

стручен.  

 Во 2014 година, Агенцијата изврши вкупно 274 програмски надзори, од кои 116 врз 

радиодифузерите и 158 врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. 

Радиодифузерите беа предмет на вкупно 18 административни надзори, а над издавачите на 

печатени медиуми беа изршени вкупно пет административни надзори.  

 Во оваа година, Агенцијата вршеше и мониторинг на програмите на радиодифузерите 

согласно својата надлежност од член 76-в став 1 и 2 од Изборниот законик, според кој таа е 

должна да го следи изборното медиумско претставување и програмскиот сервис на 

радиодифузерите во Република Македонија од денот на распишувањето на изборите до 

завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите, и по утврдувањето на 

прекршувањето во рок од три дена да покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд 

против радиодифузерот кој ги повредил одредбите од Изборниот законик. 

 

 

1. Надзор врз радиодифузерите 

 

1.1.  Мониторинг на медиумското покривање на Претседателските и Предвремените 

парламентарни избори 2014 година 

 

Во првиот квартал од годината, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, од денот на распишувањето на Претседателските избори до завршувањето на двата 

изборни процеси (Претседателски и Предвремени парламентарни избори), согласно 

одредбите од Изборниот законик, вршеше мониторинг на програмите на радиодифузерите.  

Во периодот пред започнувањето на изборната кампања за Претседателските избори 

(од 2 февруари до 24 март), согласно Концептот за мониторинг на радио и телевизиските 

програмски сервиси за овој период, со мониторингот на Агенцијата беа опфатени вкупно 45 

програмски сервиси и тоа: два телевизиски и два радио програмски сервиси на Јавниот 
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радиодифузен сервис (МРТ1, МРТ2, Радио Скопје и Програмата на албански јазик на 

Македонското радио), петте национални терестријални комерцијални телевизии, четирите 

терестријални комерцијални радија на државно ниво, петте сателитски телевизиски станици и 

27 регионални телевизиски програмски сервиси. Во овој период беа констатирани четири 

прекршувања на одредбите од Изборниот законик од страна на три радиодифузери (две 

прекршувања кај ТВ Боем од Кичево и по едно кај прекршување кај Вториот програмски 

сервис на Македонската радиотелевизија и ТВ Сител).   

Со мониторингот на изборните процеси, од почетокот на изборната кампања за првиот 

круг од Претседателските избори – 24 март 2014 година, па до крајот на изборите – 27 април 

2014 година, опфатени беа вкупно 109 радио и телевизиски програмски сервиси:  

 три телевизиски и два радио програмски сервиси на Јавниот радиодифузен 

сервис (МРТ1, МРТ2 – програми на албански и на турски јазик, Собраниски 

канал, Радио Скопје и Каналот на етничките заедници на Македонското радио – 

програми на албански и на турски јазик),  

 петте национални терестријални комерцијални телевизии,  

 четирите терестријални комерцијални радија на државно ниво,  

 петте сателитски телевизиски станици,  

 27 регионални телевизиски програмски сервиси,  

 12 регионални радио програмски сервиси,  

 24 комерцијални телевизиски програмски сервиси на локално ниво и  

 27 комерцијални радио програмски сервиси на локално ниво.  

 

Во периодот од 24 март до 25 април 2014 година, за време на изборната кампања, со 

мониторингот беа констатирани вкупно 23 прекршувања на одредбите од Изборниот законик, 

од страна на 13 радиодифузери (кај ТВ Канал 5, ТВ Алфа и ТВ Шутел од Скопје беа 

констатирани по три прекршувања на Изборниот законик, кај ТВ Сител, ТВ Алсат-М, ТВ Кисс 

од Тетово и ТВ ВТВ од Валандово по две, а по едно прекршување беше констатирано кај ТВ 

Телма, ТВ Сонце, ТВ НТВ од Охрид, ТВ Тиквешија од Кавадарци, ТВ Канал 3 од Дебар и ТВ 

Кобра од Радовиш).   

Сателитската телевизија ТВ 24 Вести и регионалната ТВ Ера од Скопје ги прекршија 

правилата во врска со изборниот молк (26 и 27 април 2014 година).   

По завршувањето на изборниот процес, неизбалансирано покривање на изборните 

кампањи за време на Предвремените парламентарни избори 2014 година беше констатирано 

кај петте телевизии што емитуваат на државно ниво (ТВ Алсат-М, ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ 

Сител и ТВ Телма).  

Поради прекршување на Изборниот законик, севкупно беа поведени 34 постапки за 

порамнување, од кои 25 постапки за порамнување, заклучно со 28 мај 2014 година, завршија 

успешно, а 9 постапки завршија неуспешно и беа покренати прекршочни постапки пред 

надлежен суд. 

Од распишување до завршување на изборите до Агенцијата пристигнаа 76 претставки 

и приговори. Сите претставки, освен една, беа отфрлени поради неоснованост или поради 

ненадлежност на Агенцијата. 

 Деталните податоци во врска со мониторингот на медиумското претставување на 

Претседателските и Предвремените парламентарни избори Агенцијата ги претстави во 
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Извештајот од мониторингот на медиумското покривање на Претседателските и 

Предвремените парламентарни избори 2014 година1  

  

1.2  Програмски надзор (мониторинг) врз радиодифузерите  

 

 

            Мониторинг во периодот од јануари до јули, пред донесување на  

              Годишниот план за вршење програмски надзор 

 

          Во  периодот од јануари до јули 2014 година, пред усвојување на Годишниот план за 

вршење програмски надзор, беа реализирани 24 вонредни надзори над исто толкав број 

радиодифузери.  

         Цел на мониторингот кај 22 од вонредните надзори беше почитувањето на обврските 

што произлегуваат од член 92 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а се 

однесуваат на емитување инструментална музика од домашни автори и/или вокална/вокално-

инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници.  

Во јануари 2014 година, беше реализиран еднодневен вонреден мониторинг на 

четирите комерцијални радио програмски сервиси на државно ниво (Радио Антена 5, Радио 

Канал 77, Радио Слободна Македонија и Радио Рос Метрополис) и на два од сервисите на ЈП 

МРТ, Првата програма на Македонското радио – Радио Скопје и на Каналот на етничките 

заедници. Беше констатирано дека само Радио Рос Метрополис не ги почитува одредбите 

поврзани со музиката.  

Истиот месец, Агенцијата спроведе еднонеделен вонреден мониторинг на програмите 

на петте терестријални комерцијални телевизиски програмски сервиси (ТВ Сител, ТВ Канал 5, 

ТВ Алсат-М, ТВ Телма и ТВ Алфа) и на двата телевизиски програмски сервиси на ЈП МРТ - 

МРТ1 и МРТ2. Кај сите нив беа констатирани повреди на одредбите поврзани со емитуваната 

музика.  

          Почитувањето на обврските за емитуваната музика, утврдени во член 92 од Законот, 

беше цел и на еднонеделниот вонреден мониторинг реализиран во март 2014 година, со 

којшто беа опфатени сателитските програмски сервиси Телевизија Сонце, Наша ТВ, 

Телевизија Канал 5 Плус и Телевизија Сител 3. Беше утврдено дека сите ги почитуваат 

обврските за емитување музика. 

          Во мај беше реализиран уште еден вонреден мониторинг на радио програмските 

сервиси на државно ниво, односно на три комерцијални (Радио Канал 77, Радио Слободна 

Македонија и Радио Антена 5) и на два радио програмски сервиса на ЈП МРТ, Првиот 

                                            
1 Извештајот од мониторингот на медиумското покривање на Претседателските и Предвремените 

парламентарни избори 2014 година е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://www.avmu.mk/images/ZA_NA_WEB_STRANA_-_Finalen_izvestaj_Izbori_2014.pdf 
 
 

http://www.avmu.mk/images/ZA_NA_WEB_STRANA_-_Finalen_izvestaj_Izbori_2014.pdf
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програмски сервис и на Каналот на етничките заедници. Не беа констатирани прекршувања 

на одредбите за музиката. 

 Преостанатите два вонредни надзора реализирани во периодот од јануари до јули 2014 

година, се однесуваа на почитување на обврските за емитување аудиовизуелни комерцијални 

комуникации и за заштита на малолетните лица, а беа опфатени телевизиските програмски 

сервиси на локално ниво од Битола, ТВ Тера и ТВ Орбис. Кај ТВ Тера беше констатиран еден 

прекршок, а кај ТВ Орбис три, сите поврзани со емитуваните аудиовизуелни комерцијални 

комуникации. 

 

 Во текот на мај, по истекот на рокот од 90 дена, беа спроведени контролни надзори врз 

програмите на седумте телевизиски станици на државно ниво (МРТ1, МРТ2, ТВ Сител, ТВ 

Канал 5, ТВ Алсат-М, ТВ Телма и ТВ Алфа) и на Радио Рос Метрополис, за да се провери 

дали постапиле по мерките изречени од Агенцијата поради констатираните прекршувања со 

вонредните надзори од јануари 2014 година.  

 Беше констатирано дека пет од нив (ТВ Канал 5, ТВ Алсат М, ТВ Алфа, МРТ 1 и МРТ 2) во 

целост постапиле по изречените мерки од Агенцијата, а само ТВ Сител и ТВ Телма делумно 

постапиле по опомените, односно повторно кај нив беа констатирани повреди на одредбите 

од член 92 од Законот.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 31-та седница 

одржана на 21 мај 2014 година, имајќи предвид дека ТВ Сител и ТВ Телма не постапиле во 

целост по изречените опомени, донесе заклучок да поднесе барања за поведување на 

прекршочни постапки за сторен прекршок по член 146 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги кон двата програмски сервиси.  

Во меѓувреме Собранието на РМ го усвои Законот за изменување и дополнување на 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, којшто меѓу другото се однесува и на 

обврските за емитуваната музика, односно измени на член 92 став 4. Со усвоените измени, 

емитуваната музика на ТВ Сител и ТВ Телма е во согласност со одредбите од Законот, и 

Советот на Агенцијата донесе одлука за запирање на постапките кон двата радиодифузера. 

По истекот на рокот од 90 дена, во мај беше спроведен контролен мониторинг и кон 

Радио Рос Метрополис и не беа утврдени повреди на одредбите за емитуваната музика. 

 

 

Мониторинг во периодот од август до декември, по донесување на Годишниот 

план за вршење програмски надзор 

 

Според Годишниот план за вршење програмски надзор (мониторинг), во периодот од 

август до декември 2014 година, беа спроведени надзори врз 33 телевизиски програмски 

сервиси од аспект на исполнување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, коишто се однесуваат на емитување аудиовизуелни комерцијални 

комуникации и за заштита на малолетните лица.  

Во текот на август со еднодневен мониторинг беа опфатени шест телевизиски 

програмски сервиси на регионално ниво (ТВ Кисс и ТВ Коха од Тетово, ТВ Кобра од Радовиш, 

ТВ Ускана од Кичево, ТВ Златен канал од Крива Паланка (сега К ТРИ Телевизија), и НТВ од 

Охрид). Кај три од телевизиските станици беа констатирани повреди и на одредбите за 
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емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации и на правилата за заштита на 

малолетните лица. Повреди на двете групи одредби имаше кај ТВ Кисс. Кај ТВ Коха беа 

регистрирани повреди на одредбите за аудиовизуелни комерцијални комуникации, а кај ТВ 

Златен канал (сега К ТРИ Телевизија) на правилата за заштита на малолетните лица.  

Во септември беа спроведени надзори врз телевизиските програмски сервиси на ЈП 

МРТВ (МРТ1 и МРТ2), на петте телевизиски станици на државно ниво (ТВ Алсат–М, ТВ Алфа, 

ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма) и на петте сателитски телевизиски сервиси (ТВ 24 Вести, 

ТВ Канал 5 Плус, Наша ТВ, ТВ Сител 3 и ТВ Сонце). Непочитување на некои од одредбите за 

аудиовизуелни комерцијални комуникации беа регистрирани кај МРТ1, ТВ Сител 3, ТВ Сонце 

и ТВ Алсат-М. На програмата на МРТ1 беше констатирана и повреда на правилата за заштита 

на малолетните лица.  

Со редовниот ноемвриски надзор беа опфатени шест регионални телевизиски сервиси 

(ТВ Вис од Струмица, КТВ од Кавадарци, ТВ Менада од Тетово (сега ТВ Ултра), ТВ МТМ и ТВ 

Шутел од Скопје и ТВ Чеграни Медиа од с.Чегране, Гостивар). Прекршок беше констатиран 

само кај ТВ Чеграни Медиа и тоа на одредбите за аудиовизуелни комерцијални комуникации. 

Во декември, беше реализиран мониторинг врз програмите на шест телевизиски 

програмски сервиси со дозвола за работа на регионално ниво (ТВ Едо, ТВ Скопје, ТВ БТР, 

сите од Скопје, ТВ Сител2 од Кратово, ТВ Стар и ТВ Ирис, двете од Штип) и врз програмските 

сервиси на три телевизиски станици на локално ниво (ТВ Хана, ТВ Феста и ТВ Далга Крт), 

сите од Куманово. Беше констатиран прекршок само кај ТВ Сител 2, и тоа на одредбите за 

заштита на малолетните лица. 

Во периодот од август до декември 2014 година, беа спроведени надзори врз 14 

телевизиски програмски сервиси од аспект на почитување на одредбите за емитување 

инструментална музика од домашни автори и/или вокална/вокално-инструментална музика на 

македонски јазик или на јазиците на етничките заедници. 

Со мониторингот во август беа опфатени три регионални телевизиски програмски 

сервиси (ТВ Тиквешија од Кавадарци, ТВ Д1 од Делчево и ТВ Вижн БМ од Прилеп). Повреди 

на одредбите за музика беа констатирани само кај ТВ Тиквешија. 

Септемврискиот надзор се однесуваше на четири од телевизиските станици што 

емитуваат програма преку сателит, ТВ Канал 5 Плус, ТВ Сител 3, ТВ Сонце и Наша ТВ. Не 

беа констатирани повреди на одредбите поврзани со музиката. 

Прекршувања на одредбите за музика не беа констатирани ни со редовните 

мониторинзи спроведени во октомври, над двата телевизиски програмски сервиси на Јавниот 

радиодифузен сервис, МРТ1 и МРТ2, односно во ноември, врз програмските сервиси на 

комецијалните телевизии на државно ниво (ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алсат-М и ТВ 

Алфа).  

Во посочениот период (август – декември), согласно Годишниот план за вршење 

програмски надзор, беа реализирани вкупно 16 надзори врз радио програмски сервиси од 

аспект на почитување на правилата за емитување аудио комерцијални комуникации и/или за 

емитување инструментална музика од домашни автори, вокална/вокално-инструментална 

музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници. 

Со мониторингот во август беа опфатени две регионални радиостаници од Скопје, 

(Радио Ват и Радио Фолк) и една локална непрофитнота радиостаница ( Универзитетско 

радио УКЛО ФМ од Битола). Радио Фолк и Радио УКЛО ФМ не ја исполнија законската обврска 
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за емитување музика, а Радио Ват прекрши дел од одредбите коишто се однесуваат на 

емитување аудио комерцијални комуникации. 

Еднодневниот мониторинг реализиран во октомври, ги опфати трите радио програмски 

сервиси на Јавниот радиодифузен сервис, програмите на четирите комерцијални радио 

станици на државно ниво (Радио Антена 5, Радио Канал 77, Радио Рос Метрополис и Радио 

Слободна Македонија) и програмските сервиси на две непрофитни радиодифузни установи, 

Универзитетско радио УГД ФМ од Штип и Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 при 

Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ од Скопје. Прекршување на одредбите за музика 

беше констатирано само кај Универзитетското радио УГД ФМ од Штип.  

Ноемврискиот мониторинг се однесуваше на два регионални радио програмски сервиси 

од Скопје, Радио Арачина и Радио Буба Мара. Кај двата радиодифузера беа констатирани 

прекршоци на дел од одредбите поврзани со аудио комерцијалните комуникации.  

Со редовниот мониторинг, реализиран во декември, беа опфатени Радио Фортуна и 

Радио Сити, двете од Скопје, при што не беа констатирани прекршоци.  

По претставки од физички или правни лица или по службена должност на Агенцијата, 

надвор од Годишниот план, во периодот од август до декември 2014 година, беа спроведени 

вонредни надзори врз три телевизиски сервиси на државно ниво (ТВ Алфа, ТВ Сител и ТВ 

Телма). Кај ТВ Алфа беа констатирани повреди на одредбите за употреба на јазикот, кај ТВ 

Сител на одредбите за заштита на малолетни лица, а кај ТВ Телма повреди на одредбите за 

емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации. Беа реализирани вонредни надзори и 

на два радио програмски сервиси (Радио Канал 77 и Радио Арачина) и беше констатирано 

дека Радио Канал 77 не ги почитува одредбите за спонзорство на програмите, а Радио 

Арачина одредбите за идентификација на радиодифузерот. 

За да се провери постапувањето по претходно изречените мерки од Агенцијата, во 

периодот од август до декември 2014 година, беа реализирани контролни надзори врз 12 

телевизиски сервиси (МРТ1, ТВ Сител 3, ТВ Алсат-М, ТВ Сонце, ТВ Тиквешија од Кавадарци, 

ТВ Ускана од Кичево, ТВ К Три од Куманово, ТВ Кобра од Радовиш, ТВ Кисс и ТВ Коха од 

Тетово, ТВ Тера и ТВ Орбис од Битола), и врз четири радио сервиси (Радио Ват, Радио Фолк, 

двете од Скопје, Радио УКЛО ФМ од Битола и Радио УГД ФМ од Штип).  

Во август беше спроведен контролен надзор на програмата на телевизиските сервиси од 

Битола, ТВ Тера и ТВ Орбис, а во септември на регионалната ТВ Коха од Тетово и беше 

констатирано дека радиодифузерите, по изречените мерки од Агенцијата, во целост ги 

отстраниле прекршувањата. 

Контролен надзор во октомври беше реализиран на три телевизиски програмски 

сервиси на државно ниво, МРТ1, ТВ Сител 3 и ТВ Сонце, на програмите на 7 радиодифузери 

на регионално ниво, ТВ Тиквешија од Кавадарци, ТВ Ускана од Кичево, ТВ К ТРИ од 

Куманово, ТВ Кобра од Радовиш, ТВ Кисс од Тетово, Радио Ват и Фолк Радио од Скопје и на 

непрофитното Радио УКЛО ФМ од Битола. Со контролниот мониторинг беше констатирано 

дека само ТВ Кисс и Радио Ват делумно не постапиле по изречените мерки со редовниот 

мониторинг од септември. Беше констатирано дека ТВ Кисс отстранил четири од 

прекршувањата за кои му беа изречени мерките, освен констатираниот прекршок за 

непочитување на правилата за заштита на малолетни лица. Радио Ват делумно постапил по 

претходно изречените мерки. Кон двата радиодифузери се поведени постапки за 

порамнување/прекршочни за утврдените прекршувања.  
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Контролен надзор во ноември беше спроведен врз програмскиот сервис Алсат – М за 

да се утврди дали се отстранети повредите на Законот, констатирани со редовниот 

мониторинг од септември, коишто се однесуваа на одредбите за аудиовизуелни комерцијални 

комуникации. Со мониторингот беше констатирано дека радиодифузерот во целост постапил 

по изречените мерки од Агенцијата. 

Во декември контролен надзор беше спроведен на програмата на непрофитната 

радиодифузна установа Радио УГД – ФМ од Штип и беше констатирано дека ги отстранил 

повредите на Законот.  

 

 

1.3. Административен надзор врз радиодифузерите 

 

Во текот на 2014 година, од аспект на почитување на обврските за објавување 

импресум (Закон за медиуми) и информации достапни за корисниците (Закон за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги), беа извршени вкупно 12 административни надзори над 

телавизиски програмски сервиси, од кои на два од сервисите на ЈП МРТ (МРТ1 и МРТ2), пет 

комерцијални телевизии на државно ниво (ТВ Сител, ТВ Телма, ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5 и ТВ 

Алфа), пет сателитски програмски сервиси (ТВ Канал 5 Плус, ТВ Сител 3, ТВ Сонце, ТВ 24 

Вести и Наша ТВ). Административни надзори беа спроведени и врз седум радио програмски 

сервиси, три од радио каналите на Јавниот радиодифузен сервис (МР1, МР2 и Каналот на 

етничките заедници) и врз четирите комерцијални радио сервиси на државно ниво (Радио 

Канал 77, Радио Антена 5, Радио Слободна Македонија и Радио Рос Метрополис). Кај сите 

медиуми беа констатирани недоследности во исполнувањето на овие законски обврски. 

Од страна на Агенцијата беа дадени насоки до радиодифузерите на кој начин да се 

имплементираат законските одредби. Со оглед на тоа дека не беа изречени мерки, не е 

спроведен дополнителен контролен надзор. 

Во април 2014 година беше извршен административен надзор над сите 

радиодифузери  во врска со исполнувањето на обврската од член 13 став 1 од Законот за 

медиуми, според кој тие беа должни најдоцна до 31 март до Агенцијата да достават податоци 

за сопственичката структура, уредништвото и економското работење. Од вкупно 142 

радиодифузери, во целост оваа обврска ја исполнија 137 субјекти. Согласно Законот за 

медиуми, на петте радиодифузери кои не ги доставија податоците Агенцијата им упати мерка  

писмена опомена и им даде дополнителен рок од 45 дена да ја исполнат оваа обврска. По 

истекот на рокот беше извршен контролен административен надзор над овие пет 

радиодифузери, при што беше констатирано дека три од нив (локалните телевизии ТВ НОВА 

од Куманово и ТВ АРТ од Тетово и локалната радиостаница Радио Дрини од Струга) ја 

исполниле обврската, локалната радиостаница Радио БЕСА од Долнени во меѓувреме по 

сила на закон го изгуби правото да врши радиодифузна дејност, а локалната радиостаница 

Енерџи Радио од Струга и во дополнителниот рок не ја исполни оваа обврска. Согласно 

Законот за медиуми, Агенцијата на оваа радиостаница и ја одзеде дозволата за вршење 

радиодифузна дејност. 

Во текот на 2014 година беа извршени вкупно пет административни надзори врз 

исполнувањето на обврската од член 13 став 3 од Законот за медиуми според која 
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радиодифузерите се должни податоците за сопственичката структура, одговорниот 

уредник/уредници и изворите на финансирање во претходната година најмалку три пати во 

годината да ги објават на сопствената програма и најдоцна во рок од 15 дена од денот на 

објавувањето да достават снимка од објавата до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. Од нив, четири беа редовни и еден контролен административен надзор. 

 Во мај 2014 година беше извршен редовен административен надзор на сите 142 

радиодифузери, со кој беше констатирано дека вкупно 139 радиодифузери во целост ја 

исполниле оваа обврска, а три локални радиостаници (Енерџи Радио од Струга,  Радио Беса 

од Долнени и Радио Диџеј од Струга) не ја исполниле обврската. Согласно Законот за 

медиуми на овие три радиостаници Агенцијата им изрече мерки – писмена опомена и им даде 

дополнителен рок од 45 дена да ги објават податоците. Во овој рок два од нив (Енерџи Радио 

од Струга и Радио Беса од Долнени) ја изгубија дозволата за вршење радиодифузна дејност, 

а со контролниот надзор спроведен во јули 2014 година беше констатирано дека Радио Диџеј 

од Струга ги објави податоците со што ги отстрани прекршувањата на законот. 

Во јули 2014 година беше извршен втор редовен административен надзор со кој беше 

констатирано дека сите 140 радиодифузери во целост ја исполнија оваа обврска, а во 

ноември уште два, и тоа над вкупно 138 радиодифузери.   

 Единствен радиодифузер којшто во текот на 2014 година не ја исполни обврската од 

член 13 став 3 од Законот за медиуми – најмалку три пати во текот на годината да ги објави 

податоците за сопственичката структура, одговорниот уредник/уредници и изворите на 

финансирање во претходната година на сопствената програма, во ударни термини и снимка 

од објавата да и достави на Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето беше 

локалната телевизија ТВ Нова од Куманово (дозволата на оваа телевизија престана да важи 

со Одлука на Советот на Агенцијата Уп 1 бр.08-138 од 08.01.2015 година, поради тоа што 

радиодифузерот во предвидениот рок не достави пријава за замена на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност со нова дозвола за телевизиско емитување). 

 

1.4. Следење на обврската за наплата на надоместокот за дозволата за вршење 

радиодифузна дејност и преземање мерки  

 

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги сите радиодифузери со 

исклучок на јавниот радиодифузен сервис, на сметка на Агенцијата плаќаат годишен 

надоместок за дозволата за телевизиско или радио емитување. Годишниот надоместок се 

плаќа за секоја тековна година, почнувајќи од датумот на нејзиното доделување во рок од 30 

дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата,  а се определува врз основа 

на формулата утврдена во член 80 од овој закон. Во декември 2014 година Агенцијата усвои 

Правилник за процедурите на финансиското и сметководствено работење на Агенцијата со 

кој е уредено и пресметувањето, фактурирањето и наплатата на годишниот надоместок за 

дозволата за вршење телевизиско или радио емитување.  

Во текот на 2014 година Агенцијата издаде вкупно 142 фактури за плаќање на годишниот 

надоместок за вршење телевизиско или радио емитување за периодот од 2014 до 2015 

година. Вкупно 132 радиодифузери го платија надоместокот за дозволата во утврдениот рок. 
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Со задоцнување, односно по утврдениот рок надоместокот го платија десет радиодифузери 

(Радио Арачина од Скопје, ТВ Боем од Кичево, ТВ Калтрина од Струга, ТВ Лажани од Прилеп, 

ТВ Супер Скај од Тетово, Радио Ват од Скопје, ТВ Ера од Скопје, Радио Хоме од Скопје, ТВ 

Шутел од Скопје и Радио ЛГН од Неготино). Четири од нив (Радио Арачина, ТВ Ера, Радио 

Ват и ТВ Боем) ја исполнија оваа законска обврска пред започнувањето на постапката за 

одземање на дозволата, а за останатите шест Агенцијата покрена постапки за одземање на 

дозволите. Сите шест постапки беа запрени поради тоа што овие радиодифузери во рокот од 

петнаесет дена кога Агенцијата беше должна да донесе одлука за одземање на дозволата го 

платија надоместокот.   

 

 

2. Надзор врз печатени медиуми 

      

Во текот на 2014 година беа извршени вкупно пет административни надзори врз 

исполнувањето на обврската од член 12 став 1 од Законот за медиуми, според која издавачот 

на медиум е должен на видно место за секој примерок од печатен медиум да обезбеди 

објавување  на следниве податоци: назив и адреса на седиштето и уредништвото на 

издавачот на медиум; име на одговорното лице на издавачот на медиум; име и презиме  на  

одговорниот уредник, односно уредниците во согласност  со внатрешната организација на 

уредништвото  и назив и адреса на печатницата и датумот на печатење или 

препечатување, како и бројот на печатени примероци. Од нив, еден беше редовен 

аднинистративен надзор, два вонредни и два контролни надзори. 

Во октомври беше извршен вонреден административен надзор над вкупно десет 

печатени медиуми, во врска со исполнувањето на обврската од член 12 став 1 од Законот за 

медиуми. Со надзорот беше констатирано дека ниту еден печатен медиум ја нема во 

целост исполнето оваа обврска, поради што Агенцијата на сите им упати решенија за 

преземање мерка и им даде рок од 30 дена да ги отстранат прекршувањата на Законот. 

Со контролниот надзор од декември беше констатирано дека сите десет печатени 

медиуми во целост ја исполниле оваа обврска, односно дека постапиле по решенијата за 

изрекување мерка.  

Во ноември беше извршен вонреден надзор над еден издавач на печатен медиум, со 

кој беше констатирано дека обврската е само делумно исполнета, по што на ова правно лице 

му беше изречена мерка писмена опомена. Со контролниот надзор во декември беше 

утврдено дека прекршувањата на законот се отстранети.  

Согласно со Годишниот план за административен надзор, во декември беше извршен 

редовен надзор над вкупно 19 печатени медиуми, во врска со исполнувањето на оваа 

обврска. Во вкупно 11 печатени медиуми оваа обврска беше во целост исполнета, а кај 

останатите осум само делумно. На издавачите на овие осум печатени медиуми Агенцијата им 

изрече мерки – опомени. 
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3. Надзор врз операторите на јавните  електронски комуникациски мрежи  

 

3.1. Програмски надзор врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи 

 

 Во 2014 година беа извршени вкупо 158 надзори врз работењето на операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи, со цел да се констатира дали нивното работење е 

во согласност со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Во согласност со Годишниот план за вршење програмски надзор, во периодот од 

август до декември 2014 година беа извршени вкупно 19 редовни надзори на работењето на 

12 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, а во текот на целата година уште 

80 вонредни надзори на работењето на вкупно 28 оператори на јавни електронски 

комуникациски мрежи. Со вкупно 40 од овие 99 програмски надзори беше констатирано дека 

операторите кои се предмет на надзорот во целост работат во согласност со одредбите од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а со останатите 59 редовни и вонредни 

надзори беа констатирани прекршувања на законските одредби. 

 Најголем дел од прекршувањата, поточно вкупно 54 се однесуваа на непочитување на 

обврската од член 141 од Законот, односно беше констатирано дека операторите 

реемитуваат програмски сервиси кои не се регистрирани согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. На овие субјекти Агенцијата им упати решенија за опомена 

со налог за исклучување на програмските сервиси кои не се регистрирани.  

Со надзорот беа констатирани вкупно 15 прекршувања на член 64 став 2 од Законот, 

односно беше констатирано дека операторите обезбедуваат титл на реемитуваните 

програмски јазици на јазик кој е различен од оној на кој тие се оригинално произведени, а кој 

не е ниту македонски јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија. Само еден оператор ја 

прекрши обврската од член 144, според која на интерниот телевизиски канал треба да 

објавува само информации за функционирањето и услугите што тој ги обезбедува и само 

еден реемитуваше програмски сервиси на домашен радиодифузер надвор од сервисната 

зона за која тој има дозвола за обезбедување на телевизиско  емитување, што е спротивно на 

член 143 став 1 од Законот. На сите оператори кај кои беа констатирани повреди на 

законските одредби Агенцијата им изрече мерка опомена и им даде рок во кој тие беа должни 

да ги отстранат прекршувањата.  

За да се утврди дали постапиле според изречената мерка, во периодот од мај до 

декември Агенцијата спроведе вкупно 59 контролни програмски надзори на работењето на 30 

оператори на јавни електронски комуникациски мрежи. Со 33 од нив беше утврдено дека 

прекршувањата на законот се отстранети, а со останатите 26 беше утврдено дека и покрај 

изречената мерка операторот продолжил со вршење на истата повреда на законот. Согласно 

своите законски надлежности, за овие оператори Агенцијата покрена прекршочни постапки.  
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3.2. Регистрација на програмски пакети 

 

Во текот на 2014 година, од страна на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи до Агенцијата беа доставени вкупно 388 пријави за регистрација на 

програмски сервиси. За секоја од нив, Агенцијата изврши проверка на уредноста и 

комплетноста со цел да констатира дали се регулирани авторските и сродните права. 

Уредноста и комплетноста на пријавата за регистрација на програмските пакети, Агенцијата ја 

утврдуваше врз основа на Правилникот за содржината и формата на пријавата за 

евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на 

потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси. Поточно, Агенцијата вршеше увид 

во доставената документација за секоја поднесена пријава, со цел да констатира дали покрај 

другите документи, операторите доставиле и договор за реемитување со имателот на 

правата, дозвола за телевизиско или радио емитување на странскиот радиодифузер од кого 

потекнува програмскиот сервис што треба да се реемитува, издадена од надлежниот 

регулатор на матичната земја, како и изјава со која под целосна кривична и материјална 

одговорност се потврдува дека податоците и другите информации содржани во пријавата и 

сите прилози кон истата се вистинити, точни и целосни, односно дека за реемитување на 

програмските сервиси наведени во пријавата, операторот ги има уредено авторските и 

сродните права согласно со Законот за авторските и сродните права,.  

Откако беше констатирано дека поднесените пријави за регистрација на програмски 

пакети се уредни и комплетни и дека операторите ги уредиле авторските и сродните права за 

реемитување на програмските сервиси, Агенцијата издаде вкупно 361 потврда за 

регистрација на програмски сервиси.  

За вкупно 27 поднесени пријави Агенцијата утврди дека операторите не ги уредиле 

односите со имателите на правата за реемирување на пријавените програмски сервиси, па 

затоа не беше издадена потврда за регистрација на програмски пакети. До овие оператори 

Агенцијата достави писмено известување со барање во рок од пет дена од приемот на 

известувањето да ја докомплетираат и доуредат пријавата.  

 

3.3 Следење на обврската за наплата на годишниот надоместок за надзор 

 

Согласно член 142 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

операторите кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски 

услуги по барање се должни да плаќаат годишен надоместок за надзор кој го врши 

Агенцијата, во висина од 0,5% од вкупниот годишен приход остварен со реемитувањето на 

програмски сервиси или со обезбедувањето на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 

во текот на претходната календарска година, или пократок дел од годината од кога овие 

субјекти почнале да ја обезбедуваат услугата. Исто така, тие се должни најдоцна до 15 март 

во тековната година до Агенцијата да достават извештај за износот на нивниот вкупен приход 

остварен по оваа основа.  

Во февруари 2014 година, до сите регистрирани оператори на електронски 

комуникациски мрежи и до АД за електронски комуникации Македонски Телеком Скопје 

(единствениот регистриран давател на аудиовизуелни медиумски услуги на барање) 
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Агенцијата испрати барање да достават извештај за остварениот приход во претходната 

година. Врз основа на доставените податоци Агенцијата изготви и достави решение и 

фактура за наплата на годишниот надоместок, кој тие беа должни да го платат најдоцна до 15 

април истата година. 

Само три оператори не го платија надоместокот во утврдениот рок. Кај два од нив 

беше започната стечајна постапка и тие престанаа да ја вршат дејноста, по што беа 

избришани од регистарот на оператори на јавни комуникациски мрежи. Кон третиот оператор 

кој не ја исполни оваа обврска Агенцијата покрена прекршочна постапка.   

 

4. Заштитата на плурализмот, разновидноста и јавноста на работењето на 

радиодифузерите 

 

Во текот на ноември и декември 2014 година беше извршен увид во податоците од 

Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија со цел 

да се констатира на кои трговски друштва се јавуваат како основачи самите радиодифузери, 

нивните управители како и физичките и правните лица кои се основачи на радиодифузерите.  

Целта на оваа проверка беше да се обезбеди следење на усогласеноста на 

работењето на радиодифузерите со одредбите од член 37 – Ограничувања за стекнување 

сопственост од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во кој се утврдени 

праговите до кои едно физичко или правно лице истовремено може да се јави како 

сопственик на два или повеќе радиодифузери и со одредбите од член 39 – Недозволена 

медиумска концентрација, во кој се утврдени трговските друштва кои не смее да бидат 

сопственички поврзани со радиодифузерите (друштво за реклама и пропаганда, друштво за 

истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизулни дела, 

друштво за филмска продукција или оператор на електронски комуникациски мрежи кој 

обезбедува реемитување или емитување на радио/телевизиски програми, издавач на печатен 

медиум кој издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се емитува радио 

и/или телевизиската програма и новинска агенција).  

Со извршениот увид не беа констатирани прекршувања на овие одредби кај ниту еден 

радиодифузер, односно беше констатирано дека ниту физичките и правните лица што се 

основачи на радиодифузерите, ниту пак носителите на функции на управување кај 

радиодифузерите не се јавуваат како основачи на радиодифузери спротивно на одредбите од 

член 37, ниту пак некој од нив е основач на трговско друштво чија претежна дејност е една од 

оние наведени во член 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

5. Преземени мерки спрема издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелни 

услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат 

реемитување на програмски сервиси  

 

Согласно член 6 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Агенцијата е надлежна да презема мерки во случаите кога е извршена повреда на 
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одредбите од овој закон или на прописите донесени врз основа на него и условите и 

обврските од дозволите.  

 Кога при вршење на работите од својата надлежност Агенцијата ќе констатира 

непочитување на одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на него, 

како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против 

издавач на медиум, давател на аудиовизуелни услуги по барање или оператор на јавни 

електронски комуникациски мрежи кој врши реемитување на програмски сервиси, директорот 

на Агенцијата, согласно член 23 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

може да ги преземе следниве мерки: 

 да донесе решение со кое ќе го опомене;  

   да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка во  случај кога и покрај 

донесеното решение за опомена продолжува со вршење на истата повреда за која е 

опоменет, во текот на годината; 

   да достави предлог до Советот за одземање на дозволата или  

   да донесе решение за бришење од регистарот согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

Наведените законски преземени мерки со детално образложение, Агенцијата ги 

објавува на својата веб страница во рок од три дена од денот на преземање на мерката.   

Согласно член 27 од Законот за медиуми, Агенцијата врши исклучиво 

административен надзор над исполнувањето на обврските утврдени во членовите 6, 7, 12 и 

13 од Законот за медиуми, а мерките кои Агенцијата може да ги преземе, а кои се утврдени 

во член 23 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, соодветно се 

применуваат и во случај на повреди на одредбите од Законот за медиуми. 

За прекршувања на одредбите од овие два закони и на подзаконските акти на Агенцијата, 

кои беа констатирани врз основа на спроведен редовен, контролен и вонреден програмски 

или административен надзор, во текот на 2014 година, беа преземени вкупно 179  мерки, од 

кои:  

- 145 решенија за преземање мерка опомена (од нив 52 за радиодифузерите, 19 за 

издавачите на печатени медиуми и 74 на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи); 2 

- 28 барања за поведување на прекршочна постапка, од нив две за 

радиодифузерите и 26 за операторите на јавни електронски комуникациски мрежи;3 

- две одлуки за одземање на дозволата4 и  

                                            
2
 Деталните податоци за преземените решенија за изречени мерки кон радиодифузерите и 

издавачите на печатени медиуми се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот 
„Преземени мерки – опомени, врз основа на извршен редовни, вонредни и контролни надзори 
спроведени од Агенцијата за аудио и  аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година ”  (Прилог бр.1). 
3
 Деталните податоци за преземените барања за поведување на прекршочна постапка кон 

радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа се наведени во 
табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Преземени мерки – барања за поведување на 
прекршочна постапка од Агенцијата за аудио и  аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година и 
успешно спроведени постапки за порамнување во 2014 година”  (Прилог бр.2). 
4
 Деталните податоци за преземените одлуки за одземање на дозволата за телевизиско/радио 

емитување се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Преземени мерки – одлуки за 
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- четири решенија за бришење од регистарот на радиодифузери.5 

 

5.1. Преземени мерки спрема радиодифузерите 

 

5.1.1. Изречени мерки - опомена  

 

Во текот на 2014 година до радиодифузерите Агенцијата упати вкупно 52 решенија 

за изречена мерка – писмена опомена, и тоа: 

 пет заради непочитување на обврската за доставување на податоците од член 13 

став 1 од Законот за медиуми (податоци за сопственичка структура, со податоци за процентот 

на акции или удел кој го стекнале, податоци за одговорен уредник, податоци за извори за 

финансирање во претходната година, податоци за остварени вкупни приходи и расходи во 

претходната година и податоци за просечната гледаност или слушаност во претходната 

година) (член 13 став 1 од Законот за медиуми);   

 три заради необјавување на податоци  на сопствената програма и до Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  недоставување снимка од објавата во рок и на 

начин утврден во член 13 став 3 од Законот за медиуми;  

 шест заради емитување на програми што не се означени пред почетокот на 

нивното времетраење со соодветно акустично предупредување и програми кои во текот на 

нивното времетраење не се означени со визуелни знаци (член 50 став 3 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги);  

 една поради несоодветно категоризирана програма и емитување во несоодветен 

временски период за категоријата програма (член 50 став 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и член 16 од Правилникот за заштита на малолетните 

лица); 

 една поради тоа што за време на емитувањето на играните програми не се 

аплицирани визуелни знаци за заштита на малолетните лица (член 50 став 3 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 19 од Правилникот за заштита на 

малолетните лица); 

 две поради емитување прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации (член 

53 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги); 

 една поради емитување аудиовизуелна комерцијална комуникација која не ги 

исполнува условите да биде вистинита и чесна, односно има потенцијал да ја заведе јавноста 

и е против интересите на потрошувачите (член 53 став 17 алинеја 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги); 

                                                                                                                                                   
одземање на дозволата за телевизиско/радио емитување од Агенцијата за аудио и  аудиовизуелни 
медиумски услуги во 2014 година ”  (Прилог бр.__). 
5
 Деталните податоци за преземените решенија за бришење од регистарот на радиодифузери се 

наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Преземени мерки – решенија за бришење 
од регистарот на радиодифузери од Агенцијата за аудио и  аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 
година ”  (Прилог бр.__). 
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   една поради тоа што во спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски 

услуги или програми не е јасно означено дека се работи за спонзорирана програма (член 54 

став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);   

 две поради идентификување на спонзорот во текот на документарните и на 

програмите за деца (член 54 став 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги),  

 една заради неемитување на програма на македонски јазик и кирилско писмо 

(член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги); 

 пет заради непочитување на обврската за процентуална распределба на 

емитуваната музика (член 92 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги); 

 три заради непочитување на законската обврска за емитување најмалку 8 часа во 

текот на неделата вокална и/или вокално инструментална музика на македонски јазик и не 

почитување на обврските за процентуална распределба за емитуваната музика и за периодот 

на нејзино емитување (член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги); 

 три поради неемитување најмалку 40% вокална и/или вокално-инструментална 

музика на македонски јазик (член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги);  

 една заради непочитување на обврската од страна на еден радиодифузер дневно 

да обезбеди најмалку 40% од емитуваната музика да биде инструментална од македонски 

автори и автори на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, 

вокална и/или вокално инструментална музика на македонски јазик (член 92 став 15 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги); 

 една заради неемитување на знакот за идентификација на радиодифузерот 

најмалку еднаш во текот на еден реален час на радио програма (член 97 став 2 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги); 

 седум заради регистрирано емитување на рекламни содржини што не се 

препознатливи и јасно одвоени од другите делови на програмата со оптички и/или звучни 

средства (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги); 

 две поради емитување на рекламирање и телешопинг во програми за деца чие 

времетраење е еднакво или пократко од 30 минути (член 99 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги); 

 една заради емитување поголем број на рекламни блокови во програма за деца 

која трае повеќе од 30 минути, без времето одвоено за рекламирање и телешопинг (член 99 

став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги); 

 пет поради тоа што радиодифузерите го надминаа дозволеното времетраење на 

рекламирањето и на телешопинг спотовите повеќе од 12 минути на еден реален час, со што 

ги прекршија одредбите од член 100 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги; 

 една поради емитување рекламирање во периодот од 17.00 до 21.00 часот кое не 

е емитувано во рамки на програми за кои е утврден исклучок од Законот, односно не е 

емитувано во преноси и интегрални снимки на спортски натпревари, програма од сопствена 

продукција, друга програма произведена во Република Македонија, културни манифестации и 
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настани од големо значење (член 103 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги). 

 

5.1.2. Покренати прекршочни постапки  

 

Во извештајната година, по неуспешно спроведените постапки за порамнување, а 

заради повреди на Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Агенцијата поднесе 

две барања за поведување прекршочна постапка кон радиодифузерите, и тоа едно за 

сторено прекршување на член 98 став 1 (емитување рекламни содржини што не се јасно 

одвоени од другите делови на програмата со оптички и/или звучни средства) и едно за 

непочитување на член 50 став 3 (пред емитувањето на програмите не е обезбедено 

акустично предупредување, и во текот на нивното времетраење тие не се означени со 

визуелни знаци). Постапките за наведените барања за поведување прекршочна постапка се 

во тек пред надлежениот суд. 

За време на Претседателските избори и Предвремените парламентарни избори во 

Република Македонија кои беа одржани во првата половина на 2014 година, за 

констатираните прекршувања на Изборниот законик Агенцијата поведе девет прекршочни 

постапки, кои не завршија успешно во фазата на постапката за порамнување. Од нив, 

постапките по седум барања се во тек пред судовите, а постапките по две барања се 

завршени со правосилна пресуда.  Од седумте прекршочни постапки кои се во тек пред 

судовите, две се во постапка по поднесена жалба на првостепените пресуди.  

 

5.1.3. Одземени на дозволата на радиодифузерите  

 

Во текот на 2014 година, Агенцијата донесе две одлуки за одземање на дозволата, и 

тоа на една локална радиостаница и на една локална телевизија:  

 

o Oдлука за одземање на дозволата за радио емитување на ЕНЕРГУ РАДИО 

ДООЕЛ увоз-извоз Струга поради тоа што имателот на дозволата не ги 

исполнил обврските предвидени во член 13 став 1, а во врска со став 6 од 

Законот за медиуми и не ги доставил податоците до Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и 

 

o Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ 

КАНАЛ Струга ДООЕЛ поради тоа што имателот на дозволата престанал со 

емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради, технички, 

финансиски или други причини, односно не емитувал најмалку 8 часа дневно 

програма на телевизија (член 90 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги); 
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5.1.4 Бришење од регистарот на радиодифузери  

Советот на Агенцијата донесе вкупно пет решенија за бришење од регистарот на 
радиодифузери и тоа за:  
 

 ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга поради тоа што по издавањето на 

дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки имателот на 

дозволата да ја врши дејноста (член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги) и согласно донесената Одлука за одземање на 

дозволата (бр.07-280 од 14.07.2014 година);  

 

 ТРД ПРОДУКЦИЈА-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино, откако имателот на дозволата 

достави писмена изјава со која ја извести Агенцијата дека ќе ја прекине програмата и 

ќе го затвори радиото бидејќи не е во можност да го плаќа годишниот надоместок за 

дозволата за вршење радиодифузна дејност (член 85 став 1 алинеја 2);  

 

 ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски Брод по настапување на ликвидација 

на имателот на дозволата (член 85 став 1 алинеја 6). Овој радиодифузер не е 

избришан од регистарот на радиодифузери бидејќи ликвидационата постапка е се 

уште во тек; 

 

 ТРД ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ согласно одлуката за одземање на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност; 

 

 ТРД  РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени беше избришан од регистарот на 

радиодифузери откако настапи стечај на имателот на дозволата. 

 
 

    

5.2. Преземени мерки спрема издавачите на печатени медиуми 

 

5.2.1. Изречени мерки – опомена  

 

На издавачите на печатените медиуми им беа упатени вкупно 19 решенија за изречена 

мерка – опомена, сите заради непочитување на обврската од член 12 од Законот за медиуми, 

согласно која издавачот на медиум е должен на видно место за секој поединечен носител на 

содржина (примерок од печатен медиум) да обезбеди објавување  на следниве податоци: 

назив и адреса на седиштето и уредништвото на издавачот на медиум; име на одговорното 

лице на издавачот на медиум, име и презиме на одговорниот уредник, односно уредниците 

во согласност со внатрешната организација на уредништвото и назив и адреса на 

печатницата и датумот на печатење или препечатување, како и бројот на печатени 

примероци.   
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5.3. Преземени мерки спрема операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи 

 

5.3.1. Изречени мерки – опомена  

 

Во извештајната година Агенцијата изрече вкупно 74 мерки – опомена кон операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи, и тоа: 

 57 за констатиран прекршок на член 141 од Законот, односно поради реемитување на 

програмски сервис кој не е регистриран согласно со овој член,  

 15 за констатиран прекршок на член 64 став 2 од Законот, односно поради 

неисполнување на обврската програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни 

електронски комуникациски мрежи доколку се титлуваат на јазик различен од јазикот 

на кој оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на македонски јазик, или 

на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните во Република Македонија, освен телешопингот и рекламите”, 

 една за констатиран прекршок на член 143 став 1 од Законот, односно поради 

реемитување на програмските сервиси на домашни радиодифузери надвор од 

сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за 

обезбедување на телевизиско или радио емитување, и 

 една за констатиран прекршок на член 144 став 1 од Законот, односно поради 

објавување и други информации на интерниот телевизиски канал покрај 

информациите за финкционирањето и услугите што операторот ги обезбедува. 

 

        

5.3.2. Издадени решенија за исклучување на нерегистрираните програмски сервиси  

 

Врз основа на извршени програмски надзори со кои беше констатиран прекршок на 

член 141 од Законот, односно дека одредени оператори реемитуваат програмски сервиси 

што не се регистрирани согласно со овој член, во извештајната година Агенцијата издаде 

вкупно 57 решенија со кои им наложи на операторите веднаш да го исклучат реемитувањето 

на овие програмски сервиси. По доставувањето на решенијата Агенцијата вршеше контролни 

надзори над овие оператори, за да констатира дали тие постапиле по решението, односно 

дали ги отстраниле прекршувањата на Законот. Спрема оние оператори кои и покрај 

издаденото решение и понатаму реемитуваа програмски сервиси кои не се регистрирани 

согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата покрена вкупно 20 

прекршочни постапки.   

Во текот на целата година, до имателите на права беа редовно доставувани 

известувања дека врз основа на извршен програмски надзор Агенцијата утврдила дека 

одреден оператор на јавна електронска комуникациска мрежа бесправно реемитува 

програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата. Исто така, потврдите за 

регистрирани пакети со програмски сервиси на операторите на јавни електронски 
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комуникациски мрежи, решенијата за преземање на мерка-опомена и решенијата за 

опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси беа редовно 

доставувани до Агенцијата за електронски комуникаии. 

5.3.3. Упатени налози за затемнување на реемитуваните програмски сервиси  

Во текот на 2014 година, до Агенцијата беа доставени вкупно шест барања за да 

издаде налози за затемнување на реемитуваните програмски сервиси заради заштита на 

исклучивите права на радиодифузерите. Имено, радиодифузерите кои имаа уредени 

авторски и сродни права за емитување на одредени програмски содржини, коишто исто така 

се емитуваа и на некои странски програмски сервиси, побараа  од Агенцијата да издаде налог 

до операторите за затемнување на овие програмски сервиси во периодот кога се емитуваат 

тие програмски содржини. Откако Агенцијата констатираше дека радиодифузерите ги имаат 

уредено авторските и сродните права за емитување на овие содржини, до сите оператори на 

јавни електронски комуникациски мрежи достави налози во кои беа наведени и причините 

поради кои се издава налогот за затемнување. Барањата беа доставени од страна на три 

радиодифузери (три барања достави ТВ Алфа, две ТВ Канал 5 и едно Македонската 

радиотелевизија).  

 

 

5.3.4. Покренати прекршочни постапки  

Во 2014 година, Агенцијата покрена вкупно 26 прекршочни постапки против 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, и тоа: 

 20 за сторен прекршок на член 141 (реемитување програмски сервиси кои не се 

регистрирани согласно овој член), 

 четири за сторен прекршок на член 64 став 2 (непочитување на обврската за 

титлување на програмските сервиси на јазикот на кој се оригинално произведени 

или на македонски, односно албански јазик),  

 една за непочитување на член 142 став 3 (неплаќање на годишниот надоместок 

за надзор) и  

 една за непочитување на член 143 став 1 (реемитување домашни 

радиодифузери надвор од сервисната зона за која тие ја имаат добиено 

дозволата).  

 

Вкупно 23 од овие постапки завршија неуспешно во фазата на постапка за 

порамнување, по што беа поднесени исто толку барања за поведување на прекршочна 

постапка пред надлежен суд, а три завршија успешно, односно операторите на јавна 

електронска комуникациска мрежа ги платија глобите утврдени во платните налози.  
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II. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА РАДИОДИФУЗНАТА 
ДЕЈНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ 2013 – 2017 ГОДИНА 

    

1. Изработка на насоки за давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за примената на законската одредба што забранува поттикнување омраза и 

нетрпеливост по различни основи  

 

Во доменот на почитување на професионалните и етичките стандарди во медиумите, 

во Стратегијата беше констатирана потреба да се зголеми свесноста кај давателите на 

линеарните и нелинеарните медиумски услуги и медиумските работници за појавите на 

омраза и нетрпеливост по различни основи во медиумските производи и   да им се обезбедат 

алатки за нивно избегнување. Активностите на Агенцијата по прашањето на „говорот на 

омраза“ произлегуваат од фактот што истражувањата кои беа консултирани при подготовката 

на Стратегијата, покажаа оти кај медиумските професионалци во Република Македонија се 

појавуваат дилеми околу тоа како да известат за некој настан, а притоа да не завлезат во 

дискриминација или во говор на омраза. Поради тоа, како активности за надминување на 

дилемите Стратегијата препорача обуки, како и изработка на акт кој ќе им помогне на 

медиумските професионалци да се движат во правилна насока и да известуваат без да ги 

прекршат програмските принципи за заштита на човековите права и Законот.    

„Водичот за мониторинг на говорот на омразата“ е еден од резултатите на експертската 

помош во рамките на проектот финансиран преку ИПА Компонента 1 – ТАИБ 2009. Водичот ги 

опфаќа меѓународните стандарди и начела поврзани со слободата на изразување и со 

говорот на омразата, а посочени се и индикативни примери од практиката на Европскиот суд 

за човекови права и од македонската правна рамка за регулирање на оваа општествена 

проблематика. Документот, приложува и препораки за различните аспекти што Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги треба да ги земе предвид при постапување во 

медиумските случаи на говор на омраза, еднакво и во линеарните и во нелинеарните 

аудиовизуелни медиумски услуги. Советот на Агенцијата го усвои Водичот во декември 2014 

година, и тој е достапен на Веб страницата на Агенцијата и на македонски и на англиски јазик, 

а во тек е негов превод и на албански јазик.  

Во рамките на проектот финансиран преку ИПА Компонента 1 – ТАИБ 2009, во 

септември 2014 година, беа реализирани и две обуки за Стручната служба на Агенцијата и за 

радиодифузерите на кои беа поканети и други заинтересирани субјекти. Целта на 

работилниците беше да се подигне свеста кај сите чинители за потребата од изнаоѓање 

баланс меѓу уставно загарантираната слобода на изразување и нејзиното наличје – „говорот 

на омраза“.  

Споделувањето меѓународни искуства и практики за превенирање и за соодветна 

регулација на медиумски посредуван говор на омраза, Агенцијата го продолжи преку 

работилницата насловена - „Тенката линија меѓу слободата на изразувањето и говорот на 

омразата“, организирана во октомври 2014 година, во соработка со Советот на Европа, а како 

дел од проектот - „Унапредување на слободата на изразување и информирање и на 

слободата на медиумите во Југоисточна Европа“. Учество земаа претставници на Европскиот 

суд за човекови права, како и претставници на регулаторните тела од Босна и Херцеговина, 
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од Италија и од Македонија. Во прилог на подобрување на практиките што помагаат да се 

регулира оваа јавна сфера, фокусот на дискусијата беа компаративните европски искуства 

при оперативното разликување на поимите – „говор на омраза“, „клевета“ и „навредлив 

говор“, пресудно за воспоставување стандарди за нивна регулација во програмите на 

електронските медиуми. 

 

 

2. Обука на медиумските професионалци за почитувањето на човековите права и 

слободи во медиумските производи 

 

Во делот од Стратегијата за развој на радиодифузната дејност што дава сублимиран 

преглед за постојното ниво на домашните новинарски, и воопшто на македонските медиумски 

практики, недвојбено и од самата професионална фела се констатира - потреба од 

воспоставување саморегулативни и корегулативни механизми за подобрување на етиката во 

медиумите, и тоа пред сè во однос на почитувањето на човековите права во програмите на 

македонските радиодифузери.  

 

Првичен, конкретен прилог кон таа консензуално искажана потреба се - „Анализа на 

саморегулацијата и на корегулацијата“ и „Насоки за саморегулација и корегулација“, 

документи изработени со експертска поддршка од проектот ИПА ТАИБ 2009, што послужија и 

за обука на вработените од регулаторот за овие концепти и за посочување функционални 

релации на Агенцијата со други институции и организации од медиумската и од пошироката 

општествена сфера, реализирана во октомври 2014 година. Концептите корегулација и 

саморегулација беа анализирани и на работилницата за размена на меѓународни искуства - 

„Саморегулирање и корегулирање во медиумите”, одржана во декември 2014 година, со 

поддршка од Советот на Европа.  

 

3. Истражување за степенот на медиумска писменост на граѓаните на Република 

Македонија (кај возрасна популација и кај деца) и изработка на програма за 

промоција на медиумската писменост 

 

Постигањето повисоко ниво на медиумска писменост претставува еден од клучните 

аспекти од визијата за посакуваните резултати од Стратегијата за развој на радиодифузната 

дејност, а развојот на медиумската писменост е наведен и како една од приоритетните цели 

на новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Агенцијата за 2015 година, 

планира изработка на посебна програма за поттикнување на развојот на медиумската 

писменост во Република Македонија и во тој контекст, во овој период реализираше повеќе 

подготвителни активности.  

Во рамките на проектот - „Зајакнување на административните капацитети на телата 

задолжени за областите телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите 

дигитални и повеќенаменски услуги“, финансиран преку ИПА Компонента 1 – ТАИБ 2009, во 

јуни 2014 година, беше организирана работилница за тоа што сè опфаќа концептот 
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„медиумска писменост“ и за улогата на регулаторните тела, со Паоло Челот, генерален 

секретар на Европската асоцијација за интересите на гледачите, наменета за членовите на 

Советот на Агенцијата, вработените во Стручната служба и радиодифузерите. Во рамките на 

овој проект, со помош на домашен и странски експерт беше изработена и „Методологија за 

мерење на нивото на медиумска писменост“ со соодветни истражувачки инструменти, врз 

основа на која ќе се реализираат две истражувања со кои ќе се утврди нивото на 

медиумската писменост кај возрасната популација и кај децата. Сметаме дека истражувањата 

ќе обезбедат реална подлога активностите и мерките кои ќе се обмислат во програмата да 

бидат соодветни на фактичката состојба.  

Во ноември 2014 година, Агенцијата ја заврши јавната набавка за избор на 

истражувачка институција што ќе ги реализира теренските истражувања во периодот 

февруари – април 2015 година. Прилог кон почетокот на реализацијата на овој дел од 

акцискиот стратешки план беше и дебатата – „Критичко разбирање на медиумите – род, 

млади, медиумска писменост“, што Агенцијата ја организираше во декември 2014 година.  

Согласно со одредбите од членот 26 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, при преземањето активности во овој општествен домен, обемен и по опфат и по 

одговорност, Агенцијата треба да соработува со невладини организации, со здруженија на 

граѓани, со образовни институции и со други заинтересирани страни, односно - треба да 

обезбеди видливост на овие активности преку својата интернет страница, и за нив редовно да 

информира во годишните извештаи. Оттаму, целта на оваа дебата беше да се соберат сите 

институции и организации кои веќе работеле проекти од сферата на медиумската писменост 

за да ги споиме на едно место сите искуства и активности и да видиме кои се следните 

чекори и да иницираме формирање на неформална група во која ќе учествуваат сите 

чинители во општеството кои имаат своја улога во процесот на унапредување и развивање на 

медиумската писменост и која ќе биде место на кое ќе ги координираме нашите активности. 

 

 

4.  Изработка на програма за развој на непрофитните радиодифузни установи 

 

Во Стратегијата беше констатирана и потреба од концепт за понатамошен развој на 

медиумите на заедницата. Три студентски радија формирани на универзитетите во Скопје, 

Штип и Битола, денес го претставуваат резултатот од речиси десетгодишниот континуитет 

законско, регулирано постоење на – непрофитниот радиодифузен сектор во Република 

Македонија, востановен со Законот за радиодифузната дејност од 2005 година. Во декември 

2014 година, Агенцијата упати јавен повик до сите заинтересирани страни во врска со 

изработка на програма за развој на непрофитните радиодифузни установи во Република 

Македонија, затоа што од компаративните податоци за искуството на развиените европски 

комуникациски системи, станува сосем забележливо дека во овој домен од македонскиот 

комуникациски систем – се отвора широк, недоволно искористен општествен простор за 

развој. Во развојниот план од Стратегијата, акцент е ставен врз - радиото на заедницата, при 

што неговите комуникациски потенцијали се согледуваат како комуникациска платформа за 

поттикнување на мултикултурноста, односно за зачувување и за негување на културната 

посебност на помалите етнички заедници во државата. 
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III.      УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА РЕГУЛАТИВА 

1. Донесување подзаконски и други акти во функција на операционализација на 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 152 став 9 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги има обврска во рок од шест месеци од 

денот на донесувањето на одлуката за избор на директор на Агенцијата, да ги донесе актите 

кои произлегуваат од овој Закон. Согласно своите законски надлежности ги донесе 

подзаконските акти кои произлегуваат од овој Закон, општите акти за работа на Агенцијата и 

Деловникот за работа на Агенцијата. 

 

 

1.1. Донесени подзаконски акти во врска со работењето на радиодифузерите 

 

Во 2014 година, Агенцијата донесе вкупно 12 подзаконски акти (девет правилници и три 

упатства) со кои поблиску се уредува начинот на исполнување на обврските на 

радиодифузерите:   

 Правилник за програми со наградно учество и за користење телефонски услуги со 

додадена вредост  

 Правилник за нивелација на тонот на аудиовизуелна содржина  

 Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика 

документарна и играна програма  

 Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни 

продуценти  

 Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси  

 Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за 

добивање дозвола за радио и телевизиско емитување  

 Правилник за заштита на малолетните лица  

 Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите  

 Правилник за формата и содржината на известувањето за промена на сопственичката 

структура 

 Упатство за примена на одредбите за пласирање производи   

 Упатство за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно 

програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија   

 Упатство за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми   

 

 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

35 

1.2. Донесени подзаконски акти во врска со работењето на операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи 

 

Согласно своите законски надлежности, Агенцијата донесе Правилник за содржината и 

формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат 

програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси. 

 

1.3. Општи акти во врска со тековното работење на Агенцијата 

 

Во 2014 година, покрај Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, беа донесени уште вкупно 18 општи акти со кои подетално се уредува 

тековното работење на Агенцијата, и тоа: 

 Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите и задачите во 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  

 Правилник за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (во текот на годината овој акт беше изменет и 

дополнет) 

 Правилник за месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (и овој акт во 2014 година беше изменет и 

дополнет) 

 Правилник за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за аудио и 

аудиовизулени медиумски услуги  

 Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  

 Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на 

објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на 

државно, регионално и локално ниво во Република Македонија  

 Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и 

телевизиски програмски сервиси  

 Правилник за безбедност и здравје при работа 

 Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и 

за повторно враќање на зачуваните лични податоци на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги  

 Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното 

лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање  

 План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување 

тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 
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 Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, 

бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги  

 Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита 

на обработката на личните податоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

 Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка 

на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од 

работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  

 Правилник за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и 

пријавите упатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги  

 Правилник за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за користење на 

средства за репрезентација  

 Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службени моторни 

возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  

 Правилник за користење службени мобилни телефони и 3Г УСБ модем во Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  

 

За следниве акти е отворена јавна расправа и нивното усвојување ќе биде во 2015 година: 

 Нацрт – одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на 

Република Македонија 

 Нацрт – упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати 

ексклузивни права за емитување 

 

Сите акти коишто се однесуваат на работењето на радиодифузерите и на операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи беа донесени согласно законската процедура, 

односно најпрвин Советот на Агенцијата усвојуваше нацрт – верзија на актот, по што следеше 

30-дневна јавна расправа во која сите заинтересирани страни имаа можност да ги достават 

своите ставови, мислења и забелешки, а со цел заинтересираните страни да се поттикнат 

поактивно да учествуваат во донесувањето на овие документи, Агенцијата организираше и 

неколку средби на кои беа презентирани актите. Советот на Агенцијата ги усвои финалните 

верзии дури откако по истекот на јавните расправи беа презентирани добиените предлози и 

сугестии заедно со ставовите на Агенцијата за нив.  

 

 

1.4. Други акти 

 

За да може да се реализираат програмскиот и административниот надзор, по изборот на 

членовите на Советот на Агенцијата (во јули), беа усвоени: 
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 Годишен план за вршење програмски надзор (мониторинг) за периодот 1 август – 

31 декември 2014 година; 

 Годишен план за вршење административен надзор за периодот 1 август – 31 

декември 2014 година; и 

 Методологија за вршење програмски надзор (мониторинг). 

 ....  

Кон крајот на годината пак, беа усвоени:  

 Годишен план за вршење програмски надзор за 2015 година; и 

 Годишен план за вршење административен надзор за 2015 година. 

 ....  

 

Освен подзаконските акти, со поддршка на ИПА проектот беа изработени и два други 

документи: 

 Методологија за истражување на медиумската писменост; и 

 Водич за мониторинг на „говорот на омразата“. 

И тие се усвоени од Советот, како дел од исполнување на активностите на Агенцијата 

предвидени со Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013-2017 

година. 

 

Во контекст на операционализација на одредбите од Изборниот законик за медиумско 

покривање на изборите, Советот на Агенцијата во почетокот на годината усвои и: 

 Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и 

телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси (пречистен текст); 

и  

 Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси за изборите 

2014 година. 

 

Сите акти се достапни на веб страницата на Агенцијата.  

 

IV.     ИЗВЕШТАИ, ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ 

 

1. Извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на 

нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите 

за финансирање  

 

Во текот на 2014 година беа изработени два полугодишни Извештаи за преземените 

активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење 

на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на 

транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање, од кои првиот се 
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однесуваше за периодот од 01 јули до 31 декември 2013 година6, а вториот за периодот од 01 

јануари до 30 јуни 2014 година7. Во овие два извештаи се опфатени активностите што 

Агенцијата ги преземала во насока на заштита на плурализмот и разновидноста на аудио и 

аудиовизуелните медиумски услуги и во насока на обезбедување јавност во работењето на 

радиодифузерите, односно промените во сопственичката структура на радиодифузерите во 

извештајниот период, активностите во насока на констатирање недозволена медиумска 

концентрација, следење на обврската за објавување на податоците за сопственоста и на 

изворите на финансирање на сопствената програма и друго.  

 

2. Истражување на ставовите и потребите на публиката за радио и телевизиските 

програмски аспекти, од аспект на целите на регулаторната политика утврдени со 

Законот за  аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  

 

Во јануари 2014 година, со цел да обезбеди податоци за ставовите и мислењето на 

публиката за телевизиските и радио програмите, согласно Законот за јавни набавки, 

Агенцијата распиша јавен тендер за избор на истражувачка агенција која ќе го спроведе ова 

истражување. Истражувањето8 беше спроведено од страна на истражувачката агенција М-

Проспект од Скопје, на вкупно 1070 испитаници, во периодот од мај до јуни 2014 година. Со 

ова истражување беа обезбедени податоци за начинот на прием на телевизискиот и радио 

сигналот во македонските домаќинства, навиките на публиката за користење на медиумите, 

ставовите и задоволството на публиката од програмската понуда на телевизиите и 

радиостаниците, родителската контрола во семејствата во кои има малолетни лица, како и 

податоци за начинот на кој се претставени младите во медиумите.  

 

3. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност во 2013 година  

 
Во јули 2014 година Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи 

Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2013 година9, во која се анализирани 

податоците за остварените вкупни приходи и приходите од реклами на радиодифузерите, 

движењето на вкупните приходи во последните години, уделите во вкупните приходи и во 

приходите од реклами, вкупните трошоци, остварениот резултат од работењето, бројот на 

                                            
6
 Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/Izvestaj_za_sledenje_na_sopstvenicka_struktira_-_2_polovina_na_2013_godina.pdf 
7
  Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/Izvestaj_za_prezemeni_aktivnosti_na_Agencijata_-_sopstvenicka_struktura_01-
_januari_do_30_juni.pdf 
8
 Истражувањето на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите е достапно на веб страницата 

на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Istrazuvanje_na_mislenjeto_na_publikata_za_radio_i_TV_programite_2014_godina.pd
f 
9
 Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2013 година е достапна на веб страницата на 

Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_za_2013.pdf 

http://avmu.mk/images/Izvestaj_za_sledenje_na_sopstvenicka_struktira_-_2_polovina_na_2013_godina.pdf
http://avmu.mk/images/Izvestaj_za_prezemeni_aktivnosti_na_Agencijata_-_sopstvenicka_struktura_01-_januari_do_30_juni.pdf
http://avmu.mk/images/Izvestaj_za_prezemeni_aktivnosti_na_Agencijata_-_sopstvenicka_struktura_01-_januari_do_30_juni.pdf
http://avmu.mk/images/Istrazuvanje_na_mislenjeto_na_publikata_za_radio_i_TV_programite_2014_godina.pdf
http://avmu.mk/images/Istrazuvanje_na_mislenjeto_na_publikata_za_radio_i_TV_programite_2014_godina.pdf
http://avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_za_2013.pdf
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вработени во редовен работен однос, уделите на одделните телевизиски станици во вкупната 

гледаност и уделите на одделните радиостаници во вкупната слушаност, најгледаните 

програмски содржини во анализираната година, најзначајните огласувачи во телевизиската 

индустрија и друго. Со оглед на тоа дека регулаторот изработува вакви анализи веќе неколку 

години наназад, односно располага со податоците за економското работење на 

радиодифузерите во периодт од 2004 година наваму, во оваа Анализа имаше можност да се 

претстави движењето на дел од овие економски показатели во периодот од последните десет 

години.  

Во Анализата засебно е анализирано економското работење на субјектите на 

телевизиската индустрија, а засебно на субјектите на радиската индустрија. Во рамките на 

овие две глави, а согласно релевантните географски пазари е анализирано работењето на 

субјектите кои вршат радиодифузна дејност на државно, регионално и локално ниво. 

 

4. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според 

работни места, образование, пол и статус  

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја изработи Анализата на 

структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2013 година10 во септември 

2014 година. Оваа анализа беше изготвена врз основа на податоците коишто самите 

радиодифузери ги доставија до Агенцијата, во рамки на образецот СУЕ/1, кој содржи 

податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на 

радиодифузерот во 2013 година. Податоците се анализирани од аспект на работното место, 

степенот на образование, полот и статусот на вработените (редовен работен однос и 

хонорарно ангажирани). Во Анализата, во две посебни глави е анализирана структурата на 

вработените во телевизиската индустрија и структурата на вработените во радиската 

индустрија. Во нив, пак, засебно се претставени податоците за јавниот радиодифузен сервис, 

комерцијалните радиодифузери на државно, регионално и на локално ниво.    

5. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според 

етничката припадност  

Во ноември 2014 година беше изработена Анализата на структурата на вработените во 

радиодифузната индистрија според етничка припадност во 2013 година11, во која се 

претставени податоците за структурата на вработените во радиодифузната индустрија 

според нивната етничка припадност и според работните места.   

                                                                                                                                                   
 
10

 Анализата на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2013 година е достапна 
на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrobotenite_vo_radiodifuznata_industrija_vo_2013_godina
.pdf  
11

 Анализата на структурата на вработените во радиодифузната индистрија според етничка припадност 
во 2013 година е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrabotenite_vo_radiodifuznata_industrija_spored_etnicka_
pripadnost_za_2013.pdf 

 

http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrobotenite_vo_radiodifuznata_industrija_vo_2013_godina.pdf
http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrobotenite_vo_radiodifuznata_industrija_vo_2013_godina.pdf
http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrabotenite_vo_radiodifuznata_industrija_spored_etnicka_pripadnost_za_2013.pdf
http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrabotenite_vo_radiodifuznata_industrija_spored_etnicka_pripadnost_za_2013.pdf
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6. Анализа на сите спроведени мерки од страна на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија спрема 

радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите  

 

Во текот на извештајната година Агенцијата изработи две полугодишни Анализи кои се 

однесуваа на изречените мерки од страна на регулаторното тело, како и најчестите 

прекршувања што биле констатирани во периодот за кој овие анализи се однесуваат. Во 

јануари 2014 година беше изработена Анализата на сите спроведени мерки, упатени 

укажувања и известувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против 

радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-

ви јули до 31-ви декември 2013 година12 , а во јули беше изработена Анализата на сите 

преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги против 

радиодифузерите и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и најчести 

прекршувања од страна на радиодифузерите и операторите на јавна електронска 

комуникациска мрежа во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2014 година13  

 

7. Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста 

на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против 

радиодифузерите  

Со цел да се добијат сознанија за ефективноста на изречените прекршочни санкции на 

поведените прекршочни постапки против радиодифузерите, во текот на 2014 година 

Агенцијата изработи две полугодишни анализи, од кои едната се однесуваше за периодот од 

втората половина на 2013 година14, а втората за првите шест месеци од 2014 година15. Во 

овие анализи се опфатени правната рамка врз основа на која регулаторното тело покренува 

прекршочни простапки, податоци за покренатите прекршочни постапки во периодот на кој се 

                                            
12

 Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Analiza___merki_juli-dekemvri__za_objavuvanje.pdf 
13

 Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Analiza_na_prezemeni_merki_od_strana_na_AAVMU.pdf 
14

 Анализата на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените 
прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (од 1-ви јули, 
заклучно со 31-ви декември 2013 година) е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот 
линк: 
http://avmu.mk/images/Analiza_na_sudskite_prekrsocni_postapki__protiv_radiodifuzerite_zaklucno_so_31_de
kemvri_2013_januari_2014_2.pdf 
15

 Анализата на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените 
прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во периодот од 01-
ви јануари до 30-ти јуни 2014 година) е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/ANALIZA_NA_PREKRSOCNITE_POSTAPKI_I_POSTAPKITE_ZA_PORAMNUVANJE
_od_01_01_do_30_06_2014.pdf 

 
 

http://avmu.mk/images/Analiza___merki_juli-dekemvri__za_objavuvanje.pdf
http://avmu.mk/images/Analiza_na_prezemeni_merki_od_strana_na_AAVMU.pdf
http://avmu.mk/images/Analiza_na_sudskite_prekrsocni_postapki__protiv_radiodifuzerite_zaklucno_so_31_dekemvri_2013_januari_2014_2.pdf
http://avmu.mk/images/Analiza_na_sudskite_prekrsocni_postapki__protiv_radiodifuzerite_zaklucno_so_31_dekemvri_2013_januari_2014_2.pdf
http://avmu.mk/images/ANALIZA_NA_PREKRSOCNITE_POSTAPKI_I_POSTAPKITE_ZA_PORAMNUVANJE_od_01_01_do_30_06_2014.pdf
http://avmu.mk/images/ANALIZA_NA_PREKRSOCNITE_POSTAPKI_I_POSTAPKITE_ZA_PORAMNUVANJE_od_01_01_do_30_06_2014.pdf
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однесуваат анализите (спроведени постапки за порамнување и поднесени барања за 

поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд), како и ефективноста на овие 

санкции.  

 

8. Анализа на родовите прашања во програмските концепти и содржини на 

средствата за јавно информирање и анализа на начинот на прикажување и 

претставување на жените и мажите во програмските концепти и содржини  

 
Агенцијата, трета година по ред, ги реализира двете истражувања за родот и медиумите. 

Едното истражување го анализира третманот на родовите прашања, а другото - начинот на 

прикажување и претставување на жените и на мажите, во програмските концепти и содржини 

на средствата за јавно информирање за чиј надзор е надлежна таа. Станува збор за обврска 

на Агенцијата според член 17 ставови (3) и (4) од Законот за еднакви можности на жените и 

мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 30/13 и 166/14). 

Во 2014 година, беше анализиран третманот на родовите теми во телевизиските вести и 

прикажувањето и претставувањето на жените и на мажите во телевизиските реклами. 

Агенцијата определи примероците да се извлечат од програмите емитувани во мај и јуни 2014 

година на двата канали на јавниот сервис МРТ1 и МРТ2 и на петте комерцијални телевизии 

што ја покриваат целата територија на државата: ТВ Алфа, ТВ Телма, ТВ Канал 5, ТВ Алсат-

М и ТВ Сител. Првиот примерок опфати по седум изданија на дневно – информативните 

емисии (вкупно 49 емисии), а вториот - 33 комерцијални рекламни спотови. Анализите, за 

потребите на Агенцијата, преку јавна набавка, ги реализираше тим на Универзитетот „Евро-

Балкан“. 

Клучните наоди од анализите беа презентирани на дебатата „Критичко разбирање на 

медиумите – род, млади, медиумска писменост“, која се одржа на 23 декември 2014 година. 

Целосните текстови од истражувањата се достапни на посебниот сегмент од веб страницата 

на Агенцијата „Родот и медиумите“, заедно со претходните две и со други акти и анализи 

релевантни за медиумите и родовите прашања. Тие, исто така, се испратени и до Собранието 

на Република Македонија и до Министерството за труд и социјална политика. 

 

9. Сопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам 

Во септември 2014 година, Агенцијата ја изработи анализата Сопственоста на 

медиумите како аспект на медиумскиот плурализам. Целта на изработката на оваа анализа 

беше да се добијат сознанија за  состојбите во врска со концентрацијата на медиумската 

сопственост во Република Македонија, како и во врска со законската регулатива која треба да 

претставува гаранција за заштита на плурализмот на сопственоста и за спречување на 

прекумерна хоризонтална, вертикална и дијагонална концентрација на сопственоста на 

медиумите, поради тоа што тие може да бидат сериозна закана за медиумскиот плурализам. 

Основа за изработка на анализата претставуваше „Прирачникот за создавање пазарни 

услови за одржлив економски раст на медиумската индустрија и фер конкуренција“ што во 

2009 година го усвои регулаторното тело во Република Македонија. Во оваа анализа, како и 

во Прирачникот, се опфатени шест полиња на ризик во областа на плурализмот на 
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сопственоста на медиумите кои се посочени во „Независната студија за индикаторите за 

медиумски плурализам во земјите членки – кон приод заснован на ризик“ што во 2009 година 

ја изработија група независни експерти по нарачка на Европската комисија, а кои се во 

рамките на надлежностите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Поаѓајќи од значењето на поимот „концентрација на медиумската сопственост“, којшто 

подразбира  дека најголем дел од медиумите се во сопственост на мал број компании, 

односно сопственици, може да се заклучи дека во Република Македонија не постои висока 

концентрација на сопственоста кај давателите на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги. 

Најголем дел од сопствениците на медиумите поседуваат само по еден медиум, а во оние 

случаи каде постои сопственичка поврзаност, таа е во рамките на праговите кои се дозволени 

со законската регулатива. Новата медиумска регулатива, односно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, кои стапија на сила во јануари 2014 

година, претставуваат добра регулаторна гаранција за заштита на плурализмот на 

медиумската сопственост и за спречување на недозволената медиумска концентрација, како 

и за обезбедување јавност во работењето на издавачите на медиуми. Оваа Анализа е 

достапна на веб страницата на Агенцијата.  

 

11. Политичкиот плурализам за време на изборна кампања како аспект на медиумскиот 

плурализам 

 

Како дел од активностите предвидени со Акциски план на Република Македонија за 

надминување на забелешките од Извештајот на Европската комисија за 2013 година, во 

август/септември изработена е анализата Политичкиот плурализам за време на изборна 

кампања како аспект на медиумскиот плурализам. Во неа се прави пресек на сите одредби 

од регулативата релевантна за прашањето на политичкиот плурализам во сите сектори на 

радиодифузијата и тоа - и генерално и во време на избори - а даден е и споредбен приказ на 

известувањето на МРТ на парламентарните избори во 2011 и во 2014 година. Анализата, на 

македонски и на англиски јазик, е достапна на веб страницата на Агенцијата и проследена до 

Секторот за европски прашања на Владата на Република Македонија.  

 

 

12. Исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2013 

година 

 

Редовниот годишен извештај од анализата на тоа како телевизиите на државно ниво 

(терестријални и сателитски) ја исполниле обврската за емитување европски аудиовизуелни 

дела се однесуваше на 2013 година. Со оглед на тоа дека тогаш во сила беше стариот Закон 

за радиодифузната дејност, анализата се базираше на членовите 73 и 123 од Законот за 

радиодифузната дејност, според кои МРТ1 беше должна од вкупно емитуваната програма во 

текот на годината да емитува 60%, а националните комерцијални радиодифузери 51% 

европски аудиовизуелни дела. Сите програмски сервиси ја исполнија обврска, со тоа што ТВ 
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Канал 5 Плус и Наша ТВ, не доставија известувања до Агенцијата, поради што им беа 

упатени укажувања. Двете телевизии, во дополнителниот рок ги доставија известувањата. 

             

13. Извештај за водењето на управната статистика 

  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и во тековната 2014 година, 

продолжи со имплементацијата на одредбите од Законот за општата управна постапка 

(„Службен весник на Република Македонија“, бр.38/05, 110/08 и 51/2011). 

Постапувајќи согласно Правилникот за содржината, начинот и формата на водење на 

извештаите од управната статистика („Сл. весник на РМ“, бр.02/09), во текот на 2014 година, 

се евидентирани вкупно 735 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, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во законски рок, изготви 

и во законски рок, достави Извештај бр.03-4018/1 од 31.07.2014 година и Извештај бр.03-795/1 

од 30.01.2015 година до Министерството за информатичко општество и администрација – 

Државен управен инспекторат. 

  

 

  

V.    ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА НОВИ ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ  

 

1. Доделување дозволи за линеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 

зависност од потребите на публиката, медиумскиот плурализам и анализата на 

пазарот 

 ....  

Во декември 2014 година, по претходно поднесени барања за доделување дозвола без 

објавување на јавен конкурс, Агенцијата донесе три одлуки за доделување дозвола за 

телевизиско емитување и тоа: 

 

 Одлука Уп 1 бр.08-693 од 24.12.2014 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.194/14) за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално 

ниво на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ,  

 

 Одлука Уп 1 бр.08-694 од 24.12.2014 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.194/14) за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално 

ниво на ТРД тв студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ и 
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 Одлука бр.08-715/1 од 31.12.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.201/14) за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресуср на државно ниво ТРД ТВ Арт 

Артан ДООЕЛ Тетово.    

 

 Овие дозволи беа доделени согласно член 76 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, согласно кој за доделување дозвола за телевизиско или радио емитување 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку 

сателит, Агенцијата не распишува јавен конкурс и дозволата ја доделува по барање на 

заинтересирана страна на начин и постапка утврдени со овој Закон. Одлуката за доделување 

на дозвола Агенцијата треба да ја донесе во рок од три месеци од денот на приемот на 

уредното барање, доколку утврди дека барателот ги исполнува условите и обврските 

утврдени со овој Закон и прописите донесени врз основа на него и доколку на барателот не 

му била одземена дозволата за телевизиско или радио емитување во последните пет години.    

   

VI.  ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА     

1. Замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови 

дозволи за телевизиско или радио емитување во согласност со одредбите од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги имаше обврска по службена 

должност, согласно законската обврска утврдена во член 154 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги да изврши замена на постојните дозволи за вршење на 

радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување во согласност 

со овој Закон.  

Во рамки на оваа законска надлежност, а согласно Заклучокот на Советот на Агенцијата 

бр.02-5903 од 04.12.2014 година, Агенцијата објави Јавен повик за замена на постојните 

дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио 

емитување (бр.08-5978/1 од 04.12.2014 година). На 05.12.2014 година, јавниот повик беше 

објавен во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневните весници Дневник и Коха. 

За замена на постојната дозвола со нова дозвола, трговските радиодифузни друштва и 

непрофитните радиодифузни установи требаше до Агенцијата да поднесат Пријава на 

посебен образец, чија форма и содржина ја пропиша Агенцијата. Крајниот рок за 

поднесување на пријавите со придружната документација беше 15.12.2014 година, а 

радиодифузерите имаа можност истата претходно да ја испратат за проверка во Агенцијата 

по електронски пат, најдоцна до 12.12.2014 година. 

Во функција  на правилно пополнување на пријавите за замена на дозволите, на 

10.12.2014 година Агенцијата одржа јавен состанок на кој подетално беше објаснет начинот 

на пополнување на пријавите, програмскиот концепт за телевизиски програмски сервис, 

програмскиот концепт за радио програмски сервис и начинот на пресметување на 

надоместокот за новите дозволи за телевизиско или радио емитување. Присутните на 
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состанокот имаа можност за прашања и коментари, а искажаните ставови и мислења,  како и 

ставот на Агенцијата по однос на истите беа објавени на веб страницата на Агенцијата. 

Од вкупно 139 радиодифузери, пријави за замена на постојните дозволи за вршење 

радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување во утврдениот 

рок доставија 131 радиодифузер. Документација за замена на дозволите по утврдениот рок 

доставија два радиодифузери, и тоа: ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид  и Друштвото за радио 

дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, но со оглед на тоа дека Пријавите беа  уредни и 

комплетни Агенцијата ги прифати за разгледување. Советот на Агенцијата на својата 24-та 

седница одржана на 27.12.2014 година донесе Одлука за замена на постојните дозволи за 

вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување 

(бр.08-713 од 27.12.2014 година)16 на вкупно 133 радиодифузери, и тоа: 

 

 На државно ниво 

- 5 (пет) дозволи, за дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, на државно ниво, 

- 5 (пет) дозволи, за дигитална телевизија преку сателит, 

- 4 (четири) дозволи, за радио – преку терестријален предавател, со користење на 

фреквенции. 

 

 На регионално ниво 

- 27 (дваесет и седум) дозволи, за дигитална терестријална телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс и  

- 17 (седумнаесет) дозволи, за радио со подрачје за емитување Д1-Црн Врв/Скопје. 

 

 На локално ниво 

- 23 (дваесет и три) дозволи за телевизија преку јавна електронска комуникациска 

мрежа која не користи ограничен ресурс и 

- 52 (педесет и две) дозволи за радио.  

 

Пријави за замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови 

дозволи за телевизиско или радио емитување воопшто не доставија шест радиодифузери, и 

тоа: ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ, ТРД тв 

студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, ТРД Радио ЦЕ ДЕ Валентина Михајловска 

ДООЕЛ Велес, ТРД НОВА ДООЕЛ Куманово и ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ 

Македонски Брод. Со оглед на тоа, а имајќи предвид дека дозволите на овие радиодифузери 

биле доделени врз основа на Законот за радиодифузната дејност, кој престана да важи со 

влегувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 03.01.2014 

година, дозволите за вршење на радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ 

Тетово17, ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ18, ТРД тв студио ТЕРА Манговски Зоран 

                                            
16

 Одлука за замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за 
телевизиско или радио емитување е објавен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:  
http://www.avmu.mk/images/Odluka_za_zamena_na_postojnite_dozvoli_za_vrsenje_radiodifuzna_dejnost.pdf 
17

 Дозволата за вршење на радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово престана да 
важи со одлука на Советот на Агенцијата Уп 1 бр.08-714 од 31.12.2014 година 

http://www.avmu.mk/images/Odluka_za_zamena_na_postojnite_dozvoli_za_vrsenje_radiodifuzna_dejnost.pdf
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Битола ДООЕЛ19, ТРД Радио ЦЕ ДЕ Валентина Михајловска ДООЕЛ Велес20 и ТРД НОВА 

ДООЕЛ Куманово21 престанаа да важат на 05.01.2015 година, рокот заклучно кој согласно 

член 154 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Агенцијата имаше 

обврска да изврши замена на постојните дозволи со нови дозволи за телевизиско или радио 

емитување. Дозволата на ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски Брод престана да 

важи по сила на закон, откако настапи ликвидација на имателот на дозволата, поради што 

овој радиодифузер беше избришан од регистарот на радиодифузери22. 

ТРД ТВ Арт Артан ДООЕЛ Тетово, ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ и  ТРД тв 

студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, до Агенцијата поднесоа Барања за 

доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, по што на ТРД ТВ Арт Артан ДООЕЛ 

Тетово му беше доделена дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку јавна 

електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, а на ТРД ТВ М Арнаудов 

Михајло Охрид ДООЕЛ и на ТРД тв студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ им беа 

доделени дозволи за телевизиско емитување на регионално ниво, исто така преку јавна 

електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс. 

 

2. Постапување по известувања на радиодифузерите за промена на сопстве-
ничката структура 

 
Согласно член 41 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за секоја 

планирана промена на сопственичката структура, радиодифузерите се должни претходно да 

ја известат Агецијата. Промената не смеат да ја спроведат во Централниот регистар на 

Република Македонија без претходно да добијат одобрение од Агенцијата. Во рок од триесет 

дена од денот на приемот на уредно и комплетно известување, Агенцијата е должна да 

испита дали со планираната промена се прекршуваат одредбите од Законот, односно дали се 

создава недозволена медиумска концентрација. 

Во текот на 2014 година вкупно шест радиодифузери извршија промена на сопственичката 

структура, и тоа две регионални телевизии (ТРД ТВ МТМ ДООЕЛ од Скопје и ТРД ТВ ЕРА  

ДОО од Скопје), една регионална радиостаница (ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ 

ДООЕЛ од Скопје) и три локални радиостаници (ТРД РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ од 

Виница, ТРД РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ од Дебар и ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР 

Љубиша и Бобан ДОО од Куманово).  

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница побара 

согласност за истапување на физичкото лице Петре Костадинов, кој беше единствен 
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сопственик на радиодифузерот и за пристапување на физичкото лице Дафинка Костадинова 

од Виница. Откако беше констатирано дека не постојат законски пречки за да се реализира 

планираната промена на сопственичката структура на оваа радиостаница, Агенцијата донесе 

одлука за одобрување на промената.  

 Известување за промена на сопственичката структура поднесе и Трговското 

радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од Скопје. Имено, по смртта на единствениот 

сопственик на оваа регионална телевизија, физичкото лице Стојан Давчев, со Решение за 

оставинска постапка наследник на оставината беше неговиот син, физичкото лице Зоран 

Давчев од Скопје. Согласно своите законски надлежности, Агенцијата испита дали постојат 

законски пречки физичкото лице Зоран Давчев да се јави како основач на радиодифузер. 

Откако беше констатирано дека планираната промена е во согласност со Законот, Агенцијата 

донесе одлука за одобрување на промената.  

Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар до 

Агенцијата поднесе известување дека планира да се изврши промена на сопственичката 

структура, при што целосно би истапил единствениот сопственик,  физичкото лице Фатмир 

Карамети од Дебар, а како нов сопственик на радиодифузерот би пристапило физичкото лице 

Арбер Кица од с.Велешта Струга. Со оглед на тоа дека не постоеа законски пречки, односно 

дека не се создаваше недозволена медиумска концентрација, Агенцијата издаде одобрение 

за промена на сопственичката структура на оваа радиостаница. 

Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО 

Куманово поднесе известување за промена на сопственичката структура, според кое беше 

планирано истапување на тогашните сопственици, физичките лица Љубиша Јовановски и 

Бобан Јовановски и пристапување на физичкото лице Сузана Андоновиќ од Куманово. 

Агенцијата донесе одлука со која ја одобри оваа промена, со оглед на тоа дека не постоеја 

законски пречки физичкото лице Сузана Андоновиќ да се јави како основач на радиодифузер.  

Известување за промена на сопственичката структура до Агенцијата достави Трговското 

радиодифузно друштво ТВ ЕРА  ДОО од Скопје. Беше побарано одобрение за истапување на 

тогашните сопственици, физичките лица Авдула Меметај и Арлинда Меметај, и двајцата од 

Скопје, и за пристапување на правното лице Друштво за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД 

НЕВС ДООЕЛ од Скопје. Откако беше констатирано дека со предложените промени на 

сопственичката структура не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата ја одобри 

промената на сопственичката структура на овој радиодифузер. 

Трговското радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ ДООЕЛ од Скопје 

поднесе известување за промена на сопственичката структура, а промената се однесуваше 

на истапување на физичкото лице Татјана Алексиќ од Тетово и пристапување на правното 

лице Друштво за трговија и услуги УРБАН ВЕЈВ ДОО од Скопје. Откако констатираше дека со 

планираната промена не се прекршуваат одредбите од Законот, Советот ја одобри истата. 

3. Утврдување предлози за ослободување од плаќање радиодифузна такса на 

обврзниците од одредени населени места што не се покриени со радиодифузен 

сигнал  
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Во текот на 2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз 

основа на член 136 став 2 и став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

постапувајќи по дописите добиени од Јавното претпријатие „Македонска радио- дифузија" - 

Скопје, a пo претходно извршени мерења од нивна страна, до Владата на Република 

Македонија, достави: 12 предлог – одлуки за ослободување од плаќање радиодифузна такса, 

четири предлог – одлуки за престанување на важењето на одлуката за ослободување од 

плаќање радиодифузна такса и една предлог – одлука за определување на обврзници кои ќе 

плаќаат радиодифузна такса. 

Владата на Република Македонија на предлог на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, донесе: 

• 12 одлуки за ослободување од плаќање радиодифузна такса со времетраење на 

ослободувањето до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците, и 

тоа 

      - Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-1180/1 од 05.03.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.45/14), со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с. Конопишта, општина Кавадарци со вкупно 178  

семејни домаќинства, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-1182/1 од 05.03.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.45/14) со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с. Тајмиште, општина Кичево со вкупно 47 

семејни домаќинства, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-3083/1 од 30.04.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.73/14) со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с.Буковиќ, општина Сарај со вкупно 352 семејни 

домаќинства, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-1986/1 од 07.07.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.103/14) со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с.Тополница, општина Радовиш, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-1987/1 од 07.07.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.105/14) со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с. Долни Манастирец, општина Македонски Брод, 
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- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-5902/1 од 29.07.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.116/14) со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с.Свиништа, општина Охрид со вкупно 33 семејни 

домаќинства, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-6009/1 од 29.07.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.116/14) со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: Брезово, општина Демир Хисар, со вкупно 30 

семејни домаќинства, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-8249/1 од 16.10.2014 

година („Службен весник на Република Македонија”бр.154/14), со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с. Мало Илино, општина  Демир Хисар Брезово, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-9583/1 од 25.11.2014 

година („Службен весник на Република Македонија”бр.177/14), со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзници кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија: с.Патиштка река, општина Сопиште, со вкупно 14 

семејни домаќинства, 

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-6024/4 од 29.07.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.118/14), со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа: с.Русјаци, општина Македонски Брод, со 

вкупно 19 семејни домаќинства, с.Слатина, општина  Македонски Брод, со вкупно 15 семејни 

домаќинства, с.Драгов Дол, општина  Македонски Брод, со вкупно 13 семејни домаќинства, 

с.Косово, општина  Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 21 семејно 

домаќинство, с.Зркле, општина  Македонски Брод, (поранешно с.Горно Зркле, општина 

Самоков), со вкупно 37 семејни домаќинства, с.Волче, општина  Македонски Брод, 

(поранешна општина Самоков), со вкупно седум семејни домаќинства, с.Требовље, општина  

Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно седум семејни домаќинства, 

с.Смиланци, општина Радовиш, (поранешна општина Подареш), со вкупно 19 семејни 

домаќинства, с.Кетеново, општина Кратово, со вкупно 69 семејни домаќинства, с. Пуста Река, 

општина Крушево, со вкупно 55 семејни домаќинства, с.Мерово, општина Желино, со вкупно 

152 семејни домаќинства, с.Горна Лешница, општина Желино, со вкупно 39 семејни 

домаќинства, с.Старавина, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 11 

семејни домаќинства, с.Рапеш, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 

21 семејно домаќинство, с.Јаргулица, општина Радовиш, (поранешна општина Подареш), 

с.Ларце, општина Желино, с.Добарце, општина Желино, (поранешно с.Долно Добарце), 
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с.Чифлик, општина Желино, с.Ново Село, општина Желино, и с.Градешница, општина 

Новаци, (поранешна општина Старавина),  

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-6024/5 од 29.07.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.118/14), со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа: Уланци, општина Градско, со вкупно 26 

семејни домаќинства, с.Копачин Дол, општина Желино, со вкупно 193 семејни домаќинства, с. 

Мраморец, општина Дебарца, (поранешна општина Белчишта), со вкупно шест семејни 

домаќинства, с.Будинарци, општина Берово, со вкупно 238 семејни домаќинства, с. Станци, 

општина Крива Паланка, со вкупно 79 семејни домаќинства, с. Дурачка Река, општина Крива 

Паланка, со вкупно 113 семејни домаќинства, с. Жидилово, општина Крива Паланка, со 

вкупно 105 семејни домаќинства, с. Врбјани, општина Маврово и Ростуша, (поранешна 

општина Ростуша),  со вкупно 120 семејни домаќинства, с. Попчево, општина Струмица, со 

вкупно 97 семејни домаќинства, с.Белотино, општина Струмица, со вкупно 11 семејни 

домаќинства, с. Раборци, општина Струмица, со вкупно 31 семејно домаќинство, с. Рич, 

општина Струмица, со вкупно 103 семејни домаќинства, с. Модриште, општина Македонски 

Брод, со вкупно 16 семејни домаќинства, с. Латово, општина Македонски Брод, со вкупно 31 

семејно домаќинство, с. Тополница, општина Македонски Брод, со вкупно 25 семејни 

домаќинства, с. Горни Манастирец, општина Македонски Брод, со вкупно десет семејни 

домаќинства, с. Дворци, општина Пласница, со вкупно 12 семејни домаќинства, населба 

Превалец, општина Велес, со вкупно 640 семејни домаќинства, с. Раштани, општина Велес, 

со вкупно 83 семејни домаќинства, с. Брждани, општина Другово, (поранешна општина 

Кичево), со вкупно 53 семејни домаќинства, с. Подареш, општина Радовиш, (поранешна 

општина Подареш), со вкупно 448 семејни домаќинства, с. Ораовица, општина Радовиш, 

(поранешна општина Подареш), со вкупно 517 семејни домаќинства, с. Белица, општина 

Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 40 семејни домаќинства, с. 

Корито, општина Гостивар, (50% од с.Корито) и с. Свиларе, општина Сарај,  (30% од 

с.Свиларе) и  

- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-6024/6 од 29.07.2014 

година („Службен весник на Република Македонија” бр.118/14), со која се ослободуваат од 

плаќање радиодифузна такса обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на 

Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските 

сервиси на Македонската радио-телевизија, и тоа: с.Горно Крушје, општина Македонски Брод, 

со вкупно 32 (триесет и две) семејни домаќинства, с.Ижиште, општина Македонски Брод, со 

вкупно 22 (дваесет и две) семејни домаќинства, с.Опеница, општина Охрид, (поранешна 

општина Косел), со вкупно 47 семејни домаќинства, с.Речица, општина Охрид, (поранешна 

општина Косел), со вкупно две семејни домаќинства, с. Брежани, општина Дебарца, 

(поранешна општина Белчишта), со вкупно 26 семејни домаќинства, с.Будимирци, општина 

Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 23 семејни домаќинства, с.Маково, 

општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 41 семејни домаќинства, 

с.Зовиќ 1 и с.Зовиќ 2 (с.Зовиќ), општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со вкупно 

24 семејни домаќинства, с. Груништа, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), со 

вкупно три семејни домаќинства, с.Брник, општина Новаци, (поранешна општина Старавина), 
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со вкупно четири семејни домаќинства, с.Ивени, општина Новаци, (поранешна општина 

Старавина), со вкупно седум семејни домаќинства, с.Кишава, општина Битола, (поранешна 

општина Бистрица), со вкупно 73 семејни домаќинства, с.Витолиште, општина Прилеп, 

(поранешна општина Витолиште), со вкупно 119 семејни домаќинства, с.Палчиште, општина 

Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 24 семејни домаќинства, с.Бешиште, 

општина Прилеп, (поранешна општина Старавина), со вкупно 44 семејни домаќинства, 

с.Манастир, општина Прилеп, (поранешна општина Старавина), со вкупно шест семејни 

домаќинства, с.Дуње, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 68 

семејни домаќинства, с.Кален, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно 

17 семејни домаќинства, с.Крушевица, општина Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со 

вкупно 46 семејни домаќинства, с.Чаниште, општина Прилеп, (поранешна општина 

Витолиште), со вкупно 45 семејни домаќинства, с.Кокре, општина Прилеп, (поранешна 

општина Витолиште), со вкупно осум семејни домаќинства, с.Врбско, општина Прилеп, 

(поранешна општина Витолиште), со вкупно едно семејно домаќинство, с.Живово, општина 

Прилеп, (поранешна општина Витолиште), со вкупно три семејни домаќинства, с. Горно 

Ботушје, општина Македонски Брод, (поранешна општина Самоков), со вкупно 16 семејни 

домаќинства, с. Трново, општина Крива Паланка, со вкупно 75 семејни домаќинства, с.Црн 

Врв, општина Студеничани, со вкупно 117 семејни домаќинства, с. Пчиња, општина Куманово, 

с. Октиси, општина Струга, с. Равен, општина Гостивар,  (поранешна општина Вруток), и с. 

Габрово, општина Делчево. 

• четири одлуки за престанување на важењето на одлуката за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса на корисници на радио и тв приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал, и тоа: 

- Одлука за престанување на важењето на Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал, бр.42-6024/1 од 29.07.2014 година („Службен весник на 

Република Македонија” бр.118/14), со која престанува да важи Одлуката за ослободување од 

плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и тв приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник на Република Македонија” бр.13/98), 

во с.Битово, с.Заград и с.Близанско, општина Македонски Брод, 

- Одлука за престанување на важењето на Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал, бр.42-6024/2 од 29.07.2014 година („Службен весник на 

Република Македонија” бр.118/14), со која престанува да важи Одлуката за ослободување од 

плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник на Република Македонија” бр.16/98), 

во с.Растеш и с.Здуње, општина Македонски Брод, 

- Одлука за престанување на важењето на Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал, бр.42-6024/3 од 29.07.2014 година („Службен весник на 

Република Македонија” бр.118/14), со која престанува да важи Одлуката за ослободување од 

плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал („Службен весник на Република Македонија” бр.34/98), 

с.Долно Ботушје, општина Македонски Брод, 
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- Одлука за престанување на важењето на Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои немаат 

квалитетен радиотелевизиски сигнал, бр.42-9583/1 од 25.11.2014 година („Службен весник на 

Република Македонија” бр.177/2014), со која престанува да важи Одлуката за ослободување 

од плаќање радиодифузна такса на корисници на радио и ТВ приемници од подрачја кои 

немаат квалитетен радиотелевизиски сигнал бр.23-1472/1 од 23.03.1999 година („Службен 

весник на Република Македонија” бр.18/99), с. Патишка Река – општина Сопиште, и  

•   една одлука за определување на обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса, со 

која се определи вкупно 94 (деведесет и четири) семејни домаќинства од с.Патишка Река, 

општина Сопиште, кои биле ослободени од плаќање на радиодифузна такса, а за кои е 

обезбедено покривање со радиодифузни сигнали на Јавното претпријатие Македонска 

радиодифузија преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-

телевизија, да плаќаат радиодифузна такса. 

 

 

4. Востановување, водење, ажурирање и објавување на веб страницата на 

Агенцијата на регистрите пропишани со Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги и Законот за медиуми 

 

4.1. Регистар на радиодифузери 

 

Согласно член 66 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата 

води два регистри на радиодифузери и тоа: регистар на радиодифузери што емитуваат 

телевизиска програма23 и регистар на радиодифузери што емитувааат радио програма24. 

Наведените регистри содржат податоци за: форма и седиште, како и име и презиме на 

одговорното лице на радиодифузерот, име и презиме на одговорниот уредник, адреса на 

уредништвото и адреса на одговорниот уредник, начин на емитување на програмскиот 

сервис, ниво на гледаност/слушаност, подрачје (а) на кое се врши дејноста, сервисна зона и 

локација на техничкото средство за емитување, доколку се работи за радиотерестријално 

аналогно емитување, знак за идентификација и програмски концепт.  Ажурирањето на овие 

регистри се врши веднаш откако ќе настане промена кај некој од податоците што тие ги 

содржат.   

4.2. Регистар на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

 

                                            
23

 Регистарот на радиодифузери што емитуваат телевизиска програма е достапен на следниот линк: 
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1146&Itemid=342&lang=mk  
24

 Регистарот на радиодифузери што емитуваат радио програма е достапен на следниот линк: 
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1150&Itemid=343&lang=mk 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1146&Itemid=342&lang=mk
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Со овој Закон предвидена е и обврска за Агенцијата да води регистар на оператори кои 

реемитуваат програмски пакети25. Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи 

беа должни во рок од 9 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон до Агенцијата 

да достават пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски 

комуникациски мрежи. Тоа го сторија вкупно 54 оператори на јавни електронски 

комуникациски мрежи. Четири од нив беа избришани од регистарот на оператори кои 

реемитуваат програмски пакети, согласно член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги.  

 

4.3. Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 

 

Согласно член 56 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во јуни 2014 

година, Акционерското друштво за електронски комуникации Македонски Телеком од Скопје, 

до Агенцијата достави пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни 

медиумски услуги по барање. Откако констатираше дека пријавата е целосна и уредна, 

Агенцијата го евидентираше овој субјект во регистарот на даватели на аудиовизуелни 

медиумски услуги по барање, со назив на услугата Max TV.  

 
 

4.4. Регистар на издавачи на печатени медиуми 

 

Согласно својата законска надлежност од член 5 став 4 од Законот за медиуми, во 

ноември 2014 година Агенцијата го изработи Регистарот на издавачи на печатени медиуми, и 

го објави на својата веб страна26. Регистарот ги содржи податоците за фирмата и седиштето, 

односно називот и адресата на издавачот на печатен медиум; имети и презимето на 

одговорното лице на издавачот на печатен медиум и името на весникот или на магазинот, за 

вкупно 16 издавачи на печатени медиуми кои издаваат вкуно 28 печатени медиуми.  

 

5. Преглед на регистрираните програмски пакети, исклучивите права на 

радиодифузерите и застапниците на програмски сервиси и филмски, спортски и 

други права на веб страницата на Агенцијата 

 

Во текот на 2014 година, на веб страната на Агенција беа редовно објавувани содржините 

на пакетите со регистрирани програмски сервиси на сите оператори на јавни електронски 

комуникациски мрежи со цел да се обезбеди поефикасна заштита на авторските и сродните 

права на домашните и странските радиодифузери. 

                                            
25

 Регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи е достапен на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Registar_na_OJKM-17.03.2015.xls 
26

 Регистарот на издавачи на печатени медиуми е достапен на следниот линк: 
http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1149&Itemid=470&lang=mk 
 

http://avmu.mk/images/Registar_na_OJKM-17.03.2015.xls
http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1149&Itemid=470&lang=mk
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Исто така, Агенцијата води и Регистар на застапници на програмски сервиси и филмски, 

спортски и други права со цел да им овозможи на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи и радиодифузерите да стапат во контакт со овластените застапници на 

програмските сервиси, филмски, спортски и други права. Со ова се зголемува и правната 

сигурност при склучувањето на договори за реемитување на програмски сервиси од страна на 

операторите како и договори за купување на содржини што ќе се емитуваат на радио и 

телевизиските програмски сервиси на домашните радиодифузери. 

 

 

6. Постапување по претставки согласно Законот за постапување по претставките и 

предлозите 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, 13/13), и во текот на 2014 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 Агенцијата, за 2014 година, 

заклучно со 31.12.2014 година, беа евидентирани вкупно 201 претставкa односно предлог, и 

по нив е постапено во законски утврдениот рок. 

             Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, до 

Министерство за информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат, 

достави Извештаи за податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките и 

предлозите, за периодот од 01 јануари 2014 година до 30 јуни 2014 година и за периодот од 

01 јули 2014 година до 31 декември 2014 година.    

  

7. Мерење на гледаноста или слушаноста на програмите, односно програмските 

сервиси на радиодифузерите од Република Македонија 

 

Со новата медиумска регулатива од јануари 2014 година, Агенцијата доби надлежност 

да „врши мерење на гледаност или слушност на програмите, односно програмските 

сервиси на радиодифузерите од Република Македонија“, како и да го пропише начинот на кој 

ќе се врши ова мерење. Во периодот што следеше, а со цел да го изнајде најсоодветниот и 

најефикасниот начин на кој ќе ја извршува оваа своја надлежност, при тоа имајќи ја предвид 

важноста што обезбедувањето точни и прецизни податоци за гледаноста на телевизиските 

станици ја има за развојот на телевизиската индустрија и со неа поврзаната рекламна 
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индустрија, Агенцијата одржа повеќе консултативни состаноци со субјектите кои се корисници 

на податоците од мерењето, односно со телевизиските станици, рекламните агенции и 

позначајните телевизиски огласувачи. Во врска со методолошките прашања за мерењата, во 

повеќе наврати беа консултирани неколку истражувачки агенции кои имаат искуство во оваа 

област. Од сето ова произлезе Нацрт-Упатството за начинот на мерење на гледаноста на 

програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска 

програма од Република Македонија, коешто Советот на Агенцијата го усвои на крајот на 

октомври. Овој текст Агенцијата јавно го објави на својата веб страна, и ги повика сите 

заинтересирани страни да ги изразат своите мислења, гледишта и ставови. Во текот на 

јавната расправа Агенцијата одржа поединечни состаноци со претставници на повеќе 

рекламни агенции, истражувачки агенции и телевизиските станици што емитуваат програма 

на државно ниво, а во текот на ноември и декември организираше и два заеднички состаноци 

на кои присуствуваа претставници на Македонската радиотелевизија, ТВ Сител, ТВ Канал 5, 

ТВ Алфа, ТВ Алсат-М и ТВ Телма, рекламните агенции Идеа плус комуникејшнс, Њу момент, 

Греј – Врлдвајд, Публицис, Меккен-ериксон груп, Овејшн адвертисинг и Медиа хаус, 

претставници на истражувачките агенции ГФК, Аналитика и АГБ Нилсен, како и претставници 

на огласувачите – Македонски Телеком, Оне и Вип. За време на широката јавна расправа по 

предложениот подзаконски акт, свои забелешки, мислења и предлози доставија 

Македонската асоцијација на агенции за маркетинг (МААМ), ТВ Сител, ТВ Алсат–М, 

Здружението на локални и регионални медиуми (ЗЕЛМ), Македонски Телеком АД – Скопје, 

истражувачката агенција ГФК, ТВ Канал 5, ТВ Алфа и Македонската медиумска асоцијација 

(ММА). Агенцијата прифати најголем дел од овие предлози, по што на крајот на декември 

Упатството беше усвоено и веднаш потоа Агенцијата започна со активности во насока на 

реализација на се она што со него е предидено.  

Во периодот на пишување на овој Извештај, веќе е формиран Македонскиот комитет 

за мерење на публиката, чии членови со право на глас се ТВ Алсат-М, ТВ Алфа, ТВ Канал 5, 

ТВ Телма, ТВ Сител, Македонската радиотелевизија и две рекламни агенции членки на 

Македонската асоцијација на агенции за маркетинг, а Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги е член на Комитетот, но без право на глас. Во тек се активностите за избор 

на истражувачка агенција која ќе го спроведува мерењето на гледаноста.  

Согласно Упатството, податоците за гледаноста на сателитските, регионалните и 

локалните телевизии, како и на слушаноста на радиостаниците, ќе се обезбедуваат со 

редовни истражувања спроведени од страна на истражувачка агенција која ќе ја избере 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно Законот за јавни набавки.  

 

VII. ПОДИГНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ И АДМИНИСТРАТИВНИОТ 
КАПАЦИТЕТ НА АГЕНЦИЈАТА    

 

1. Програми и обуки за стручно усовршување на вработените во стручната служба  

1.1. Студиска посета - „Правда и внатрешни работи – Судство“, Брисел, Белгија 
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Обуката која се одржа во Брисел, Кралство Белгија, од 20.01.2014 до 23.01.2014 

значеше реализација на втората фаза од обуката која започна во Скопје во рамките на 

проектот, реализиран во рамките на Секретаријатот за европски прашања, преку 

билатералната помош на Република Македонија од Кралството Норвешка. Главната цел 

на проектот беше да се развијат институционалните капацитети за успешно исполнување 

на процесот на преговори и пристапување на Република Македонија во Европската унија. 

Тема на обуката беше: “Правда и внатрешни работи – Судство” и во нејзини рамки беа 

посетени Инфо центарот на ЕУ при Европскиот совет, Европскиот совет, Европската 

комисија, Европскиот парламент, Мисијата на Норвешка, Мисијата на Бенелукс и Мисијата 

на Република Македонија во ЕУ. 

 

 

1.2. Студиска посета - „Почитување на човековите права во медиумите“ – Берлин, 

Р. Германија 

На 21 и 22 мај 2014 во Берлин, Германија, во рамките на инструментот „TAIEX“ беше 

организирана посета на Заедничката канцеларија за управување на регулаторите за 

медиуми. Целта на оваа студиска посета беше да се разменат искуства во врска со 

почитувањето на човековите права во медиумите, со претставниците од релевантните 

институции и организации. Се разговараше и за заштита на човековите права во поширока 

смисла, преку конкретни примери од Германија кои покренале поширока дебата и имале 

одраз и во медиумите. Беа разменети искуства во врска со процедурата и мерките во 

случаите на прекршување на човековите права во програмите на радиодифузерите и онлајн, 

како и заштита на малолетната публика, како и за позицијата на новинарите во поглед на 

почитувањето на човековите права, односот кон мерките преземени од регулаторните тела и 

постапувањето на Советот за печат.    

 

1.3. Студиската посета на италијанското регулаторно тело АGCOM на тема 

„Мониторинг на политичкото претставување во медиумите“ - Рим, Италија 

 

Целта на студиската посета која се реализираше на 16 јуни 2014г. беше да се разменат 

искуства на тема „Мониторинг на политичкото претставување во медиумите“ и за време на 

изборни процеси и надвор од изборни процеси со претставници на италијанското регулаторно 

тело АGCOM (Autorita Per Le Garanzie Nelle Comunicazioni) кое има многу развиена практика 

во оваа сфера. Беа разменети искуства во врска со организацијата и надлежностите на двете 

регулаторни тела. Се дискутираше за законската основа и регулатива за политичкото 

комуницирање во Република Италија и за мониторингот на политичкото комуницирање, за 

методолошката поставеност на мониторингот, правилата за политичко рекламирање, 

избалансираноста во известувањето во дневно – информативните емисии, начинот на 

постигнување на баланс во посебните информативни емисии, потоа за односот кон мерките 

преземени од регулаторните тела и исто така, и за мониторингот на политичкиот плурализам 

надвор од периодот на изборни кампањи, за техничките аспекти на реализација на 

мониторингот – снимање, користење на софтвер за внос и обработка на податоците, изглед 

на извештаите од мониторингот.  
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Посетата беше организирана и финансирана од „TAIEX“ – Инструмент за техничка помош 

за размена на информации на Европската комисија. 

 

 

2. Воведување на стандард за квалитет ISO 9001:2008. 

 

Имплементацијата на стандардот ISO 9001:2008 (QMS – guality management system), 

односно воведувањето на процесен пристап во работењето во Агенцијата е дел од проектот 

од IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за 

телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски 

сервиси”. Во функција на правилна имплементација на барањата од стандардот, ангажиран е 

експерт и обезбеден е документ - стандард МКС EN ISO 9001:2008 од Институтот за 

стандардизација, кој е неопходен за таа намена. 

 

Имплементацијата на оваа активност започна во јануари 2014 година, и за таа цел 

истиот месец беше изготвен и динамички план, со кој се предвидени шест фази, со конкретни 

чекори и време на реализирање на активностите. Беше оформена работна група (тим на 

претставници на раководството за квалитет) кои ќе работат со експертот, а за реализирање 

на процесот на имплементација беа номинирани лица вработени во Агенцијата. Беше 

одржана воведна обука за сите вработени во Агенцијата за барањата на меѓународниот 

стандард, на која експертот имаше излагање за имплементација на процесот. Исто така, беше 

одржана и обука за раководителите на секторите и номинираните лица вработени во 

Агенцијата за барањата на меѓународниот стандард. Во извештајната година беа изработени 

документите кои ќе се употребуваат во имплементација на процесот и изготвувањето на 

процедурите од сите сектори, а во тек е нивното усогласување со новата систематизација на 

работните места во Агенцијата. Исто така, беа дефинирани и процесите за квалитет. Од 

страна на експертот беше изработена политика за квалитет, која ги содржи сите најважни 

сегменти и ги опфаќа најважните процеси и таа е поставена на видно место во деловните 

простории на Агенцијата. Имплементацијата на стандардот ISO 9001:2008 (QMS – guality 

management system), односно воведувањето на процесен пристап во работењето во 

Агенцијата планирано е да заврши најдоцна до април 2015 година. 

 

 

 

VIII.   СОРАБОТКА СО ДРУГИ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА, НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ   И 
АСОЦИЈАЦИИ    

 

1. Соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, 
Народниот правобранител и други органи и организации по прашања што 
произлегуваат од законските надлежности на Агенцијата 
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Соработката на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 

Министерството за информатичко општество и администрација, и во 2014 година, се 

одвиваше во насока на размена на податоци и информации потребни за имплементирање на 

ISO 9001:2008 стандардот во државните и јавните институции во Република Македонија.  

Покрај тоа, до Министерството за информатичко општество и администрација, беше 

доставено и мислење на Предлог-законот за општата управна постапка, по повод поднесено 

барање од Министерството за разгледување на текстот на Предлог-Законот за општата 

управна постапка (верзија на заедничката работна група на МИОА/СИГМА од 24 јануари 2014 

година). 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до Народниот правобранител 

доставуваше 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 Агенцијата.  

2. Соработка со Министерството за труд и социјална политика 

 

Агенцијата соработуваше со Министерството за труд и социјална политика во врска со 

обврските кои се однесуваат на третманот на родовите во медиумите, коишто произлегуваат 

од Законот за еднакви можности на жените и мажите и од Националната стратегија за родова 

еднаквост 2013-2020.  

Начините за пристап, однесување и комуникација со лицата со инвалидност беа уште 

една сфера за соработка со Министерството за труд и социјална политика кое, заедно со ЈУ 

Завод за социјални дејност – Скопје, организираше обука на тема „Достапна администрација 

за лица со хендикеп“. За Агенцијата, учеството на обуката беше важно како од аспект на 

постапување со овие лица во случаите кога се обраќаат до регулаторното тело, така и во 

контекст на активностите за изготвување програма за охрабрување на давателите на АВМУ 

да ги направат своите програми достапни за лицата со оштетен слух и вид, предвидена за 

2015 година. 

 

3. Соработка со Агенцијата за електронски комуникации и со Македонската 
радиодифузија  

 

Соработката со Агенцијата за електронски комуникации се одвиваше преку размена 

на податоци за трговските радиодифузни друштва на коишто по одземањето на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност АЕК требаше им го одземе правото за користење на 

фреквенциите, како и  преку размена на искуствата за имплементирање на стандардот ISO 

9001:2008. 

Агенцијата соработуваше и со Македонската радиодифузија (МРД), во утврдувањето 

на фактичката ситуација на терен за квалитетот на приемниот сигнал на јавниот ТВ сервис, а 

беа подготвувани и до Владата беа испратени предлози за ослободување од плаќање на 

радиодифузната такса, како и предлози за престанување на ослободувањето од плаќање на 
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радиодифузната такса. 

4. Соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци  

 

Заради усогласување со новата законска регулатива, Агенција ги изработи и донесе 

подзаконските акти, за кои како контролор има законска обврска во смисла на одредбите од 

Законот за заштита на личните податоци. Во врска со изработените акти, Агенцијата 

воспостави соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци, така што на мислење 

ги достави седумте подзаконски акти кои беа изработени согласно Планот за создавање 

систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци во Агенцијата. По добиено позитивно мислење од страна 

на Дирекцијата, овие акти беа усвоени. Во текот на извештајната година Агенцијата оствари 

соработка со Дирекцијата и по однос на прашања и дилеми кои се поставија при вршењето 

на работите и задачите за кои е надлежна, а кои засегаа аспекти од областа на заштита на 

личните податоци. 

5. Соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата  

 
Во извештајната година, Агенцијата оствари соработка со Државната комисија за 

спречување на корупцијата. Во 2014 година беа спроведени предвремени Парламентарни и 

Претседателски избори во Република Македонија. Заради преземање одредени активности 

од страна на Агенцијата, во периодот од денот на донесувањето на Одлуката за 

распишување на изборите, па до завршувањето на изборите (ангажирање на соработници за 

потребите на мониторингот на изборите), Агенцијата побара мислење од страна на 

Комисијата, во смисла да не постои законска пречка за нивното реализирање од аспект на 

Законот за спречување на корупцијата. Државната комисија за спречување на корупција 

одговори на доставените барања и достави свои мислења до Агенцијата. 

Воедно, беше побарано мислење од Државната комисија за спречување на 

корупцијата, во однос на доставеното барање до Министерството за финансии, за 

одобрување финансиски средства за реализација на активностите на Агенцијата, за тековно 

следење на изборните активности во 2014 година. 

Во декември 2014 година, во рамките на утврдениот рок, Агенцијата ја исполни 

обврската за доставување годишна информација од страна на номинираното лице од 

Агенцијата, за статусот на реализација на активностите од Државната програма за 

превенција и репресија на корупцијата и Државната програма за превенција и намалување на 

појавата на судир на интереси со Акционен план 2011-2015 година (во деловите: Сектор XI - 

Медиуми и граѓанско општество, Проблем 5: Концентрација на сопственоста на медиумите и 

прикривање на сопственоста врз медиумите и Проблем 6: Поврзаноста на медиумите со 

политичките центри на моќ), преку веб апликацијата за електронско (online) доставување на 

ваквите податоци. 
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6. Соработка со Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост 

при Владата на Република Македонија  

 
Во 2014 година продолжи соработката со Координативното тело за интелектуална 

сопственост, формирано од Владата на Република Македонија, кое е составено од 

претставници на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Министерството за 

внатрешни работи, Министерството за култура, Агенцијата за електронски комуникации, 

Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат. Во извештајната година во 

соработка со ова тело беа извршени вкупно осум надзори врз работата на операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи, со цел да се утврди почитувањето на авторските и 

сродните права, техничките, даночните и другите прописи, од страна на операторите. 

 

7. . Соработка со Државниот инспекторат за труд  

Согласно законската должност утврдена во Законот за работните односи, Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна, за секое воведување на прекувремена 

работа претходно писмено да го извести подрачниот државен инспекторат за труд. 

Агенцијата до Државниот инспекторат за труд доставуваше редовни месечни известувања, 

за вршење работа преку полното работно време (прекувремена работа), од страна на 

вработените во Стручната служба на Агенцијата. 

 

8. Соработка со Министерството за финансии 

Агенцијата соработуваше со Министерството за финансии во врска со имплементацијата на 

проекот од Претпристапната помош на ЕУ - IPA TAIB 2009 компонента I.  

 

 

9. 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 правичната застапеност на заедниците, а 

воедно беа доставени и податоци за бројот и структурата на сите вработени во Стручната 

служба на Агенцијата по претходно поднесено барање од Секретаријатот. 

10. Потпишување меморандуми/протоколи за соработка со други институции, органи 
и организации, по прашања што се од заеднички интерес за вршењето на 
работите од нивната надлежност. 

 

Во насока на организирање на заеднички активности како семинари, конференции, 

работилници и други активности кои се во функција на заедничките интереси на двете 

институции, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги потпиша Меморандум за 

соработка со Факултетот за драмски уметности од Скопје. 

Во оваа година беше потпишан и Меморандум за соработка со Централниот Регистар 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

61 

на Република Македонија, којашто се однесува особено на размена на податоци и 

информации со цел поефикасно остварување на надлежностите на двете институции.  

Агенцијата потпиша Меморандум за соработка со Агенцијата за филм, со цел 

зајакнување на соработката и преземање конкретни активности на полињата од заеднички 

интерес, какви што се: поддршка за телевизиско емитување на македонските филмски 

проекти, популаризирање на мерката за поттикнување на вложувањето средства во филмски 

односно телевизиски проекти, заштита на малолетната публика при кинотечно и телевизиско 

прикажување филмови, почитување и заштита на авторските и сродните права, 

поттикнување на развојот на медиумската и филмската писменост во Република Македонија 

и сл. Првиот резултат беше тоа што регулаторното тело за медиумски услуги, посвети сесија 

на еден од своите јавни состаноци за популаризирање на активностите на Агенцијата за 

филм кои имаат допирни точки со работата на радиодифузерите. 

Меморандум за соработка Агенцијата потпиша и со Универзитетот за информатички 

науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид, во насока на организирање на активности 

во функција на заедничките интереси на двете институции и други форми на соработка.  

 

 

IX.    КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОТИЛНИЦИ И ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА 
АГЕНЦИЈАТА     

1. Организирање работилници, јавни дебати и состаноци 

 
1.1. Работилници со радиодифузерите за примена на изборната регулатива 

 

Во рамките на подготовките за мониторинг на медиумското покривање на  

Претседателските и Предвремените парламентарни избори 2014 година, Агенцијата 

организираше обуки и состаноци со радиодифузерите посветени на примената на изборната 

регулатива. 

На 14, 19 и 21 февруари 2014 година беа одржани вкупно 5 обуки на кои 

радиодифузерите беа запознаени со Изборниот законик, односно со обврските за медиумите 

во поглед на известувањето во периодот од распишување на Претседателските избори 2014 

година до почетокот на изборната кампања, потоа, со изборното медиумско претставување 

во кампањата и со правилата за изборниот молк. Исто така, беше образложено како се 

операционализира остварувањето на овие обврски во мерливи категории преку научно 

заснованата Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку 

радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси, што ја користи 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Преку посебен линк од веб 

страницата на Агенцијата на радиодифузерите им беа достапни сите релевантни акти во 

врска со изборниот процес - извадок од Изборниот законик, Концептот и Методологијата за 

мониторингот.  

Првата обука се одржа во Скопје на 14 февруари и на неа беа поканети уредниците и 

управителите на сите терестријални и сателитски ТВ сервиси и на радио програмските 
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сервиси на државно ниво, како и медиумите од Скопје, Куманово, Кратово и Крива Паланка. 

Од поканетите 48 медиуми, на обуката присуствуваа 13 претставници на 10 радиодифузери. 

На 19 февруари се реализираа две регионални обуки. Едната во Тетово, а другата во 

Охрид. На првата беа поканети 24 медиуми од Тетово, Гостивар, Ростуше, Кичево, Пласница 

и Македонски Брод, а присуствуваа 10 претставници од 5 медиуми. На втората беа поканети 

29 радиодифузери од Охрид, Струга, Дебар, Битола, Прилеп, Долнени и Велешта, а 

учествуваа 19 претставници од 13 медиуми. 

На 21 февруари се одржаа уште две обуки – во Кавадарци и во Штип. Првата беше 

планирана како средба со 15 радија и телевизии од Кавадарци, Велес, Неготино, Валандово и 

Гевгелија. Присутни беа 11 новинари и уредници од 6 медиуми. За втората се очекуваше 

присуство на 22 медиуми од Штип, Берово, Делчево, Кочани, Свети Николе, Виница, Пехчево, 

Пробиштип, Струмица и Радовиш. Учествуваа 11 претставници од осум медиуми. 

Освен ова, беа организирани и неколку работни состаноци со претставници на 

Македонската радиотелевизија, со кои пред сè се дискутираше за начинот на кој МРТ ќе ја 

остварува обврската за избалансирано известување во вестите за време на изборната 

кампања. Одржан беше и посебен состанок со претставници на терестријалните 

радиодифузери на државно ниво. 

 

1.2. Јавна дебата за родовите стереотипи и предрасуди во медиумите  

 

Агенцијата, на 23 декември 2014 година, организираше поширока дебата насловена 

„Критичко разбирање на медиумите – род, млади, медиумска писменост“, која претставуваше 

фузирање на повеќе активности, планирани за 2014 година. Имено, навлегувајќи во концептот 

на медиумската писменост, како нова сфера на дејствување на регулаторното тело, стана 

јасно дека низа веќе планирани активности влегуваат во опфатот на тој поим. Ова особено се 

однесува на активностите поврзани со родовите прашања и со сликата за младите во 

медиумите поради што и беше донесена одлука сите тие да се спојат. 

Еден дел од дебатата беше посветен на јавната расправа за родовите стереотипи и 

предрасуди во медиумите, активност предвидена со Националната стратегија за родова 

еднаквост 2013 – 2020. Како основа за дебатата послужија наодите од истражувањата за 

третманот на родовите теми во телевизиските вести и за прикажувањето и претставувањето 

на жените и на мажите во телевизиските реклами. Во дебатата учествуваа претставници од 

институции, граѓански здруженија, радиодифузери, образовни установи и други релевантни 

чинители. 

Реализирањето на кампањата за подигнување на свеста кај граѓаните за сексистички 

содржини во медиумите, уште една од активностите предвидени со Националната стратегија 

за родова еднаквост 2013 – 2020, е поместена за 2015 година, како дел од изработката и 

спроведувањето на пошироката програма за поттикнување на медиумската писменост. 

 

1.3. Јавна дебата за сликата што ја креираат медиумите за младите во 

општеството  
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Во мај 2014 година, Агенцијата организираше консултации со претставници на 

младински организации, со што започна реализацијата на низата активности од Програмата 

за работа за 2014 година поврзани со улогата на младите во медиумите, во контекст на 

Националната стратегија за млади. Ова беше нова област во која се ангажира регулаторот, и 

беше  мотивирана од обраќањето на неколку младински организации кои, во текот на 2013 

година, се интересираа за тоа како да се повлијае врз сликата за младите луѓе во медиумите. 

Со оглед на фактот дека стануваше збор за прашање што влегува во доменот на 

саморегулацијата, Агенцијата сакаше да помогне да се отвори дијалог меѓу медиумите и 

младинските организации. На консултациите учествуваа претставници на Коалицијата СЕГА, 

Младинскиот образован форум, Младинската организација „Креактив“, ХОПС и на 

Волонтерскиот центар Скопје. Агенцијата, врз основа на прашањата што тие ги посочија, во 

своето редовно истражување на ставовите на публиката за радио и ТВ програмите, 

дизајнираше посебен дел кој овозможи да се добијат сознанија за тоа каков е впечатокот на 

граѓаните за сликата што ја креираат медиумите за младите. Како финална активност, кон 

крајот на годината Агенцијата организираше јавна дебата на тема „Младите и медиумите“ на 

која беа презентирани резултатите од ова и од други истражувања. 

 

1.4. Организирање јавни состаноци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на Република Македонија  

 

Во текот на 2014 година, Агенцијата одржа 4 јавни состаноци. На првиот јавен состанок 

беа презентирани реализацијата на активностите и исполнување на целите од годишната 

програма за работа на Агенцијата, состојбите на пазарот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги и беа разгледани можностите за имплементација на медиумската 

писменост во образовниот систем на Република Македонија. На вториот јавен состанок 

присутните беа информирани за статусот на реализацијата на активностите и исполнување 

на целите од годишната програма за работа на Агенцијата во текот на вториот квартал од 

годината и беа презентирани обврските за Агенцијата, радиодифузерите и операторите по 

избор на новите органи на Агенцијата. Активностите на Советот и Агенцијата за периодот 

јули – септември 2014 година, заедно со Анализата на пазарот на радиодифузна дејност за 

2013 година и Анализата на структурата на вработените во радиодифузната индустрија за 

2013 година, беа тема на третиот јавен состанок, додека четвртиот јавен состанок беше 

посветен на процесот на замена на постојните дозволи за радиодифузна дејност со нови 

дозволи за телевизиско или радио емитување.  

Добиените ставови и мислења од заинтересираните страни, во рамките на јавните 

состаноци, како и ставот на Агенцијата по однос на истите, се објавени на веб страницата на 

Агенцијата. 

 ....  

1.5. Организирање тематски состаноци со операторите на јавни комуникациски 
мрежи 

 

Во јануари 2014 година Агенцијата одржа состанок со операторите на јавни комуникациски 

мрежи, чија цел беше тие да се запознаат со обврските кои за нив произлегуваат од 
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новодонесениот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На состанокот се 

разговараше за обврските за програмски надзор од страна на Агенцијата, титлувањето на 

странските телевизиски програмски сервиси, водењето регистар на оператори на јавни 

електронски комуникациски мрежи во Агенцијата, обврската за плаќање годишен надоместок 

за надзор од страна на операторите и обврската на операторите за континуирана испорака на 

излезниот сигнал до регионалната локација определена од страна на Агенцијата, заради 

обезбедување на негова достава до системот за програмски мониторинг во седиштето на 

Агенцијата во Скопје. Операторите, со своето учество и активност во расправата, искажаа 

интерес за новите законски решенија и подготвеност за почитување на новата законска и 

подзаконска регулатива. 

 

2. . Активности што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информациите од 

јавен карактер  

 
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како имател на 

информации од јавен карактер, во текот на 2014 година, беа доставени вкупно 27 барања. 

Сите беа позитивно одговорени. 

 

3. Учество на меѓународни конференции 

 

3.1. Европски форум за медиумска писменост – Париз, Р.Франција 

Првиот европски форум за медиумска и информатичка писменост се одржа на 27 -28 мај 

2014г. во седиштето на УНЕСКО во Париз. Форумот се организираше со цел постигнување на 

поцврста медиумска политика ориентирана и кон вклучување во образовниот систем на 

европските училишни програми. На форумот учествуваа владини тела, органи од 

аудиовизуелната област, институции, експерти, професори, медиумски професионалци, 

истражувачи, НВО и фондации, со цел промовирање на медиумската писменост во Европа, 

политиките на медиумската и информатичка писменост и подобрување на соработката и 

иницијативите на национално и европско ниво. Оваа конференција ја поттикнува дебатата и 

соработката помеѓу институциите, експертите, индустриските професионалци, училиштата и 

медиумите, како и помеѓу политичките и регулаторните тела во насока на унапредување на 

медиумската писменост.             

 

3.2. Регионална конференција „Медиумите и новинарството во Југоисточна 
Европа – водени од поединечните интереси или од интересот на јавноста“ – 
Тирана, Р.Албанија 

 

На 12-13 јуни во Тирана, Албанија во организација на SEE Media Observatory е одржана 

регионална конференција. Целта на оваа регионална конференција беше претставување и 

дискусија за наодите од истражувањата за медиумскиот интегритет и проектите од 
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истражувачкото новинарство во Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Македонија и 

Србија.  

Претставникот на Агенцијата имаше презентација за развојната политика на медиумите и 

нејзината имплементација во Македонија – односно за улогата на регулаторното тело.    

 

3.3. Втор состанок на ЕРГА - европска група на регулатори за аудиовизуелни 
медиумски услуги -  Брисел, Р. Белгија   

На 21 октомври 2014г. во Брисел се одржа 2от состанок на ЕРГА – Група на европски 

регулатори за аудиовизуелни медиумски услуги. Состанокот беше посветен на независноста 

на регулаторните тела, како клучен фактор за нивната ефикасност и како таа го поткрепува 

исполнувањето на нивната улога да го штитат интересот на граѓаните и потрошувачите, и во 

исто време да обезбедат предвидлива и динамична конкурентска околина во нивниот сектор.  

Презентирана и усвоена е Програма за работа за 2015 година на ЕРГА, во која најголем 

опфат ќе имаат темите: независноста на регулаторните тела и еволуцијата на европската 

регулаторна рамка во ерата на конвергирани медиуми, преку прашања од материјално 

судство, територијална надлежност и заштита на малолетниците лица. 

 

3.4. Конференција „Комуникација со деца – ТВ програми за деца во Србија“ – 
Белград, Р. Србија 

На 5 ноември 2014г. во организација на Здружението на новинари на Србија и 

Канцеларијата на УНИЦЕФ од Србија, одржана е конференција на која се претставени 

резултатите од повеќемесечна анализа на телевизиски програми за деца во Србија. 

Анализата содржи податоци за застапеноста, гледаноста, квалитетот на содржините и 

застапеноста на детските програми на телевизиските станици на национално ниво и на 

кабелските ТВ канали во Србија, како и компаративна анализа на регулативата поврзана со 

програмите за деца во земјите од регионот и од земјите членки на ЕУ. Претставниците од 

четирите регулаторни тела (од Србија, Македонија, Хрватска и Босна и Херцеговина) говореа 

за застапеноста на детските програми на ТВ станиците, како и за искуствата коишто се 

однесуваат на заштита на малолетниците од програми што можат штетно да влијаат на 

нивниот развој.  

 

3.5. Семинар „Аудиовизуелни медиуми: Каква регулатива е потребна во новото 
опкружување“  
 

На покана на CERRE (Centre on Regulation in Europe), а во соработка со ЕПРА, остварено 

е учество на семинар на тема: „Аудиовизуелни медиуми: каква регулација во новото 

опкружување?“. Семинарот се одржа на 12 ноември 2014 година во Брисел, Белгија. На овој 

семинар, кој се состоеше од две панел дискусии, Панел 1: Суштината на аудиовизуелната 

медиумска регулатива: назад кон фундаменталните темели и Панел 2: Институции, се 

истражуваа суштинските и институционалните прашања, ставови и потенцијални идни 

случувања во аудиовизуелната медиумска регулатива.   

На семинарот учествуваа претставници на високо ниво од регулатори, влади, клучни 

чинители од институциите на ЕУ, од индустријата и здруженијата на потрошувачи. 
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3.6. Конференција „Декодирање на пораките“- Будимпешта, Р. Унгарија  
 

Поимот на медиумската писменост, како и различните начини на нејзино практикување и 

поттикнување во државите во Европа, беше тема на конференцијата која се одржа од 24-25 

ноември 2014 година, во Будимпешта, Унгарија. На неа учествуваа претставници од повеќе 

европски регулаторни тела, универзитети, едукатори од Унгарија. Се говореше за правните, 

политичките, образовните и другите аспекти од медиумската писменост или за практиките 

преку кои се подигнува нејзиното ниво. Беа разменети мислења, искуства и идеи за можни 

начини на градење на програма за поттикнување на медиумската писменост која треба да ја 

изготви и спроведе Агенцијата. Беа направени и иницијални разговори за можностите за 

соработка и размена на материјали со експерти и претставници на други регулаторни тела.  

 

 

 

X.      МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА    

 

1. Учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од областа на  

радиодифузијата - Европската платформа на регулаторни тела (EPRA),   

Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA),  остварување соработка со 

регулаторните тела во Европа, во регионот, како и билатерална соработка 

 

Минатата година беа одржани два состанока на ЕПРА. Триесет и деветтиот состанок се 

одржа од 4 до 6 јуни, во Будва, Црна Гора, на покана од Агенцијата за електронски медиуми 

на Црна Гора. Тема на пленарните сесии беа одговорите коишто националните регулаторни 

тела и засегнатите чинители (радиодифузери,  даватели на медиумски услуги на барање, 

обезбедувачи на платформи и телеком оператори) ги упатија до Европската комисија во 

врска со Зелената книга за конвергенција и „говорот на омраза“ – постоењето на различни 

видови „говор на омраза“, разноликоста во националните правни пристапи, важноста на 

контекстот, важноста на медиумската писменост, особено во случаи на пропаганда. 

Работните групи беа посветени на медиумската писменост, независноста и улогата на 

регулаторните тела и на настаните од големо значење и со нив поврзаното прашање на 

стекнување ексклузивни права. 

Од 8 до 10 октомври 2014г., во Тбилиси, Република Грузија, се одржа четириесеттиот 

состанок на Европската платформа на регулаторни тела – ЕПРА, во организација на 

Грузиската Национална комисија за комуникации. На состанокот се дискутираше за идните 

модели на медиумската регулатива, стандардите и најдобрите практики при обезбедување 

разновидност и инклузија во медиумите, заштитата на малолетниците, независноста и 

најдобрите практики за зајакнување на независноста на регулаторните тела и можностите и 

предизвиците за воведување на дигиталното радио. 
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2. Учество во работната група на работниот комитет за интеграција на Република 
Македонија во НАТО 

 

На 2 април 2014 година, на барање на надлежниот претставник на НАТО, Лори Вокер, беше 

остварена средба со претставниците од Агенцијата. На состанокот се разговараше за повеќе 

прашања:  донесувањето на новата медиумска легислатива – Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми и новите надлежности и обврски кои 

произлегоа за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, предлагањето и 

начинот на избор на членовите на Советот на Агенцијата, состојбата со медиумите и развојот 

на радиодифузната дејност во Република Македонија, мониторингот на медиумското 

покривање на изборната кампања, почитувањето на релевантните закони од страна на 

радиодифузерите и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, почитувањето 

на професионалните принципи и етички стандарди од страна на медиумите и 

воспоставувањето на саморегулаторни механизми во новинарската фела. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги учествуваше во подготовката на 

Годишната национална програма за членство на РМ во НАТО (ГНП) за 2014-2015 година, во 

делот на аудиовизуелната политика. Притоа, известено е за воспоставувањето на новите 

органи на Агенцијата, имплементацијата на Законот за медиуми и Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги – извршени надзори, изречени мерки, следењето на 

сопственоста и промените во сопственичката структура, одржаните јавни состаноци, 

направените истражувања и анализи, ажурирањето на регистрите. 

 

3. Учество во изработката на Националниот извештај на Република Македонија по 
Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права 

 

Од 10 до 12 ноември 2014 година, во Струга, се одржа работилница за имплементација на 

препораките упатени кон Република Македонија во рамки на вториот циклус на 

Универзалниот периодичен преглед (УПП) на Советот за човекови права на ООН и 

изготвување нацрт План во оваа насока. На работилницата, претставниците од владините и 

независните национални институции за човекови права, секој од својот аспект на своите 

надлежности информираа за тековни програми/политики кои ги засегаат препораките. 

 

4. Посета на Делегацијата на Ад-хок комисијата на Парламентарното собрание на 
Советот на Европа за набљудување на претседателските избори во Република 
Македонија 

На 13 март 2014 година, во посета на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги беше Делегацијата на ад-хок комисијата на Парламентарното собрание на Советот на 

Европа за набљудување на претседателските избори во Република Македонија. На 

одржаниот состанок се презентирани обврските  кои произлегуваат од Изборниот законик, 
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концептот за мониторинг на медиумското покривање на изборните процеси во 2014 година и 

клучните аспекти од методологијата за мониторинг. 

 

5. Проект „Унапредување на слободата на изразување, информирање и слободата 

на медиумите во Југоисточна Европа“ 

 

Главната цел на овој проект беше подобрување на правната и институционалната рамка 

со која се гарантира слободата на изразување, подобрување на квалитетот на новинарството 

и воспоставување на медиумски плурализам во Југоисточна Европа, согласно стандардите на 

Советот на Европа. Корисници на овој проект беа Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, 

Србија, Македонија и Косово. 

Друга цел на овој проект беше по пат на регионални активности да се изнајдат одговори и 

решенија за заедничките проблеми и предизвици со кои се соочуваат земјите од овој регион, 

и да се овозможи размена на искуства и соработка во областите како што се тематски обуки 

за новинари, за саморегулација и законодавната рамка за радиодифузната дејност, 

транспарентноста на медиумите и медиумската сопственост.  

Во рамките на овој проект претставници на Агенцијата учествуваа на две регионални 

конференции:  

На 6-ти и 7-ми март 2014 година, во Тирана, Р. Албанија се одржа регионална 

конференција на тема „Индикатори за независноста на регулаторните тела за медиумите“.  

На конференција присуствуваа претставници од парламентите, регулаторните тела, 

медиумските и новинарските здруженија и невладините организации од Македонија, Србија, 

Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Албанија.  

На конференцијата се говореше за важноста и значењето на индикаторите за 

независноста на регулаторните тела за медиумите, при што беа претставени петте димензии 

на независноста: статусот и овластувањата на регулаторните тела, финансиската автономија, 

автономијата на оние кои одлучуваат, знаење, транспарентност и отчетност, при што за 

секоја од овие димензии треба да биде оценувана формалната и реалната (de facto) 

независност; за либерализацијата на медиумите. Учесниците разговараа за предизвици по 

ова прашање, за законодавната рамка која треба да претставува основа за вистинска 

независност на регулаторните тела и нејзино спроведување, за финансиската независност на 

регулаторните тела за обезбедувањето транспарентност и отчетност, како и за обезбедување 

услови за независност на стручната служба во регулаторните тела.  

На 26-27 мај во Сараево, Босна и Херцеговина беше организирана регионална 

конференција на која присуствуваа претставници од јавни радиодифузни сервиси, 

регулаторни тела, медиумски и новинарски здруженија и невладини организации од 

Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово и Албанија. Беа презентирани и 

дискутирани следниве теми: стандарди за независност на јавните радиодифузни сервиси, 

модели на нивно финансирање во Европа, улога на јавните радиодифузни сервиси во 

процесот на дигитализација. Претставникот на Агенцијата имаше излагање на тема: „Улогата 

на јавните радиодифузни сервиси во процесот на дигитализација“.   
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во рамките на овој проект, во 

Скопје ги  организираше следниве работилници:  

На 11 јуни - „Заштита на малолетната публика од штетни медиумски содржини”. 

Работилницата беше во контекст на подготовка на новиот подзаконски акт за заштита на 

малолетната публика според одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. Се дискутираа искуствата од примената на принципите и правилата за заштита на 

малолетната публика од медиумски содржини кои штетно може да влијаат врз нивниот 

физички, психички и морален развој, системите за класификација на ваквите содржини, 

постапување на регулаторите и слично, како во поглед на „традиционалните“ медиуми така и 

за нелинеарните сервиси, односно аудиовизуелните медиумски услуги по барање. 

На работилницата земаа учество експерти од Република Словенија, Кралството 

Холандија и Република Бугарија, претставници од областа на правниот систем, јавниот 

сервис, локалните и регионалните телевизии и двете здруженијата на новинари на Република 

Македонија; 

На 25 и 26 септември одржана е регионална конференција „Транспарентност на 

медиумската сопственост и спречување на медиумска концентрација“. Правната рамка и 

праксата во обезбедувањето транспарентност на медиумската сопственост и спречување на 

медиумска концентрација во земјите од Југоисточна Европа во своите земји, ја презентираа 

претставниците од Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово. 

На конференцијата беа презентирани темите: транспарентност на медиумска сопственост и 

спречување на медиумска концентрација, искуства и пракси од спроведување на мерки, 

транспарентност на медиумската сопственост и правна рамка и досегашна пракса во врска со 

обезбедување на транспарентност;    

„Тенката линија меѓу слободата на изразување и говорот на омраза“. Работилницата се 

одржа на 22 октомври 2014г. На работилницата земаа учество претставници од Европскиот 

суд за човекови права, регулаторните тела за медиуми од Италија, Босна и Херцеговина и 

Македонија кои заеднички дискутираа за европските стандарди за говорот на омраза, клевета 

и навредлив говор, практиката на другите регулаторни тела при мониторирање на „говорот на 

омраза“ и нејзино препознавање, за европската и македонската регулаторна рамка во врска 

со „говорот на омраза“, за правото на слобода на изразување.   

Целта на работилницата беше да се подигне свеста кај сите чинители за потребата од 

изнаоѓање баланс меѓу уставно загарантираната слобода на изразување и нејзиното наличје 

– „говорот на омраза“. 

„Саморегулирање и корегулирање во медиумите“. Работилницата се одржа на 03 

декември 2014г. каде беа претставени концептот на саморегулирање и корегулирање во 

Европа (ЕУ и Советот на Европа), областите на саморегулирање и корегулирање и улогата на 

регулаторните тела какао и саморегулирањето корегулацијата во земјите од Југоисточна 

Европа и процесите на саморегулирање и корегулирање на медиумите национално ниво во 

Република Македонија. На работилницата презентации имаа експерт на Советот на Европа и 

поранешен претседател на белгиското тело за медиуми, заменик претседателот на 

Агенцијата за електронски медиуми во Хрватска, раководителот на правниот Сектор во 
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и претседателот на Советот за етика 

на медиуми. 

 

6. Протокол за соработка со Високиот Совет за радио и телевизија на Република 
Турција 

На 15 мај 2014г. е потпишан Протокол за соработка со Високиот Совет за радио и телевизија 

на Република Турција. Со овој Протокол се унапредува и се подигнува на повисоко ниво 

децениската соработка меѓу двете регулаторни тела. Поконкретно, регулаторите ќе 

разменуваат информации и знаење и практични искуства за мониторингот на радио и 

телевизиските програми, примената на законските прописи, особено во делот на заштита на 

малолетниците, развојот на нелинеарните сервиси, ќе организираат студиски престои за 

своите вработени итн. 

 

7. Размена на искуства меѓу регулаторните тела на Република Македонија и 
Република Словенија   

На 27 и 28 ноември, претставници од Агенција на Република Словенија беа во посета 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија. На 

средбата беа презентирани начините на кои Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги ги спроведува програмскиот и административниот надзор, беа претставени плановите 

за мониторинг, методологијата, опфатот на мониторингот, динамиката на мониторингот и 

санкциите за констатирани прекршувања. Воедно, беа разменети искуства за начините на 

утврдување на недозволена медиумска концентрација, заштитата на авторските права и 

спречување пиратерија во програмите на радиодифузерите и програмските сервиси 

реемитувани преку операторите на јавни електронски комуникациски мрежи.  

 

8. Работна посета на експерти од регулаторното тело за медиуми на Франција 

На покана на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 4 и 5 декември 

2014г. експерти од регулаторното тело за медиуми на Франција (CSA) беа во работна посета 

на Агенцијата. На средбата беа разменети искуства и согледувања во поглед на 

обезбедувањето политички плурализам за време на избори и надвор од изборна кампања, 

ограничувањата на прием и реемитување на аудиовизуелни медиумски сервиси од други 

земји – линеарни и нелинеарни (регулаторна рамка, начинот на кој се одредува дали се 

исполнети условите за ограничување и понатамошно постапување); надзорот на обврската на 

радиодифузерите за емитување на европски аудиовизуелни дела и дела од независни 

продуценти; законската рамка и искуството за унапредување на производство и пристапот до 

европските аудиовизуелни дела од страна на давателите на аудиовизуелни медиумски 

сервиси на барање и спроведување на одредбите од АВМУ директивата за пласирање на 

производи (исклучоци од одредбата за пласирање на производи, обележување на програмите 

во кои се пласираат производи, програми за деца и пласирање на производи).   



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година 

 

 
 

71 

 

 

XI.    ЕВРО-ИНТЕГРАЦИИ 

 

1. Учество во работната група за Националната програма за усвојување на  

европското законодавство (НПАА) и редовно известување за напредокот што 

го постигнува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 

однос на евро-интеграциските процеси 

 

Како дел од работните групи задолжени за подготовка на НПАА и на преговарачките 

позиции за преговори за членство во ЕУ, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, во делот на аудиовизуелната политика, до Секретаријатот за европски прашања 

доставуваше месечни и квартални извештаи за статусот на реализација на активностите 

предвидени во Националната програма за усвојување на правото на ЕУ за 2014 година. 

 

 

2. . Имплементација на  проектот IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните 

капацитети на регулаторните тела за медиуми и телекомуникации за ефикасно 

регулирање на новите дигитални и повеќенаменски услуги“ 

            Во текот на 2014 година, продолжија активностите за имплементација на проектот ИПА 

ТАИБ 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 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и Агенцијата за електронски комуникации: 

- беа одржани вкупно седум обуки, од кои две за воведување на стандардот за 

управување со квалитет на кои присуствуваа сите вработени на Агенцијата, една обука 

за стандардот за управување со квалитет ISO 9001: 2008 за среднотo менаџерско ниво 

и по една обука за медиумска писменост, пласирање производи, за програми со 

наградно учество и за користење телефонски услуги со додадена вредност, како и за 

европската регулаторна рамка која се однесува на „говорот на омраза“. 

- од страна на ангажираниот експертот за ИСО, заедно со назначените претставници на 

раководството на Агенцијата и со вработените во секторите беа развиени првите 

верзии на процедури согласно ISO 9001: 2008 стандардот, како и Политиката за 

квалитет. 

- од страна на проектот беа подготвени проектни задачи (Terms of Reference) за 

ангажирање на четири краткорочни експерти за изработка на: седум подзаконски акти 

согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Студијата за медиумска 

концентрација, Методологија за испитување на медиумска писменост, Анализа на 

саморегулацијата и на корегулацијата и Насоки за саморегулација и корегулација; 
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- на 24 септември 2014г. во склоп на проектот се одржа работилница, односно 

Презентација која ја опфаќа европската регулаторна рамка која се однесува на 

„говорот на омраза“, судската практика на Европскиот суд за човекови права по ова 

прашање, практиката на другите регулаторни тела и презентација на Нацрт - текстот 

„Водич за мониторинг на говорот на омраза за медиумските професионалци од 

националните и регионалните медиуми“.   

- на 7 ноември 2014г. во насока на исполнување на законска обврска, Агенцијата одржа 

Работилница за европската регулаторна рамка и за принципите при составувањето на 

листа со настани со големо значење за општеството (со ексклузивни права за 

емитување.)  

- во периодот од 14 до 20 декември 2014 година, во рамките на проектот реализирана е 

студиска посета во Португалија и Шпанија. Цел на посетата беше размена на искуства 

во областа на аудиовизуелните медиумски услуги. Во рамките на посетата, 

реализирана во Лисабон, Пoртугалија, беа одржани неколку состаноци со 

португалскиот регулатор за медиуми –ERC. Претставниците од ERC дадоа детални 

појаснувања за законската медиумска рамка во Португалија, за начинот на регулирање 

на радио и ТВ станиците, беа претставени неколку типични случаи од нивното 

работење како регулатор, а беа обработени и повеќе сфери од интерес на АААВМУ: 

регулирањето на правата на лицата со посебни потреби во медиумите, плурализмот 

при мониторингот на медиумите, медиумската писменост во Португалија, како и 

спроведувањето на Директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси во Португалија. 

Делегацијата на АААВМУ ги посети и јавниот португалски сервис, RTP, како и 

приватниот португалски радиодифузер, SIC, и детално се запозна со нивната работа. 

Во рамките на студиската посета на Мадрид, Шпанија, беше остварен состанок со 

претставници од  Министерството за индустрија, енергетика и туризам (Секретаријат 

за телекомуникации и информатичко општество), на кој беше разговарано за следните 

теми: дигитална агенда, терестријална дигитална телевизија и дигитална дивиденда. 

Делегацијата од АААВМУ имаше состанок и со шпанскиот регулатор, CNMC, на кој се 

запозна со работата на овој регулатор и беа разменети искуства за повеќе значајни 

прашања од оваа област (квоти за емитување на европски аудиовизуелни дела, 

програми за луѓето со посебни потреби, заштита на ранливите категории, правила на 

рекламирање итн). Беше реализиран состанок и со претставници на јавниот сервис во 

Шпанија, RTVE, како и со приватните радиодифузери, Mediaset и Atresmedia. 

 ....  

3. Активности за реализација на главните приоритети од Партнерството за  

пристапување во ЕУ и учество во Придонесот кон извештајот за напредокот 

на Република Македонија во процесот на пристапување во ЕУ 

 

Во март 2014 година, Агенцијата до Владата на Република Македонија – Секретаријат за 

европски прашања, достави информација во насока на подготовка на Придонесот на 

Република Македонија кон годишниот Извештај на Европската комисија за остварениот 

напредок (септември 2013 – април 2014). Поконкретно, беше информирано за следењето на 
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медиумското покривање на изборните процеси и изречените санкции, донесувањето на 

подзаконските акти кои произлегуваат од законите кои стапија на сила на почетокот на 

минатата година, активностите на Агенцијата за заштита на плурализмот и разновидноста на 

аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, јакнењето на техничките капацитети на 

Агенцијата. Во август 2014 година, оваа информација беше дополнета со активностите на 

Агенцијата за споменатите прашања, за периодот од мај – јули 2014 година. 

По објавувањето на Извештајот од Европската комисија за напредокот на Република 

Македонија за 2014, Агенцијата упати писмена реакција во однос на наодите од Извештајот 

дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги „ги проширила своите 

мониторинг активности за да ги вклучи регионалните телевизии“; во однос на „загриженоста 

за праведноста, објективноста и транспарентноста во нејзиниот пристап и дека се уште не е 

цврсто воспоставена нејзината политичка и финансиска независност“. Во реакцијата беше 

посочено дека Агенцијата од почетокот на своето постоење, во континуитет, врши мониторинг 

и на регионалните телевизии, односно дека од почетокот на минатата година, Агенцијата има 

техничка можност сигналот на регионалните телевизии да го прима во своето седиште, но тоа 

не значи дека опфатот на мониторингот е проширен за да ги вклучи и регионалните 

телевизии, туку само дека е зголемен техничкиот капацитет на Агенцијата за прием и 

снимање на регионалните телевизии. Во однос на објективноста и транспарентноста, 

Агенцијата надзорот го врши врз основа на донесените годишни планови и редовно ја 

информира јавноста за сите свои активности. Што се однесува до независноста, во 

реакцијата беше посочено дека во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се 

утврдени условите за обезбедување политичка и финансиска независност. 

 

 

4. Учество во работата на Комитетот за стабилизација и асоцијација: 

Поткомитетот за иновации, информациско општество и социјална политика 

во делот на информатичко општество и медиуми  

 

 

На 12 и 13 март 2014 година, во Брисел се одржа десеттиот состанок на Поткомитетот 

за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу РМ и ЕУ во рамките на 

Комитетот за стабилизација и асоцијација. Комисијата се осврна на развојот на легислативата 

во областа на информатичкото општество и напомена дека во 2014 година, фокусот ќе биде 

на нејзината имплементација. Претставниците на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги известија за моменталната состојба на пазарот, плановите за 

подготвување анализа за политичкиот плурализам во медиумите во текот на 20414 година, со 

фокус на изборниот период, активностите за развој на медиумската писменост, динамиката 

на изготвување и роковите за донесување на подзаконските акти кои произлегуваат од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Комисијата изрази надеж дека 

искуството на Македонија за процесот на дигитализација на телевизиското емитување, кој 

успешно заврши на 1 јуни 2013 година,  ќе биде споделено со соседните земји коишто се 

уште го немаат финализирано овој процес. 
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5. ИПА ТАИБ 2011 - „Слобода на изразување – поддршка на медиумски 
реформи“ 

 

 ....  

Во април 2014 година, беа направени последните измени на проектното фише за 

проектот ИПА ТАИБ 2011 - „Слобода на изразување – поддршка на медиумски реформи“, со 

оглед на тоа што беше констатирано дека активностите коишто беа предвидени во делот на 

твининг се надминаа, како резултат на напорите на Агенцијата за ефикасно спроведување на 

нејзините надлежности и како резултат на проектoт ИПА 2009 и поради тоа што беше 

идентификувана потребата за зајакнување на техничките капацитети на Агенцијата за 

снимање на програмите на сите радија и телевизии во Република Македонија, за прием на 

сигналот на операторите на јавна комуникациска мрежа на претходно точно дефинирани 

точки и негова дистрибуција до просториите на Агенцијата и во поглед на опремата за 

мобилен мониторинг чија намена е прием на сигналот на операторите кои реемитуваат на 

локално ниво и на аналогните локални радија. 

Беше подготвено твининг фише, и беа одржани неколку состаноци со Секторот за централно 

финансирање и склучување на договори (CFCD), при Министерството за финансии на Р. 

Македонија, со цел негово целосно усогласување со правилата на ЕУ.  

Воедно, направено е истражување на пазарот и подготвена е техничка спецификација за 

набавка на опрема за мониторинг на медиумските содржини за потребите на Агенцијата. На 

04 август 2014г. на веб страницата на CFCD е објавена Информација за набавката (prior 

information notice).  

Предложените измени на проектното фише беа одобрени од ЕУ во 2015 година.  

 

 

XII.     ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

 

Со цел редовно и навремено информирање на јавноста и сите заинтересирани страни 

за активностите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, постојано беше 

ажурирана веб страницата на Агенцијата. Имено, објавувани се информации за: 

 седниците на Агенцијата, односно дневен ред, хроники и записници од седниците, како 

и одлуките, актите и информациите усвоени на седниците на Агенцијата;  

 мерките кои директорот ги изрече на радиодифузерите, издавачите на печатени 

медиуми и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи; 

 редовно беа ажурирани регистрите на телевизии, радија и оператори на јавни 

електронски комуникациски мрежи и на издадените потврди за регистрирање на 

програмски пакети; 

 беа објавувани информации за јавни расправи по текстот на нацрт-правилници и други 

подзаконски акти, усвоени од страна на Советот на Агенцијата како и ставовите на 

Агенцијата по завршувањето на јавните расправи; 
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 детални информации во врска со пријавите за замена на постојните дозволи за 

вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско и радио емитување 

и информации за доделување нови дозволи без објавување конкурс; 

 јавноста и сите заинтересирани страни редовно беа информирани за сите активности 

на Агенцијата преку веб страницата на Агенцијата и по  електронска пошта;   

 јавноста беше информирана за започнувањето со користење на новото лого на 

Агенцијата, избрано на јавен анонимен конкурс, којшто Агенцијата го објави за избор 

на идејно решение за заштитен знак.  

 

 

XIII.     МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ  

 

Согласно надлежностите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

кои произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 

на Република Македонија бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), усвоениот Финансиски 

план на Агенцијата за 2014-та година изнесуваше 198.994.898,00 денари.  

Од вкупно планираните средства на приходната страна во усвоениот финансиски план 

за 2014-та година, најголем дел од нив се однесуваа на пренос од минати години во вкупен 

износ од 102.494.898,00 денари. Останатите приходи во износ од 94.500.000,00 денари беа 

планирани да се остварат од наплатени средства од радиодифузна такса во износ од 

42.000.000,00 денари, приходи од дозволи за годишен надоместок за телевизиско или радио 

емитување во износ од 40.000.000,00 денари, приходи од надзор за реемитување на 

програмски сервиси на оператори на јавна комуникациска електронска мрежа во износ од 

12.000.000,00 денари, како и приходи од камати во износ од 2.500.000,00 денари. 

Во вкупно остварените приходи во 2014-та година кои изнесуваат 97.857.692,00 

денари,  најголемо учесто имаат средствата наплатени од радиодифузна такса кои 

изнесуваат 46.480.504,00 денари. Средствата наплатени по основ на радиодифузна такса 

имаат и понатаму тенденција на пораст. Во 2013-та година по истиот основ беа наплатени 

средства во износ 26.939.060,00 денари. Важно е да се напомене дека зголемениот износ на 

наплатени средства се должи и на зголемениот процент утврден во Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на кој од 03.01.2014 година на Агенцијата и се 

распределуваат средства од наплатена радиодифузна такса во износ од 6%. Во минатото на 

Агенцијата по овој основ и се префрлаа 4% од вкупно наплатените средства од 

радиодифузна такса. 

 Наплатените приходи во 2014-та година по основ на фактурираниот надоместок за 

дозволи за телевизиско и радио емитување, како и од надзорот за реемитување на 

програмски сервиси на оператори на јавна комуникациска електронска мрежа  изнесуваат  

45.200.116,00 денари.  

Приходите од камати отварени во 2014-та година изнесуваат 2.105.656,00 денари. 
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Во текот на 2014-та година, дел од трошоците кои беа поврзани со Претседателските и 

Предвремените парламентарни избори, согласно Изборниот законик беа финансирани од 

Буџетот на Република Македонија и по овој основ Агенцијата искористи средства во вкупен 

износ од 3.109.716,00 денари. 

Исто така се остварени и други приходи во износ од 961.701,00 денари.  

 Во текот на 2014 година вкупните расходи изнесуваат  121.092.849,00 денари.  

Направените  расходи се однесуваат за следните активности: 

- за потрошени материјали во износ од 686.993,00 денари  наменети за набавка на гориво за 

службените моторни возила, канцелариски материјали, материјали за лична хигиена, 

потрошен информатички материјал,за потрошена вода и за плаќање на комунална хигиена; 

- за потрошена енергија во вкупен износ од 1.899.902,00 денари, од кои 963.960,00 денари за 

потрошена електрична енергија и 935.942,00 денари за потрошена топлинска енергија; 

- за инвестиционо одржување на средства во износ од 843.889,00 денари наменети за 

одржување и сервисирање на софтверска и хардверска опрема, за одржување на аудио и 

видео опрема, за одржување на службени моторни возила и одржување и сервисирање на 

друга опрема; 

- за печатарски услуги износ од 14.830,00 денари; 

-за поштенски трошоци, фиксна и мобилна телефонија, како и за  други давачки за превозни 

услуги износ од 1.884.249,00 денари; 

- за издатоци за репрезентација износ од 672.184,00 денари; 

-за наемнина за користење на деловниот простор во кој е сместен Советот, како и за 

изнајмување на простор и опрема за организација на семинари и работилници износ од 

5.848.066,00 денари; 

- издатоци за судски и административни такси износ од 37.006,00 денари; 

- издатоци за стручна литература, весници и списанија, учество на семинари и советувања во 

износ од 240.190,00 денари; 

- за расходи за регистрација на моторни возила 20.092,00 денари; 

- за провизии за платен промет износ од 86.559,00 денари; 

--за премии за осигурување на опрема од кражба и пожар, осигурување на деловниот простор 

и осигурување на службените возила износ од 129.160,00 денари;  

- за исплата на дневници за службени патувања и патни трошоци во земјата и странство 

износ од 677.848,00 денари; 

- за надоместоци на трошоци на вработени за одвоен живот и други надоместоци износ од 

653.918,00  денари; 

- за надоместоци на трошоци на членовите на Советот на Агенцијата  износ од 3.614.245,00 

денари; 
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Преземени мерки – опомени, барања за поведување на прекршочна постапка, одлуки за одземање на 
дозволите за вршење телевизиско/радио емитување и решенија за бришење од регистарот на 

радиодифузери од страна на Агенцијата за аудио и  аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година 
 

Прилог бр.1 
  

  
РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКА – ОПОМЕНА ОД СТРАНА НА АВМУ ДО РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД) И 

ИЗДАВАЧИТЕ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 
71 (седумдесет и една) превземена мерка - опомена 

 
Ред.        
Бр. 

 
Назив на 

радиодифузерот 
на кого му е 
доставено 
решението 

Уп 1 број и 
датум на 

решението 

Одредба од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 
(ЗАВМУ) која е 

повредена 

Опис на дејствието поради кое на 
радиодифузерот му е доставено решението од 

страна на Агенцијата  

1 Радиодифузно 
трговско друштво 
РОС 
МЕТРОПОЛИС 
РАДИО ДОО 
Скопје 

03-27 од 
30.01.2014 

Член 92 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Не емитување најмалку 40% вокална и/или 
вокално-инструментална музика на 
македонски јазик 

2 

Трговско 
радиодифузно 
друштво КАНАЛ 
5 ДООЕЛ Скопје 

03-28 од 
30.01.2014 

Член 92 став 4 и 6 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Непочитување на законската обврска за 
емитување најмалку 8 часа во текот на 
неделата вокална и/или вокално 
инструментална музика на македонски јазик и 
не почитување на обврските за процентуална 
распределба за емитуваната музика и за 
периодот на нејзино емитување 

3 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
Телевизија 
СИТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје 

03-29 од 
30.01.2014 

Член 92 став 4 и 6 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Не почитување на обврската за процентуална 
распределба на емитуваната музика, ниту 
обврската половина од музиката, ниту 
обврската половина од музиката да ја емитува 
во периодот од 7 до 19 часот.  

4 Трговско 
радиодифузно 
друштво АЛСАТ 
– М ДОО Скопје 

03-30 од 
30.01.2014 

Член 92 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Непочитување на обврската за процентуална 
распределба на емитуваната музика 

5 
Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ 
Макпетрол 
ДООЕЛ Скопје 

03-31 од 
30.01.2014 

Член 92 став 4 и 6 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Непочитување на законската обврска за 
емитување најмалку 8 часа во текот на 
неделата вокална и/или вокално 
инструментална музика на македонски јазик и 
не почитување на обврските за процентуална 
распределба за емитуваната музика и за 
периодот на нејзино емитување 

6 Трговско 
радиодифузно 
друштво АЛФА 
ТВ ДООЕЛ 
Скопје 

03-32 од 
30.01.2014 

Член 92 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Не емитување најмалку 8 часа во текот на 
неделата вокална и/или вокално-
инструментална музика на македонски јазик и 
обврската за процентуална распределба на 
емитуваната музика 

7 ЈП Македонска 
радио – 
телевизија 
Скопје, 
македонска 
телевизија – Прв 
програмски 
сервис (МРТ 1) 

03-33 од 
30.01.2014 

Член 92 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Не почитување на обврската за процентуална 
распределба на емитуваната музика 
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8 ЈП Македонска 
радио – 
телевизија 
Скопје, 
македонска 
телевизија – 
Втор програмски 
сервис (МРТ 2) 

03-34 од 
30.01.2014 

Член 92 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Не почитување на обврската за процентуална 
распределба на емитуваната музика 

9 

Трговско 
радиодифузно 
друштво ЕНЕРГУ 
РАДИО ДООЕЛ 
увоз - извоз 
Струга 

03-226 од 
29.04.2014 
 

член 13 став 1 од 
Законот за медиуми 
 

Не почитување на обврската за доставување 
на податоците од член 13 став 1 од Законот 
за медиуми (податоци за сопственичка 
структура, со податоци за процентот на акции 
или удел кој го стекнале, податоци за 
одговорен уредник, податоци за извори за 
финансирање во претходната година, 
податоци за остварени вкупни приходи и 
расходи во претходната година и податоци за 
просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

10 

Трговско 
радиодифузно 
друштво РТВ 
ДРИНИ ДООЕЛ 
Струга 
 

03-227 од 
29.04.2014 

член 13 став 1 од 
Законот за медиуми 
 

Не почитување на обврската за доставување 
на податоците од член 13 став 1 од Законот 
за медиуми (податоци за сопственичка 
структура, со податоци за процентот на акции 
или удел кој го стекнале, податоци за 
одговорен уредник, податоци за извори за 
финансирање во претходната година, 
податоци за остварени вкупни приходи и 
расходи во претходната година и податоци за 
просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

11 

Трговско 
радиодифузно 
друштво РАДИО 
БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште 
Долнени 
 

03-228 од 
29.04.2014 

член 13 став 1 од 
Законот за медиуми 
 

Не почитување на обврската за доставување 
на податоците од член 13 став 1 од Законот 
за медиуми (податоци за сопственичка 
структура, со податоци за процентот на акции 
или удел кој го стекнале, податоци за 
одговорен уредник, податоци за извори за 
финансирање во претходната година, 
податоци за остварени вкупни приходи и 
расходи во претходната година и податоци за 
просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

12 

Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ АРТ 
АРТАН ДООЕЛ 
Тетово 
 

03-229 од 
29.04.2014 

член 13 став 1 од 
Законот за медиуми 
 

Не почитување на обврската за доставување 
на податоците од член 13 став 1 од Законот 
за медиуми (податоци за сопственичка 
структура, со податоци за процентот на акции 
или удел кој го стекнале, податоци за 
одговорен уредник, податоци за извори за 
финансирање во претходната година, 
податоци за остварени вкупни приходи и 
расходи во претходната година и податоци за 
просечната гледаност или слушаност во 
претходната година) 

13 

Трговско 
радиодифузно 
друштво НОВА 
ДООЕЛ 
Куманово 
 

03-230 од 
29.04.2014 

член 13 став 1 од 
Законот за медиуми 
 

Не почитување на обврската за доставување 
на податоците од член 13 став 1 од Законот 
за медиуми (податоци за сопственичка 
структура, со податоци за процентот на акции 
или удел кој го стекнале, податоци за 
одговорен уредник, податоци за извори за 
финансирање во претходната година, 
податоци за остварени вкупни приходи и 
расходи во претходната година и податоци за 
просечната гледаност или слушаност во 
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претходната година) 

14 

Трговско 
радиодифузно 
друштво ЕНЕРГУ 
РАДИО ДООЕЛ 
увоз - извоз 
Струга 
 

03-236 од 
13.05.2014 

член 13 став 3 од 
Законот за медиуми 

Не ги објави податоците за: сопственичката 
структура односно податоци за називот и 
седиштето на правните лица или името и 
местото на престојување на физичките лица 
кои се сопственици на акции или на удел кај 
издавачот на медиумот, со податоци за 
проценттот на акциите или уделот кај 
издавачот на медиумот, со податоци за 
процентот на акциите или уделот кој го 
стекнале и датумот на стекнување, податоци 
за одговорниот уредник/уредници, податоци 
за изворите на финансирањена 
радиодифузерот во претходната 
година(реклами, спонзорства, продажба на 
содржини, услуги обезбедени на трети страни 
и слично), на сопствената програма, најмалку 
трипати годишно, во ударни термини и 
снимката од објавата не му ја достави на 
надлежното регулаторно тело во рок од 15 
дена, од денот на објавувањето. 

15 

Друштво за 
радио дифузија 
ДИ – ЏЕЈ Славе 
ДООЕЛ Струга 

03-237 од 
13.05.2014 

член 13 став 3 од 
Законот за медиуми 

Не ги објави податоците за: сопственичката 
структура односно податоци за називот и 
седиштето на правните лица или името и 
местото на престојување на физичките лица 
кои се сопственици на акции или на удел кај 
издавачот на медиумот, со податоци за 
проценттот на акциите или уделот кај 
издавачот на медиумот, со податоци за 
процентот на акциите или уделот кој го 
стекнале и датумот на стекнување, податоци 
за одговорниот уредник/уредници, податоци 
за изворите на финансирањена 
радиодифузерот во претходната 
година(реклами, спонзорства, продажба на 
содржини, услуги обезбедени на трети страни 
и слично), на сопствената програма, најмалку 
трипати годишно, во ударни термини и 
снимката од објавата не му ја достави на 
надлежното регулаторно тело во рок од 15 
дена, од денот на објавувањето. 

16 

Трговско 
радиодифузно 
друштво РАДИО 
БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште, 
Долнени 
 

03-238 од 
13.05.2014 

член 13 став 3 од 
Законот за медиуми 

Не ги објави податоците за: сопственичката 
структура односно податоци за називот и 
седиштето на правните лица или името и 
местото на престојување на физичките лица 
кои се сопственици на акции или на удел кај 
издавачот на медиумот, со податоци за 
проценттот на акциите или уделот кај 
издавачот на медиумот, со податоци за 
процентот на акциите или уделот кој го 
стекнале и датумот на стекнување, податоци 
за одговорниот уредник/уредници, податоци 
за изворите на финансирањена 
радиодифузерот во претходната 
година(реклами, спонзорства, продажба на 
содржини, услуги обезбедени на трети страни 
и слично), на сопствената програма, најмалку 
трипати годишно, во ударни термини и 



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 
година 

 

 
 

82 

снимката од објавата не му ја достави на 
надлежното регулаторно тело во рок од 15 
дена, од денот на објавувањето. 

17  
Трговско 
радиодифузно 
друштво РТВ 
ОРБИС Битола 
ДООЕЛ 
 

03-298 од 
15.07.2014 

член 100 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Надминување на дозволеното времетраење 
на рекламирањето и на телешопинг 
спотовите повеќе од 12 минути на еден 
реален час 

18  
Трговско 
радиодифузно 
друштво РТВ 
ОРБИС Битола 
ДООЕЛ 
 
 
 

03-299 од 
15.07.2014 

член 99 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување на рекламирање и телешопинг во 
програми за деца чие времетраење е 
еднакво или пократко од 30 минути 

19  
Трговско 
радиодифузно 
друштво РТВ 
ОРБИС Битола 
ДООЕЛ 
 

03-300 од 
15.07.2014 

член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Необезбедување претходно акустично 
предупредување и визуелни знаци во текот 
на времетраењето на програмите кои би 
можеле да им наштетат на физичкиот, 
психичкиот или моралниот развој на 
малолетните лица  

20 Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ 
Студио ТЕРА 
Манговски Зоран 
Битола ДООЕЛ 
 

03-301 од 
15.07.2014 

член 54 став 9 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Идентификување на спонзорот во текот на 
документираните и на програмите за деца 

21 Трговско радио 
дифузно 
друштво ТВ Коха 
Меваип ДООЕЛ 
Тетово 

03-349 од 
29.08.2014 

Член 53 став 17 алинеја 
2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Емитување аудиовизуелна комерцијална 
комуникација која не ги исполнува условите 
да биде вистинита и чесна, односно има 
потенцијал да ја заведе јавноста и е против 
интересите на потрошувачите 

22 Трговско радио 
дифузно 
друштво ТВ Коха 
Меваип ДООЕЛ 
Тетово 

03-350 од 
29.08.2014 

Член 100 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Надминување на дозволеното време на 
рекламирањето и на телешопинг спотовите 
повеќе од 12 минути на еден реален час 

23 Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ Кисс, 
Злате ДООЕЛ 
Тетово 

03-353 од 
01.09.2014 

Член 100 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Надминување на дозволеното време на 
рекламирањето и на телешопинг спотовите 
повеќе од 12 минути на еден реален час 

24 Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ Кисс, 
Злате ДООЕЛ 
Тетово 

03-354 од 
01.09.2014 

член 54 став 9 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Идентификување на спонзорот во текот на 
документираните и на програмите за деца 

25 Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ Кисс, 
Злате ДООЕЛ 
Тетово 

03-355 од 
01.09.2014 

Член 98 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Регистрирано емитување на рекламни 
содржини што не се јасно одвоени од другите 
делови на програмата со оптички и/или 
звучни средства.  



Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 
година 

 

 
 

83 

26 Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ Кисс, 
Злате ДООЕЛ 
Тетово 

03-356 од 
01.09.2014 

Член 99 став 5 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Емитување поголем број на рекламни 
блокови во програма за деца која трае повеќе 
од 30 минути, без времето одвоено за 
рекламирање и телешопинг 

27 
Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ Кисс, 
Злате ДООЕЛ 
Тетово 

03-357 од 
01.09.2014 

член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Необезбедување претходно акустично 
предупредување и визуелни знаци во текот 
на времетраењето на програмите кои би 
можеле да им наштетат на физичкиот, 
психичкиот или моралниот развој на 
малолетните лица  

28 Трговско 
радиодифузно 
друштво РАДИО 
ВАТ ДОО Скопје 

03-359 од 
01.09.2014 

Член 98 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Регистрирано емитување на рекламни 
содржини што не се јасно одвоени од другите 
делови на програмата со звучни средства. 

29 Трговско 
радиодифузно 
друштво РАДИО 
ВАТ ДОО Скопје 

03-360 од 
01.09.2014 

Член 100 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Надминување на дозволеното време на 
рекламирањето и на телешопинг спотовите 
повеќе од 12 минути на еден реален час 

30 Трговско 
радиодифузно 
друштво ЗЛАТЕН 
КАНАЛ ДООЕЛ 
увоз – извоз 
Крива Паланка 

03-361 од 
01.09.2014 

член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување програми кои во текот на нивното 
времетраење не се означени со визуелни 
знаци  

31 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
Телевизија 
КОБРА ДОО 
Радовиш 

03-362 од 
01.09.2014 

Член 98 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Регистрирано емитување на рекламни 
содржини што не се јасно одвоени од другите 
делови на програмата со оптички и/или 
звучни средства 

32 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
Телевизија 
КОБРА ДОО 
Радовиш 

03-363 од 
01.09.2014 

член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување на програми што не се означени 
пред почетокот на нивното времетраење со 
соодветно акустично предупредување и 
програми кои во текот на нивното 
времетраење не се означени со визуелни 
знаци 

33 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
Телевизија 
КОБРА ДОО 
Радовиш 

03-364 од 
01.09.2014 

Член 53 став 2 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување прикриени аудиовизуелни 
комерцијални комуникации 

34 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
УСКАНА Мунир 
Мехдиу Кичево 
ДООЕЛ 

03-365 од 
01.09.2014 

Член 100 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги   

Надминување на дозволеното време на 
рекламирањето и на телешопинг спотовите 
повеќе од 12 минути на еден реален час 

35 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
УСКАНА Мунир 
Мехдиу Кичево 
ДООЕЛ 

03-366 од 
01.09.2014 

член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување на програми што не се означени 
пред почетокот на нивното времетраење со 
соодветно акустично предупредување и 
програми кои во текот на нивното 
времетраење не се означени со визуелни 
знаци 
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36 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
УСКАНА Мунир 
Мехдиу Кичево 
ДООЕЛ 

03-367 од 
01.09.2014 

Член 98 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Регистрирано емитување на рекламни 
содржини што не се јасно одвоени од другите 
делови на програмата со оптички и/или 
звучни средства. 

37 Трговско 
радиодифузно 
друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
ТИКВЕШИЈА 
ДООЕЛ 
Кавадарци 

03-377 од 
03.09.2014 
 

член 92 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 
 

Непочитување на обврската за процентуална 
распределба на емитуваната музика 
 

38 Непрофитна 
радиодифузна 
установа 
УНИВЕРЗИТЕТС
КО РАДИО УКЛО 
ФМ БИТОЛА 
 

03-376 од 
03.09.2014 
 

член 92 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 
 

Не почитување на обврската дневно да 
обезбеди најмалку 40% од емитуваната 
музика да биде инструментална од 
македонски автори и автори на етничките 
заедници кои не се мнозинство во Република 
Македонија, вокална и/или вокално 
инструментална музика на македонски јазик 

39 
Трговското 
радиодифузно 
друштво ФОЛК – 
РАДИО ДООЕЛ 
Скопје 

03-380 од 
11.09.2014 

Член 92 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Не почитување на обврската дневно да 
обезбеди најмалку 40% од емитуваната 
музика да биде инструментална музика од 
македонски автори и автори на етничките 
заедници кои не се мнозинство во Република 
Македонија, вокална и/или вокално 
инструментална музика на македонски јазик 

40 Трговското 
радиодифузно 
друштво 
Телевизија 
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ 
Скопје 

03-389 од 
15.09.2014 

Член 98 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Регистрирано емитување на рекламни 
содржини што не се препознатливи и јасно 
одвоени од другите делови на програмата со 
оптички и/или звучни средства 

41 Радиодифузно 
трговско друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
СОНЦЕ ДООЕЛ 
Прилеп 

03-390 од 
15.09.2014 

Член 53 став 2 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување прикриени аудиовизуелни 
комерцијални комуникации 

42 
Јавно 
радиодифузно 
претпријатие 
МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗ
ИЈА Скопје, Прв 
програмски 
сервис (МРТ 1) 

03-392 од 
17.09.2014 

Член 103 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување рекламирање во периодот од 
17.00 до 21.00 часот кое не е емитувано во 
рамки на програми за кои е утврден исклучок 
во Законот, односно не е емитувано во 
преноси и интегрални снимки на спортски 
натпревари , програма од сопствена 
продукција, друга програма произведена во 
Република Македонија, културни 
манифестации и настани од големо значење. 

43 Јавно 
радиодифузно 
претпријатие 
МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗ
ИЈА Скопје, Прв 
програмски 
сервис (МРТ 1) 

03-391 од 
17.09.2014 

член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување на програми што не се означени 
пред почетокот на нивното времетраење со 
соодветно акустично предупредување и 
програми кои во текот на нивното 
времетраење не се означени со визуелни 
знаци..  

44 Друштво за 
производство, 
промет и услуги 
РЕПРО ПРИНТ 
ДООЕЛ увоз – 
извоз Скопје 

03-437 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за производство, промет и услуги 
РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, 
издавач на печатен медиум – дневниот 
весник „Нова Македонија“, во изданието 
бр.23305 од 24.10.2014 година не ја исполни 
во целост обврската од член 12 став 1 од 
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Законот за медиуми, односно не ги објави 
податоците за: датумот на печатење или 
препечатување. 

45 

Трговско 
друштво за 
издавачка 
дејност, трговија, 
производство и 
услуги КАПИТАЛ 
МЕДИА ГРОУП 
ДОО увоз – извоз 
Скопје 

03-438 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Трговско друштво за издавачка дејност, 
трговија, производство и услуги КАПИТАЛ 
МЕДИА ГРОУП ДОО увоз – извоз Скопје, 
издавач на печатен медиум – неделниот 
весник „Капитал“, во изданието бр.782 од 
24.10.2014 година не ја исполни во целост 
обврската од член 12 став 1 од Законот за 
медиуми односно не ги објави податоците за: 
датум на печатење или препечатување и 
бројот на печатени примероци.  

46 

Друштво за 
издавање и 
маркетинг 
СЛОБОДЕН 
ПЕЧАТ ДОО 
Скопје 

03-439 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за издавање и маркетинг 
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје, издавач на 
печатениот медиум дневниот весник 
„Слободен печат“, во изданието бр.304 од 
24.10.2014 година не ја исполни во целост 
обврската од член 12 став 1 од Законот за 
медиуми односно не ги објави податоците 
за:бројот на печатени примероци. 

47 

Друштво за 
новинско 
издавачка 
дејност, трговија 
и услуги КОХА 
ПРОДУЦТИОН 
ДОО Скопје 

03-440 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за новинско издавачка дејност, 
трговија и услуги КОХА ПРОДУЦТИОН ДОО 
Скопје, издавач на печатениот медиум – 
дневниот весник „Коха“, во изданието бр.2332 
од 24.10.2014 година не ја исполни во целост 
обврската од член 12 став 1 од Законот за 
медиуми, односно не ги објави податоците 
за: адреса на седиштето на издавачот на 
медиуми, адреса на печатницата, датумот на 
печатење или препечатување и бројот на 
печатени примероци. 

48 

Друштвото за 
новинско 
издавачка 
дејност МЕДИА 
ПЛУС ФОКУС 
ДООЕЛ Скопје 

03-441 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за новинско издавачка дејност 
МЕДИА ПЛУС ФОКУС ДООЕЛ Скопје, 
издавач на печатен медиум – неделниот 
весник „Фокус“, во изданието бр.994 од 
24.10.2014 година не ја исполни во целост 
обврската од член 12 став 1 од Законот за 
медиуми односно не ги објави податоците за: 
адреса на уредништвото на издавачот на 
медиум и бројот на печатени примероци.  

49 

Друштво за 
услуги МЕДИА 
ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-442 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, издавач на 
печатениот медиум – неделен весник „Теа 
Модерна“, во изданието бр.732 од 22.10.2014 
година не ја исполни во целост обврската од 
член 12 став 1 од Законот за медиуми, 
односно не ги објави податоците за: адреса 
на печатницата, датумот на печатење или 
препечатување како и бројот на печатени 
примероци   

50 

Друштво за 
издавање и 
маркетинг 
ВЕЧЕР ПРЕС 
ДООЕЛ Скопје 

03-443 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за издавање и маркетинг ВЕЧЕР 
ПРЕС ДООЕЛ Скопје, издавач на печатен 
медиум – дневниот весник „вечер“, во 
изданието бр.156702 од 22.10.2014 година не 
ја исполни во целост обврската од член 12 
став 1 од Законот за медиуми, односно не ги 
објави податоците за: адреса на 
уредништвото и датумот на печатење или 
препечатување. 
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51 

Друштво за 
услуги МЕДИА 
ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-444 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за услуги МЕДИА ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, издавач на 
печатениот медиум – дневниот весник 
„Дневник“, во изданието бр.5599 од 
24.10.2014 година не ја исполни во целост 
обврската од член 12 став 1 од Законот за 
медиуми односно не ги објави податоците за: 
адреса на уредништвото на издавачот на 
медиум, адреса на печатницата; датумот на 
печатење или препечатување и бројот на 
печатени примероци. 

52 

Друштво за 
услуги МЕДИА 
ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-445 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за услуги МЕДИА ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, издавач на 
печатениот медиум – дневниот весник 
„Утрински весник“, во изданието бр.4617 од 
24.10.2014 година не ја исполни во целост 
обврската од член 12 став 1 од Законот за 
медиуми односно не ги објави податоците за: 
адреса на печатницата; датумот на 
печатење или препечатување и бројот на 
печатени примероци. 
 

53 

Друштво за 
услуги МЕДИА 
ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-446 од 
28.10.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за услуги МЕДИА ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, издавач на 
печатениот медиум – дневниот весник „Вест“, 
во изданието бр.4304 од 24.10.2014 година 
не ја исполни во целост обврската од член 
12 став 1 од Законот за медиуми односно не 
ги објави податоците за: адреса на 
уредништвото на издавачот на медиум, 
адреса на печатницата; датумот на 
печатење или препечатување и бројот на 
печатени примероци. 

 

54 

Непрофитна 
радиодифузна 
установа 
УНИВЕРЗИТЕТС
КО РАДИО УГД 
ФМ Штип 

03-471 од 
10.11.2014 

Член 92 став 15 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Не почитување на обврската дневно да 
обезбеди најмалку 40% од емитуваната 
музика да биде инструментална од 
македонски автори и автори на етничките 
заедници кои не се мнозинство во Република 
Македонија, вокална и/или вокално 
инструментална музика на македонски јазик.  

55 

Друштво за 
новинско 
издавачка 
дејност ПРВА 
РЕПУБЛИКА 
ДООЕЛ Скопје 

03-478 од 
14.11.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за новинско издавачка дејност 
ПРВА РЕПУБЛИКА ДООЕЛ Скопје, издавач 
на печатен медиум – неделниот весник 
„Република“ – издание бр.114 од 07.11.2014 
година не ја исполни во целост обврската од 
член 12 став 1 од Законот за медиуми 
односно не ги објави податоците за бројот на 
печатени примероци. 

56 

Трговско 
радиодифузно 
друштво АЛФА 
ТВ ДООЕЛ 
Скопје 

03-501 од 
05.12.2014 

Член 64 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Неемитување на програма на македонски 
јазик и кирилско писмо 

57 

Трговско 
радиодифузно 
друштво Радио 
канал 77 ДООЕЛ 
Штип 

03-506 од 
05.12.2014 

Член 54 став 2 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги  

Во спонзорираните аудио или аудиовизуелни 
медиумски услуги или програми не е јасно 
означено дека се работи за спонзорирана 
програма 
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58 

Трговско 
радиодифузно 
друштво БУБА 
МАРА Ранко 
ДООЕЛ Скопје 

03-519 од 
11.12.2014 

Член 98 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување на реклами што не се јасно 
одвоени од другите делови на програмата 

59 

Трговско 
радиодифузно 
друштво 
Телевизија 
СИТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје 

03-520 од 
11.12.2014 

член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги и на 
член 16 од Правилникот 
за заштита на 
малолетните лица 

Несоодветно категоризирана програма и 
емитување во несоодветен временски 
период за категоријата програма  

60 

Радиодифузно 
трговско друштво 
АРАЧИНА, Џавит 
ДООЕЛ 
с.Арачиново, 
Арачиново 

03-582 од 
15.12.2014 

Член 97 став 2 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Неемитување на знакот за идентификација 
на радиодифузерот најмалку еднаш во текот 
на еден реален час на радио програмата 

61 

Радиодифузно 
трговско друштво 
АРАЧИНА, Џавит 
ДООЕЛ 
с.Арачиново, 
Арачиново 

03-581 од 
15.12.2014 

Член 98 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Емитување на реклами што не се јасно 
одвоени од другите делови на програмата со 
звучни средства 

62 

Трговско 
радиодифузно 
друштво ТВ 
Макпетрол 
ДООЕЛ Скопје 

03-716 од 
29.12.2014 

Член 99 став 4 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги  

Емитување рекламирање и телешопинг во 
програми за деца чие времетраење е 
еднакво или пократко од 30 минути 

63 

Трговско 
радиодифузно 
друштво 
Телевизија 
СИТЕЛ 2 ДООЕЛ 
Скопје 

03-735 од 
31.12.2014 

Член 50 став 3 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни 
медиумски услуги и 
член 19 од Правилникот 
за заштита на 
малолетните лица 

За време на емитувањето на играните 
програми не се аплицирани визуелни знаци 
за заштита на малолетните лица. 
Акустичното и визуелното предупредување е 
емитувано само пред започнување на 
емитување на самата содржина. 

64 

Друштво за 
издаваштво и 
информативна 
дејност од 
областа на 
земјоделството и 
руралниот развој 
ФФРМ МЕДИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-727 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за издаваштво и информативна 
дејност од областа на земјоделството и 
руралниот развој ФФРМ МЕДИЈА ДООЕЛ 
Скопје, издавач на печатен медиум – 
магазинот „Моја земја“ во изданието бр.110 
од декември 2014 година и јануари 2015 
година не ја исполни во целост обврската од 
член 12 став 1 од Законот за медиуми 
односно не го објави податокот за адреса на 
седиштето на уредништвото.  

65 

Друштво за 
издавашка 
дејност, трговија 
и услуги ГЛОБАЛ 
МЕДИА ДООЕЛ 
увоз – извоз 
Скопје 

03-728 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за издавашка дејност, трговија и 
услуги ГЛОБАЛ МЕДИА ДООЕЛ увоз – извоз 
Скопје, издавач на печатениот медиум – 
месечниот магазин „Unique“ во изданието 
бр.61 од декември 2014 година не ја исполни 
во целост обврската од член 12 став 1 од 
Законот за медиуми односно не ги објави 
податоците за: адреса на седиштето на 
уредништвото, адреса на печатницата, 
датумот на печатење или препечатување и 
бројот на печатени примероци. 

66 

Друштво за 
издавашка 
дејност, трговија 
и услуги ГЛОБАЛ 
МЕДИА ДООЕЛ 

03-729 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за издавашка дејност, трговија и 
услуги ГЛОБАЛ МЕДИА ДООЕЛ увоз – извоз 
Скопје, издавач на печатениот медиум – 
месечниот магазин „Auto Focus“ во изданието 
бр.87 од декември 2014 година не ја исполни 
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увоз – извоз 
Скопје 

во целост обврската од член 12 став 1 од 
Законот за медиуми односно не ги објави 
податоците за: адреса на седиштето на 
уредништвото, адреса на печатницата, 
датумот на печатење или препечатување и 
бројот на печатени примероци. 

67 

Друштво за 
развој на научно 
– техничка 
култура ЕМИТЕР 
ДОО Скопје 

03-730 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за развој на научно – техничка 
култура ЕМИТЕР ДОО Скопје, издавач на 
печатен медиум – магазинот „Емитер“, во 
изданието бр.194 за ноември/декември 2014 
година, не ја исполни во целост обврската од 
член 12 став 1 од законот за медиуми 
односно не ги објави податоците за: името на 
одговорното лице на издавачот на медиум, 
адресата на печатницата, датумот на 
печатење или препечатување и бројот на 
печатени примероци.  

68 

Друштво за 
трговија и услуги 
ГАЛА МЕДИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-731 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за трговија и услуги ГАЛА 
МЕДИЈА ДООЕЛ Скопје, издавач на 
печатениот медиум – магазинот „Мајка и 
бебе“, во изданието бр.25 од ноември 2014 
година не ја исполни во целост обврската од 
член 12 став 1 од Законот за медиуми 
односно не ги објави податоците за:адреса 
на седиштето на издавачот на медиум, 
адреса на седиштето на уредништвото, 
името на одговорното лице на издавачот на 
медиум, адреса на печатницата, датумот на 
печатење или препечатување и бројот на 
печатени примероци.     

69 

Друштво за 
трговија и услуги 
ГАЛА МЕДИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-732 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштво за трговија и услуги ГАЛА МЕДИЈА 
ДООЕЛ Скопје, издавач на печатениот 
медиум – неделниот магазин „Живот на 
дланка“ во изданието бр.42 од 19.12.2014 
година не ја исполни обврската од член 12 
став 1 од Законот за медиуми односно не ги 
објави податоците за: адреса на седиштето 
на издавачот на медиум, адреса на 
уредништвото на издавачот на медиум, 
името на одговорното лице на издавачот на 
медиум, адреса на печатницата, датумот на 
печатење или препечатување и бројот на 
печатени примероци. 

70 

Друштво за 
издавачка 
дејност, трговија 
и услуги КОЛОР 
МЕДИА ДОО 
Скопје 

03-733 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за издавачка дејност, трговија и 
услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје издавач 
на печатениот медиум – двонеделниот 
магазин „Свет“ во изданието бр.430 од 
23.12.2014 година не ја исполни во целост 
обврската од член 12 став 1 од Законот за 
медиуми односно не ги објави податоците за: 
адреса на седиштето на уредништвото, 
адреса на печатницата, датумот на печатење 
или препечатување и бројот на печатени 
примероци.  

71 
Друштво за 
издавачка 
дејност, трговија 
и услуги КОЛОР 
МЕДИА ДОО 
Скопје 

03-734 од 
31.12.2014 

Член 12 став 1 од 
Законот за медиуми 

Друштвото за издавачка дејност, трговија и 
услуги КОЛОР МЕДИА ДОО Скопје издавач 
на печатениот медиум – месечниот магазин 
„Убавина и здравје“ во изданието бр.79 од  
декември 2014 година не ја исполни во 
целост обврската од член 12 став 1 од 
Законот за медиуми односно не ги објави 
податоците за: адреса на седиштето на 
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издавачот на медиум, назив и адреса на 
печатницата, датумот на печатење или 
препечатување и бројот на печатени 
примероци.  
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Прилог бр.2 
 

БАРАЊА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА АВМУ ДО ОПЕРАТОРИТЕ 
НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД) 

25 (дваесет и пет) превземени барања за поведување на прекршочна постапка 
 
 
 

Рб 

 
Назив на  

операторот на јавна 
комуникациска мрежа 

 
 

Архивски број 
на Барањето 
за 
поведување 
на 
прекршочна 
постапка 

 
Опис на прекршувањето 

1. 

Друштво за 
производство 
телекомуникациски 
услуги и трговија 
ИНТЕРЛАЈФ ДООЕЛ 
Демир Капија 
 

бр.03- 373/1  
од 17.04.2014  

Не ја исполниле законската обврска, заклучно до 15 март 
односно до 17 март 2014 година до Агенцијата да 
достават извештај за износот на вкупниот годишен 
приход остварен со реемитувањето на програмски 
сервиси во текот на 2013 година. На овој начин 
обвинетите лица постапиле спротивно на член 142 став 3 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(“Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13, 
13/14 и 44/14), со што обвинетиот оператор на јавна 
комуникациска мрежа како правно лице, сторило 
прекршок од член 148 став 1 точка 26 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетотото одговорно лице, управител  на операторот, 
сторило прекршок од член 148 став 2 од истиот Закон. 

2 
Трговско друштво за 

производство, трговија и 
услуги „Алтра-сат 2000” 
ДООЕЛ Охрид, 

бр.03- 3301/1  
од 18.06.2014  

На ден 06 мај 2014 година, реемитувани се програмски 
сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетите сториле прекршок казнив по член 148 став 1 
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

3 

Друштво за услуги, 
производство, трговија 
и услуги  
 „ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008” 
ДООЕЛ увоз-извоз 
Струга 
 

бр.03- 3221/1  
од 13.06.2014  

На ден 06 мај 2014 година, реемитувани се програмски 
сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетите сториле прекршок казнив по член 148 став 1 
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

4 

Трговско радиодифузно 
друштво- оператор на 
кабловска мрежа 
 „Г-КАТВ” ДООЕЛ 
Струга 

бр.03- 3219/1  
од 13.06.2014 

На ден 06 мај 2014 година, реемитувани се програмски 
сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
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 спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетите сториле прекршок казнив по член 148 став 1 
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

5 

Трговско радиодифузно 
друштво- оператор на 
кабловска мрежа 
 „Г-КАТВ” ДООЕЛ 
Струга 
 

бр.03- 3222/1  
од 13.06.2014 

На 6-ти мај 2014 година, ги реемитувале програмските 
сервиси Travel, чиј оргинален јазик е англискиот, со титл 
на српски јазик и TV1000, чиј оргинален јазик е 
англискиот, со титл на српски јазик. 

   На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на 
член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што обвинетиот 
оператор на јавна комуникациска мрежа како правно 
лице, сторило прекршок од член 147 став 1 точка 13 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетотото одговорно лице, управител на операторот, 
сторило прекршок од член 147 став 2 од истиот Закон. 

6 

Друштвото за услуги, 
производство и трговија 
ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 
ДООЕЛ увоз – извоз - 
Струга, 

бр.03- 3220/1  
од 13.06.2014 

На 6-ти мај 2014 година, ги реемитувале програмските 
сервиси Discovery ID, чиј оргинален јазик е англискиот, со 
титл на српски јазик Universal channel, чиј оргинален јазик 
е англискиот, со титл на српски јазик FOX Crime, чиј 
оргинален јазик е англискиот, со титл на српски јазик, 
History, и Travel чиј оргинален јазик е англискиот, со титл 
на српски јазик.  
На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на 
член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетиот оператор на јавна комуникациска мрежа како 
правно лице, сторило прекршок од член 147 став 1 точка 
13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, а обвинетотото одговорно лице, управител на 
операторот, сторило прекршок од член 147 став 2 од 
истиот Закон. 

7 

Друштвото за услуги, 
производство и трговија 
ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 
ДООЕЛ увоз – извоз - 
Струга, 

бр.03- 3264/1  
од 13.06.2014 

На ден 06 мај 2014 година,  реемитуван е програмскиот 
сервис на радиодифузерот ТРД ТВ М Охрид ДООЕЛ, кој 
како радиодифузер има дозвола за обезбедување на ТВ 
емитување на подрачјето на Општина Охрид и Општина 
Дебарца, со што е сторено непочитување на обврската 
од член 143 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. На овој начин обвинетите лица 
постапиле спротивно на член 143 став 1 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија„ бр.184/13, 13/14 и 
44/14), со што обвинетите сториле прекршок казнив по 
член 148 став 1 точка 27 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни  
медиумски услуги.  

8 

Друштво за 
производство, трговија 
и услуги  
 „ИП СИСТЕМ” ДООЕЛ 
увоз-извоз Куманово 
 

бр.03- 3302/1  
од 18.06.2014  

На ден 13 мај 2014 година, реемитувани се програмски 
сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
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аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетите сториле прекршок казнив по член 148 став 1 
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

9 

 
Трговско радиодифузно 
друштво- оператор на 
кабловска мрежа Иљо 
Стојановски 
 „ИГМАС НЕТ” ДООЕЛ 
Битола 
 
 
 

бр.03- 3967/1  
од 25.07.2014 

На 18-ти јули 2014 година, ги реемитувале програмскиот 
сервис Discovery channel, чиј оргинален јазик е 
англискиот, со титл на српски јазик.  
На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на 
член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетиот оператор на јавна комуникациска мрежа како 
правно лице, сторило прекршок од член 147 став 1 точка 
13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, а обвинетотото одговорно лице, управител на 
операторот, сторило прекршок од член 147 став 2 од 
истиот Закон. 

10 

Трговско радиодифузно 
друштво- оператор на 
кабловска мрежа Иљо 
Стојановски 
 „ИГМАС НЕТ” ДООЕЛ 
Битола 
 
 
 

бр.03- 3969/1  
од 25.07.2014 

На ден 18 јуни 2014 година, реемитувани се програмски 
сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетите сториле прекршок казнив по член 148 став 1 
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

11 

Трговското друштво за 
производство услуги и 
трговија ГАЛАВИЗИОН-
5-КОМПАНИ ДООЕЛ 
увоз-извоз Битола, 
 

бр.03- 4197/1  
од 15.08.2014 

На ден 18 јули 2014 година, реемитувани се програмски 
сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.184/13, 13/14 и 44/14), со што 
обвинетите сториле прекршок казнив по член 148 став 1 
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

12 

Друштво за 
производство, трговија, 
угостителство, 
сообраќај и услуги 
МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ 
експорт-импорт 
Гостивар 

бр.03- 4479/1  
од 10.09.2014 

 
На ден 8 август 2014 година, реемитуван во рамките на 
дигиталниот пакет е програмски сервис кој не е 
регистриран во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На 
овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 
141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, со што обвинетите сториле прекршок 
казнив по член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

13 Друштво за 
производство, трговија, 
угостителство, 

бр.03- 4477/1  
од 10.09.2014 

На ден  8 мај 2014 година, реемитувани во рамките на 
аналогниот  пакет се програмски сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
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сообраќај и услуги 
МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ 
експорт-импорт 
Гостивар 

медиумски услуги во согласност со  член 141 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На овој 
начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 141 
став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со што обвинетите сториле прекршок казнив по 
член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

14 

Друштво за 
производство, трговија, 
угостителство, 
сообраќај и услуги 
МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ 
експорт-импорт 
Гостивар 

бр.03- 4536/1  
од 15.09.2014 

На 8-ми август 2014 година, во рамките на дигиталниот 
пакет, ги реемитувале програмските сервиси FOX Crime 
и National Geographic WILD, чиј оргинален јазик е 
англискиот, со титл на српски јазик.  
На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на 
член 64 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги со што обвинетиот оператор на јавна 
комуникациска мрежа како правно лице, сторило 
прекршок од член 147 став 1 точка 13 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетотото одговорно лице, управител на операторот, 
сторило прекршок од член 147 став 2 од истиот Закон. 

15 

Трговско радиодифузно 
друштво – Оператор за 
кабелска мрежа ГИВ 
Иван и др. ДОО, 
Гостивар, 

бр.03- 4482/1  
од 10.09.2014 

На ден 8 август 2014 година, реемитувани во рамките на 
дигиталниот пакет се програмски сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На 
овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 
141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, со што обвинетите сториле прекршок 
казнив по член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

16 

Трговско радиодифузно 
друштво – Оператор за 
кабелска мрежа ГИВ 
Иван и др. ДОО, 
Гостивар 

бр.03- 4481/1  
од 10.09.2014 

На ден 11 август 2014 година, реемитувани во рамките на 
аналогниот  пакет се програмски сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На 
овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 
141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, со што обвинетите сториле прекршок 
казнив по член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

17 Радиодифузно трговско 
друштво АС-САТ ДОО 
увоз-извоз Гостивар, 

бр.03- 4483/1  
од 10.09.2014 

На ден 11 август 2014 година, реемитувани во рамките на 
аналогниот  пакет се програмски сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во согласност со  член 141 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На овој 
начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 141 
став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со што обвинетите сториле прекршок казнив по 
член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

18 

Трговско друштво за 
производство, трговија 
и услуги „Алтра-сат 
2000” ДООЕЛ Охрид, 

бр.03- 5880/1  
од 28.11.2014 

На ден 15-ти октомври 2014 година, во рамките на 
аналогниот пакет  реемитуван е програмскиот сервис: 
Viasat Nature, кој не е регистриран во Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со 
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членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. На овој начин обвинетите лица 
постапиле спротивно на член 141 став 13 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со што 
обвинетите сториле прекршок казнив по член 148 став 1 
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

19 

Друштвото за услуги, 
производство и трговија 
ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 
ДООЕЛ увоз – извоз - 
Струга, 

бр.03- 5879/1  
од 28.11.2014 

На ден 15-ти октомври 2014 година, во рамките на 
аналогниот пакет реемитувани се програмски сервиси кои 
не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги со што обвинетите 
сториле прекршок казнив по член 148 став 1 точка 25 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

20 

Друштво за  
телекомуникации и 
софтвер – кбелски 
оператор 
КАБЛЕКАЛЛ, увоз –
извоз Кичево, 
подружница Струга, 

бр.03- 5881/1  
од 28.11.2014 

На ден 15-ти октомври 2014 година, во рамките на 
аналогниот пакет реемитувани се програмски сервиси кои 
не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во согласност со  член 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 141 став 13 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги со што обвинетите 
сториле прекршок казнив по член 148 став 1 точка 25 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

21 

 Трговско 
радиодифузно друштво-
оператор на кабелска 
мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ 
Пробиштип, 

бр.03- 6268/1  
од 15.12.2014 

На ден 11-ти ноември 2014 година, во рамките на 
аналогниот пакет реемитувани се програмските сервиси: 
MTV Adria, National Geographic Wild и Da Vinci Learning, 
кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со 
членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. На овој начин обвинетите лица 
постапиле спротивно на член 141 став 13 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен 
весник на Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14), со што обвинетиот оператор на јавна 
електронска комуникациска мрежа како правно лице, 
сторило прекршок од член 148 став 1 точка 25 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетотото одговорно лице во правното лице, сторило 
прекршок од член 148 став 2 од истиот Закон. 

 

22 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на 
кабелска мрежа БИВ 
ПИРАМИДА ДООЕЛ 
с.Звегор Делчево, 

бр.03- 6269/1  
од 15.12.2014 

На ден 11-ти ноември 2014 година, во рамките на 
аналогниот пакет реемитувани се програмските сервиси: 
OBN и Carton Netvork, кои не се регистрирани во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
во согласност со членот 141 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. На овој начин 
обвинетите лица постапиле спротивно на член 141 став 
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13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), со што 
обвинетиот оператор на јавна електронска 
комуникациска мрежа како правно лице, сторило 
прекршок од член 148 став 1 точка 25 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетотото одговорно лице во правното лице, сторило 
прекршок од член 148 став 2 од истиот Закон. 

23 
Трговско радиодифузно 
друштво ТВ КИСС, 
Злате ДООЕЛ Тетово 

бр.03-6140/1 
 од 10.12.2014  

              На 7-ми октомври 2014 година, емитувале 
програми што не се означени пред почетокот на нивното 
емитување со соодветно акустично предупредување и со 
визуелни знаци во текот на нивното времетраење не се 
означени со визуелни знаци, согласно член 50 став 3 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и 
тоа во емисиите: 
- „Крадец на срца – играна серија“ во периодот од 
01:36:34 до 02:21:40; „Стрели на судбината – играна 
серија“ во периодот од 02:21:40 до 03:06:09; „Ден за 
одмазда – игран филм“ во периодот од 05:37:45 и од 
07:18:41 и „Бакуган – анимиран филм“ во периодот од 
09:48:52 и од 10:10:21, играната програма не е означена 
пред почетокот со соодветно акустично предупредување 
и не е емитуван визуелен знак во текот на нејзиното  
времетраење и  

„Ден за одмазда – игран филм“ во периодот од 
00:00:00 до 01:07:41; „Стрели на судбината – играна 
серија“ во периодот од 12:43:56 до 13:32:41 и во 
периодот од 19:06:53 до 20:01:43; „Крадец на срца – 
играна серија“ во периодот од 15:16:47 до 16:12:31 и 
„Колку ме сакаш – игран филм “во периодот од 23:31:54 
до 23:59:59, во играните програми не се емитувани 
визуелни знаци во текот на нивното времетраење. На 
овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 
50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), со 
што обвинетиот радиодифузер како правно лице, 
сторило прекршок од член 147 став 1 точка 10 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетото одговорно лице на програмата во правното 
лице, сторило прекршок од член 147 став 2 од истиот 
Закон. 

24 

Трговското 
радиодифузно друштво 
РАДИО ВАТ ДОО 
Скопје 

бр.03-6141/1  
од 10.12.2014 г 

На 24-ти октомври 2014 година, емитувале рекламни 
содржини кои не се јасно одвоени од другите делови на 
програмата со звучни средства, односно извршиле 
неколку пати несоодветно означено рекламирање во 
анализираното деноноќие, спротивно на член 98 став 1 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
и тоа во периодот на емитување од 00:59:38 до 01:00:47, 
од 07:24:14 до 07:27:16, од 09:25:27 до 09:29:55, 
емитувани се рекламни блокови (неозначени на крај), од 
10:41:07 до 10:41:18, емитувана е реклама (неозначена 
на почеток и на крај), од 13:05:26 до 13:09:40, од 16:50:51 
до 16:54:25, од 18:58:02 до 19:02:39, емитувани се 
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рекламни блокови (неозначени на крај) и од 23:58:10 до 
23:59:35, емитуван е рекламен блок (неозначен на 
почеток). На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 98 став 1 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги (“Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 
132/14), со што обвинетиот радиодифузер како правно 
лице, сторило прекршок од член 149 став 1 точка 9 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетото одговорно лице на програмата во правното 
лице, сторило прекршок од член 149 став 2 од истиот 
Закон. 
 

25. 

Друштво за 
производство, трговија 
и услуги КТВ САТО-НЕТ 
увоз-извоз ДОО 
с.Челопек, Брвеница 

бр.03- 591/1  
од 23.01.2015 

 На ден 22-ри декември 2014 година, реемитувани се 
програмските сервиси: Сител, Сител 3, RTK 1, TVSH и 
Balkanika, во рамките на аналогниот пакет, кои не се 
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  На 
овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на 
член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), со 
што обвинетиот оператор на јавна електронска 
комуникациска мрежа како правно лице, сторило 
прекршок од член 148 став 1 точка 25 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а 
обвинетотото одговорно лице во правното лице, сторило 
прекршок од член 148 став 2 од истиот Закон. 
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Прилог бр.3 

 

                                         

 
 

 
 
 
 
 

Преглед  

на успешно спроведени постапки за порамнување за прекршувања на одредбите од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, од стрена на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа 

во Република Македонија,  за сторени прекршувања во 2014 година, од  Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги  

 

Рб 

 
Назив на 

операторот на 
јавна комуникациска 

мрежа 
 
 

 
 

Архивски број на Записникот 
за констатиран прекршок 

 
 
 

Опис на прекршувањето 

1. 
Друштво за 
трговија и услуги 
 ТОТАЛ ТВ ДОО 
Скопје 

бр.03-6270/1  од 15.12.2014  

На ден 11-ти декември 2014 година, 
реемитувани се програмските сервиси: 
Eurosport и Eurosport 2, во рамките на 
дигиталниот пакет, кои не се регистрирани во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, во согласност со членот 
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. 

2. 
Друштво за 
трговија и услуги 
 ТОТАЛ ТВ ДОО 
Скопје 

бр.03- 6478/1  од 23.12.2014  

На ден 18-ти декември 2014 година, 
реемитувани се програмските сервиси: 
National Geographic, Fox Live Discovery 
Channel, во рамките на дигиталниот пакет, 
кои не се регистрирани во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во 
согласност со членот 141 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

3 

ДИГИ ПЛУС 
МУЛТИМЕДИА 
Друштво за 
телекомуникациски 
услуги ДООЕЛ 
Скопје, 

бр.03-6400/1 од 19.12.2014 
година,  
 
бр.03-6479/1 од 23.12.2014 
година, 

18-ти декември 2014 година, кој се состои во 
реемитување на програмските сервиси: 
National Geographic и Fox Life, кои не се 
регистрирани во дигиталниот програмски 
пакет, од страна на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, согласно 
член 141 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, определен 
во Писмениот извештај за извршен 
контролен надзор, бр.11-6370/1 од 18.12.2014 
година. 
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Прилог бр.4 
 

 
ДОНЕСЕНИ ОДЛУКИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО/РАДИО ЕМИТУВАЊЕ  

ОД СТРАНА НА АВМУ ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИ (ТРД) 
2 (две) одлуки за одземање на дозволата за телевизиско/радио емитување 

 

 
 

Ред. 
Бр. 

 
Назив на 

радиодифузерот 
за кого е донесена 

одлуката 

Архивски број и 
датум на 

донесената 
одлука 

Прекршување на член од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги според кој е 
изречена одлуката 

 
 

Опис на прекршување: 

 
1. 

Трговско 
радиодифузно 
друштво „ТВ АРТ 
КАНАЛ” Струга ДООЕЛ 

03-95 од 
04.03.2014 

член 90 став 3, а во врска 
со член 82 став 1 алинеја 2 
од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

 
Имателот на дозволата 
престанал со емитување на 
програмскиот сервис повеќе од 
30 дена поради технички, 
финансиски или други причини 
односно не емитувал најмалку 8 
часа дневно програма на 
телевизија. 

2. 

Трговското 
радиодифузно 
друштво ЕНЕРГУ 
РАДИО ДООЕЛ увоз-
извоз Струга 

07-280 од 
14.07.2014 

член 13 став 1, а во врска 
со став 6 од Законот за 
медиуми 

Имателот на дозволата не ги 
исполнил обврските предвидени 
во член 13 став 1, а во врска со 
став 6 од Законот за медиуми и 
не ги доставил податоците до 
Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, 
со што по издавањето на 
дозволата настанале околности 
што претставуваат законски 
пречки за имателот на дозволата 
да ја врши дејноста. 

 
 
 
 

Прилог бр.5 

 

 
ДОНЕСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА РАДИОДИФУЗЕРИ 

ОД СТРАНА НА АВМУ 
2 (две) решенија за бришење од регистарот на радиодифузери 

 

 
 
 

Рб 
 

 
Назив на радиодифузерот за кого е донесено решението 

Уп 1 број и датум на донесеното 
решение 

1. 
Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ 

увоз-извоз Струга 
бр.02-3788/1 од 16.07.2014 

година 

2. 
Трговското радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН 

експорт – импорт ДОО Неготино 
бр.07-341 од 02.09.2014 година 
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Прилог бр.6 
 

РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКА – ОПОМЕНА ОД СТРАНА НА АВМУ ДО ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ 
ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

74 (седумдесет и четири) превземени мерка - опомена 

 

Ред.        
бр. 

Назив на операторот                      
на кого му е доставено 

решението 

Уп 1 број и 
датум на 

решението 

Одредба од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 
(ЗАВМУ) која е повредена 

Опис на дејствието поради 
кое на операторот му е 

доставено решението од 
страна на Агенцијата 

1 
Оператор на јавна електронска 
комуникациска мрежа Б-КТВ 
Охрид 

11-47 од 
10.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

2 

Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги 
АЛТРА - САТ 2000 ДООЕЛ 
Охрид 

11-48 од 
10.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

3 
Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа ИНФЕЛ-КТВ Охрид ДОО 

11-49 од 
10.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

4 
Друштво за производство, 
трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-
извоз ДОО Битола 

11-57 од 
14.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

5 
Друштво за производство, 
трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-
извоз ДОО Битола 

11-58 од 
14.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

6 
Друштво за производство 
трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ 
увоз-извоз ДОО Гевгелија 

11-85 од 
28.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

7 
Друштво за услуги производство 
и трговија ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 
ДООЕЛ увоз-извоз Струга 

11-86 од 
28.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

8 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабловска 
мрежа  Гузимтар Татеши Г-КАТВ 
ДООЕЛ Струга 

11-88 од 
28.02.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

9 
Друштво за производство 
трговија и услуги ИП СИСТЕМС 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

11-125 од 
18.03.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

10 
Друштво за производство, 
трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ 
ДОО експорт-импорт,Тетово 

11-124 од 
18.03.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 
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11 

Друштво за услуги, 
производство и трговија ВВВ-
ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово 

11-126 од 
18.03.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

12 
Друштво за производство, 
трговија,угостителство,сообраќај 
и услуги МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар 

11-121 од 
18.03.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

13 
Друштво за производство, 
трговија,угостителство,сообраќај 
и услуги МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар 

11-122 од 
18.03.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

14 
Радиодифузно трговско 
друштво АС-САТ ДОО увоз-
извоз Гостивар 

11-240 од 
15.05.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

15 

Трговско радиодифузно 
друштво-Оператор за кабелска 
мрежа ГИВ Иван и др. ДОО 
Гостивар 

11-241 од 
15.05.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

16 

Трговско радиодифузно 
друштво-Оператор за кабелска 
мрежа ГИВ Иван и др. ДОО 
Гостивар 

11-242 од 
15.05.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

17 

Трговско радиодифузно 
друштво оператор на кабелска 
мрежа Иљо Стојановски 
ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола 

11-252 од 
21.05.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

18 

Трговското друштво за 
производство, услуги и трговија 
ГАЛАВИЗИОН-5-КОМПАНИ 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

11-253 од 
21.05.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

19 
Друштво за телекомуникации 
ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија 

11-273 од 
20.06.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

20 

Друштво за услуги, 
производство и трговија ВВВ-
ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово 

11-265 од 
04.06.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

21 
Друштво за производство, 
трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ 
ДОО експорт-импорт,Тетово 

11-290 од 
09.07.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 
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22 Друштво за услуги производство 
и трговија ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 
ДООЕЛ увоз-извоз Струга 

11-316 од 
17.07.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

23 

Трговско друштво за 
производство, трговија и услуги 
АЛТРА - САТ 2000 ДООЕЛ 
Охрид 

11-313 од 
17.07.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

24 

Друштво за телекомуникации и 
софтвер-кабелски оператор 
КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ 
Кичево 

11-314 од 
17.07.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

25 

Трговско радиодифузно 
друштво оператор на кабелска 
мрежа Иљо Стојановски 
ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола 

11-323 од 
22.07.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

26 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ 
с.Звегор Делчево 

11-384 од 
12.09.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

27 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ 
Пробиштип 

11-386 од 
12.09.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

28 
Трговско радио дифузно 
друштво-оператор на кабловска 
мрежа ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДООЕЛ Кавадарци 

11-373 од 
02.09.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

29 

Трговско радио дифузно 
друштво-оператор на кабловска 
мрежа ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДООЕЛ Кавадарци, подружница 
Неготино 

11-372 од 
02.09.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

30 
Друштво за трговија и услуги 
ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје 

11-399 од 
26.09.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

31 
Трговско радиодифузно 
друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО 
Струмица 

11-453 од 
31.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

32 
Трговско радиодифузно 
друштво КАБЕЛ-НЕТ ДОО 
Струмица 

11-454 од 
31.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 
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33 
Друштво за производство, 
трговија,угостителство,сообраќај 
и услуги МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар 

11-428 од 
17.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

34 
Друштво за производство, 
трговија,угостителство,сообраќај 
и услуги МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар 

11-427 од 
17.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

35 
Друштво за 
производство,трговија и услуги 
КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО 
с.Челопек Брвеница 

11-414 од 
08.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

36 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново 
Село 

11-451 од 
31.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

37 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново 
Село 

11-452 од 
31.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

38 
Друштво за производство 
трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ 
увоз-извоз ДОО Гевгелија 

11-408 од 
01.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

39 
Друштво за производство 
трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ 
увоз-извоз ДОО Гевгелија 

11-409 од 
01.10.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

40 

Друштво за производство 
телекомуникациски услуги и 
трговија ИНТЕРЛАЈФ ДООЕЛ 
Демир Капија 

11-459 од 
05.11.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

41 

Друштво за телекомуникациски 
инженеринг софтвер трговија и 
услуги МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО 
Скопје 

11-463 од 
06.11.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

42 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ 
Берово 

11-476 од 
13.11.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 
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43 

Друштво за услуги, 
производство и трговија ВВВ-
ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-
извоз Куманово 

11-461 од 
06.11.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

44 
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА 
Друштво за телекомуникациски 
услуги ДООЕЛ Скопје 

11-500 од 
05.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

45 
Друштво за комуникација, 
трговија и услуги ДИ-КАБЕЛ 
ДООЕЛ експорт-импорт Дебар 

11-646 од 
18.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

46 

Друштво за телекомуникации и 
софтвер-кабелски оператор 
КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ 
Кичево, подружница Дебар 

11-709 од 
26.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

47 
Друштво за телекомуникации и 
услуги КОМБО 2003 ДОО увоз-
извоз Куманово 

11-647 од 
18.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

48 

Друштво за 
производство,трговија и услужни 
активности КТВ ПЕШНА увоз-
извоз ДООЕЛ, Македонски Брод 

11-645 од 
18.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

49 

Македонски Телеком 
Акционерско друштво за 
електронски комуникации - 
Скопје 

11-499 од 
05.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

50 
Друштво за производство, 
трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-
извоз ДОО Битола 

11-641 од 
17.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

51 

Трговско радиодифузно 
друштво - оператор на кабелска 
мрежа КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО 
Прилеп 

11-630 од 
16.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

52 

Трговско радиодифузно 
друштво - оператор на кабелска 
мрежа КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО 
Прилеп 

11-629 од 
16.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

53 
Друштво за услуги, трговија и 
производство МОБИ СЕРВИС 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

11-632 од 
16.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 
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54 

Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје 

11-679 од 
18.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

55 
Друштво за производство 
трговија и услуги ИП СИСТЕМС 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

11-682 од 
19.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

56 
Трговско радиодифузно 
друштво кабловска телевизија 
РОБИ ДООЕЛ Штип 

11-515 од 
10.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

57 
Трговско радиодифузно 
друштво кабловска телевизија 
РОБИ ДООЕЛ Штип 

11-516 од 
10.12.2014 

Член 141 став 13 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервиси кои не се 
регистрирани во Агенцијата 

58 
Друштво за производство, 
трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-
извоз ДОО Битола 

11-59 од 
14.02.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

59 Друштво за услуги производство 
и трговија ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 
ДООЕЛ увоз-извоз Струга 

11-87 од 
28.02.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

60 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабловска 
мрежа  Гузимтар Татеши Г-КАТВ 
ДООЕЛ Струга 

11-89 од 
28.02.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

61 
Друштво за производство, 
трговија,угостителство,сообраќај 
и услуги МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар 

11-120 од 
18.03.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

62 
Друштво за производство, 
трговија,угостителство,сообраќај 
и услуги МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар 

11-123 од 
18.03.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

63 
Радиодифузно трговско 
друштво АС-САТ ДОО увоз-
извоз Гостивар 

11-239 од 
15.05.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

64 

Трговско радиодифузно 
друштво оператор на кабелска 
мрежа Иљо Стојановски 
ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола 

11-251 од 
21.05.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 
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65 
Друштво за услуги производство 
и трговија ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 
ДООЕЛ увоз-извоз Струга 

11-315 од 
17.07.2014 

Член 143 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Реемитување на програмски 
сервис на домашен 
радиодифузер надвор од 
сервисната зона за која 
радиодифузерот ја има 
добиено дозволата 

66 

Трговско радиодифузно 
друштво - оператор на кабелска 
мрежа КДС-КАБЕЛ НЕТ ДОО 
Прилеп 

11-342 од 
19.08.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

67 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ 
с.Звегор Делчево 

11-383 од 
12.09.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

68 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ 
Пробиштип 

11-385 од 
12.09.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

69 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново 
Село 

11-450 од 
31.10.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

70 
Трговско радио дифузно 
друштво-оператор на кабловска 
мрежа ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
ДООЕЛ Кавадарци 

11-488 од 
24.11.2014 

Член 144 став 1 од 
Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Објавување на информации 
на интерниот телевизиски 
канал на операторот, кои не 
се однесуваат на 
функционирање и услугите 
што ги обезбедува 

71 
Друштво за производство 
трговија и услуги ИП СИСТЕМС 
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово 

11-462 од 
06.11.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

72 

Друштво за телекомуникациски 
инженеринг софтвер трговија и 
услуги МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО 
Скопје 

11-464 од 
06.11.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

73 

Трговско радиодифузно 
друштво-оператор на кабелска 
мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ 
Берово 

11-475 од 
13.11.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 

74 
Друштво за услуги, трговија и 
производство МОБИ СЕРВИС 
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп 

11-631 од 
16.12.2014 

Член 64 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 
јазик со титл на српски јазик 
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Прилог бр.7 
 

Барања за пристап до информации од јавен карактер 
 

РБ 
Архивски  

број 
Датум Барател Предмет на барањето 

 
Одговорено 

1. 12-5187/1 27.12.2013 
Здружение на граѓани 
„Центар за Граѓански 
Комуникации“ 

Информација во врска со 
извештај за спроведена 
постапка за доделување на 
договор за јавна набавка на 
Горива за службените 
моторни возила на Советот 
за радиодифузија на 
Република Македонија и 
Тендерската документација 
бр.40/2013. 

     
позитивно 

2. 12-521/1 24.01.2014 

Коалиција Сексуални и 
здравствени права на 
маргинилизираните 
заедници – Скопје 

Информација во врска со 
доставување на видео 
материјалот од 72 – та 
пленарна седница на 
Собранието на Република 
Макеоднија од  23  и 
24.09.2013 година, на која се 
расправаше по Предлогот за  
пристапување кон измена на 
Уставот на Република 
Македонија, поднесен од 
група пратенци на Собранието 
на Република Македонија. 

Позитивно 
(препратено 
до Собрание 
на РМ -  
Собраниски 
канал, на 
натамошно 
постапување) 

3. 12-717/1 05.02.2014 

Министерство за 
образование и наука. во 
кое до Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни 
медиумски услуги го 
препраќа Барањето од 
Младински образовен 
форум, за доставување на 
програмски препораки за 
следење на коректното 
користење на младите во 
рекламирањето, листата 
на медиумите до кои се 
испратени (од донесување 
на НСМ до денот на 
нивното доставено 
Барање) и листата на 
медиуми кои ги 
применуваат. 

Министерство за образование 
и наука. го препрати Барањето 
од Младински образовен 
форум, за доставување на 
програмски препораки за 
следење на коректното 
користење на младите во 
рекламирањето, листата на 
медиумите до кои се 
испратени (од донесување на 
НСМ до денот на нивното 
доставено Барање) и листата 
на медиуми кои ги 
применуваат. 
 

    позитивно 

4. 12-898/1 10.02.2014 
Здружение на граѓани 
Центар за развој на 
медиуми.  

Информација за Концепт за 
мониторинг на Избори 2014, 
усвоен на 4-та седница на 
АААВМУ, одржана на 
28.01.2014 и Измена и 
дополнување на 
Методологијата за мониторинг 
на изборното медиумско 
преставување преку радио и 
телевизиските програмски 
сервиси за време на изборни 

     позитивно 
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процеси, усвоен на 7-та 
седница на АААВМУ, одржана 
на 07.02.2014. 

5. 12-1003/1 18.02.2014 

Здружение за 
унапредување на родовата 
еднаквост Акција 
Здруженска 

Информација во која 
прашуваат дали се донесени 
измени и дополнувања на 
актот за систематизација на 
работните места во 
Агенцијата, со кој 
надлежностите и задачите на 
координаторот и заменик – 
координаторот за еднакви 
можности на жените и мажите 
се утврдени согласно член 11 
став 7 од Законот за еднакви 
можности на мажите и жените 
(„Службен весник на 
Република Македонија“, бр.6 
од 13.01.2012) и да бараат 
копија од истиот акт.  

позитивно 

6. 12-1263/1 04.03.2014 

Здружение на граѓани 
“Х.Е.Р.А.„ Асоцијација за 
здравствена едукација и 
истражување и 
Коалицијата Сексуални и 
здравствени права на 
маргинализирани заедници 

Информација во која 
прашуваат која е постапката 
за кампања да добие статус 
на кампања од јавен интерес и 
бесплатно да се емитува на 
Македонската радио 
телевизија, дали кампањата 
прво треба да се емитува на 
програмите на 
радиодифузерите пред да 
добие статус на кампања од 
јавен интерес, колку време 
трае постапката за добивање 
потврда за кампања од јавен 
интерес, при одлучувањето 
дали една кампања е од јавен 
интерес или не, кои 
критериуми ги користи 
Советот и доколку постои, да 
се посочи на документот со кој 
се утврдува оваа постапка? 

    позитивно 

7. 12-2389/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација во врска  со тоа 
дали во рамките на Агенцијата 
е формирана посебна 
организациона единица за 
постапување по претставки на 
граѓани? 
 

     позитивно 

8. 12-2390/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација „дали 
вработените во посебната 
организациона единица за 
постапување по претставки на 
граѓани во рамките на 
Агенцијата извршуваат и други 
работни задачи во согласност 
со актот за систематизација?“ 
 

    позитивно 
 
 
  

9. 
 

12-2391/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација „дали 
вработените во посебната 
организациона единица за 
постапување по претставки на 
граѓани во рамките на 

     
     позитивно 
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Агенцијата, претходно имале 
работно искуство во областа 
на медиумските услуги?“ 

10. 
 

12-2392/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација „дали 
вработените во посебната 
организациона единица за 
постапување по претставки на 
граѓани во рамките на 
Агенцијата имаат 
континуирана обука во 
областа на медиумските 
услуги и во каква форма?“ 

 
     позитивно 
 

11. 12-2393/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација во врска со тоа 
колку од поднесените 
претставки се поведени 
инспекциски и/или прекршочни 
постапки и како истите 
завршиле во текот на една 
година и тоа за 2011, 2012 и 
2013 година? 
 

 
     позитивно 
 

12. 12-2394/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Доставување информација за 
тоа на кој начин граѓаните 
може да поднесат претставки 
до Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски 
услуги? 

 
     негативно 
 

13. 
 
 
 

12-2395/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација  во врска со тоа 
дали има пропишан образец 
на кој граѓаните може да 
поднесат претставка и на кој 
начин истиот е достапен за 
граѓаните? 

 
 
    позитивно 
 

14. 
 
 
 

12-2396/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 
 

Информација „дали е донесен 
подзаконски акт (правилник, 
упатство или друг акт) со кој 
се пропишува начинот на 
постапување со примените 
претставки од граѓаните и на 
кој начин е достапен до 
граѓаните?“ 

    позитивно 
 

15. 
 
 

12-2397/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација во која бараат  
да ги известиме во кој рок 
просечно се известува 
подносителот за крајниот 
исход од поднесената 
претставка? 

    позитивно 

16. 
 
 
 

12-2398/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација во која бараат 
од АААВМУ  да одговори дали 
се известува подносителот за 
крајниот исход од поднесената 
претставка и на кој начин? 

 
             
     позитивно 
 

17. 
 
 
 

12-2399/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација „за тоа кои се 
најчестите утврдени повреди 
сторени од правните лица во 
областа на медиумските 
услуги како резултат од 
поднесените претставки од 
страна на граѓаните?“ 

 
     позитивно 
 

18. 
 
 

12-2400/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација „дали се вршат 
анализи и се изработуваат 
извештаи во однос на 

 
     Позитивно 
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 поднесените претставки од 
страна на граѓаните и кои 
мерки се преземени за 
констатираната состојба во 
областа на медиумските 
услуги?“ 

19. 12-2401/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација во врска со тоа 
колку дена во просек траело 
постапувањето по 
поднесените претставки од 
страна на граѓаните во текот 
на една година и тоа за 2011, 
2012 и 2013 година? 

 
     позитивно 
 

20. 
 

12-2402/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 

Информација  во врска со тоа 
какви мерки биле преземени 
во однос на поднесените 
претставки од страна на 
граѓаните во текот на една 
година и тоа за 2011, 2012 и 
2013 година? 

 
     позитивно 
 

21. 12-2403/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 
 

Информација во однос на тоа 
колку претставки од граѓани 
биле поднесени до Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во текот на 
една година и тоа за 2011, 
2012 и 2013 година. 

 
     позитивно 
 

22. 12-2404/1 22.04.2014 
Фондација Отворено 
Општество – Македонија 
 

Информација  за тоа колку 
претставки се решени 
позитивно а колку негативно 
за граѓанинот во текот на една 
година и тоа за  2011, 2012 и 
2013 година? 

 
       
позитивно 
 

23. 12-3243/1 16.06.2014 
Центар за медиумска 
активност 
 

Информација во врска со 
информации за издадени 
дозволи, опомени и одземени 
дозволи за вршење на 
радиодифузна дејност, за 
периодот од 2001-ва заклучно 
со 2003-та година 
 

 
       
позитивно 
 

24. 12-4132/1 11.08.2014 
Јовица Пауноски 
 

Информација за тоа колку 
изнесува годишно лиценцата 
за отворање на радио во 
општината Демир Хисар и што 
друго е потребно освен 
лиценцата и дали опремата за 
пренос на сигналот ја 
инсталира радиото или 
Агенцијата? 

позитивно 
 

25. 12-5232/1 29.10.2014 
Сабина Факиќ, Здружение 
на граѓани „Центар за 
граѓански комуникации“ 

Информација со која бараат 
доставување на фотокопии за 
јавната набавка за Печатарски 
услуги бр.26/2014. 
 

 позитивно 
 

26. 12-5361/1 03.11.2014 

Хелсиншки комитет за 
човекови права на 
Република Македонија  
 

Информација во врска со 
начинот и методологијата за 
справување и отстранување 
на објавените медиумски 
содржини регулирани во член 
4 од Законот за медиумите и 
тоа: содржини со кои се 

 
 позитивно 
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загрозува националната 
безбедност, содржини со кои 
се поттикнува насилно 
уривање на уставниот поредок 
на Република Македонија, 
содржини со кои се поттикнува 
воена агресија или вооружен 
конфликт и содржини со кои 
се поттикнува или шири 
дискриминација, нетрпеливост 
или омраза врз основа на 
раса, пол, религија или 
националност. 
 

27. 12-6395/1 19.12.2014 
Панче Ефтимов 
 

Информација во која бара да 
му се достави  фотокопија од 
Регистриран програмски пакет 
за операторот ДПТУ ИП 
СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, за периодот од 
цела 2012 година и 2013 
година. 
 

 
 позитивно 
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 АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај за реализација на Годишниот план за 

програмски надзор за 2014 година 
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Годишниот план за програмски надзор за 2014 година, беше донесен на седницата 

на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одржана на  23 

јули 2014 година. Со оглед на тоа дека Собранието на Република Македонија ги избра 

членовите на Советот на Агенцијата во почетокот на јули 2014 година, овој Годишен план 

се однесуваше на периодот од 1 август до 31 декември 2014 година. 

При планирањето на обемот на активности за редовен надзор во овој Годишен 

план беа земени предвид: динамиката за изработка на подзаконските акти кои 

произлегуваат од Законот; другите обврски планирани во Програмата за работа на 

Агенцијата; претпоставките за вонредни надзори што можат да произлезат врз основа на 

претставки од правни или физички лица или реализирани по службена должност на 

Агенцијата; како и фактот дека во согласност со Законот, Агенцијата има обврска по 

секоја изречена мерка, по истекот на рокот определен во поединечниот акт да спроведе 

контролен надзор. 

Со Годишниот план за редовен програмски надзор беа опфатени речиси сите 

радиодифузери што се предмет на програмски надзор: радио и телевизиските програмски 

сервиси на Јавниот радиодифузен сервис (МРТ), трговските радиодифузни друштва со 

радио и телевизиски програмски сервиси на локално, регионално и државно ниво и 

непрофитните радиодифузни установи основани за радио емитување.  

 Во согласност со Методологијата за вршење програмски надзор, во текот на 2014 

година беше планиран надзор на три групи обврски за радиодифузерите што 

произлегуваат од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – на обврските за 

емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; за заштита на 

малолетната публика; и за поттикнување и заштита на културниот идентитет.  

 Со овој план беше предвидено во периодот од август до декември 2014 година, 

секој месец да се врши надзор на исполнувањето на обврските од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги на два оператори на јавни електронски комуникациски 

мрежи.  
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Реализиран надзор врз работењето на радиодифузерите 
согласно Годишниот план за програмски надзор 

(август – декември 2014 година) 
 
 

период радиодифузер констатирани прекршувања 

август 

ТВ Кисс - Тетово 

 аудиовизуелни комерцијални 
комуникации 

 заштита на малолетните лица 

ТВ Коха - Тетово  аудиовизуелни комерцијални 
комуникации 

ТВ Златен канал (К ТРИ ТВ) – К. Паланка  заштита на малолетните лица 

ТВ Тиквешија (Канал 1 ТВ) - Кавадарци  емитувана музика 

ТВ Кобра - Радовиш / 

ТВ Ускана - Кичево / 

НТВ (ТВ О2)- Охрид / 

ТВ Д 1 - Делчево / 

ТВ Вижн БМ (ТВ Канал Визија) - Прилеп / 

Радио Фолк - Скопје  емитувана музика 

Универзитетско радио УКЛО ФМ-Битола  емитувана музика 

Радио Ват - Скопје  аудио комерцијални комуникации 

септември 

ЈРС - МРТ 1 

 аудиовизуелни комерцијални 
комуникации 

 заштита на малолетните лица 

ТВ Алсат - М  аудиовизуелни комерцијални 
комуникации 

ТВ Сител 3  аудиовизуелни комерцијални 
комуникации 

ТВ Сонце  аудиовизуелни комерцијални 
комуникации 

ЈРС – МРТ 2 / 

ТВ Алфа / 

ТВ Канал 5 / 
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ТВ Сител / 

ТВ Телма / 

ТВ 24 Вести / 

ТВ Канал 5 Плус / 

Наша ТВ / 

октомври 

ЈРС - МРТ 1 / 

ЈРС – МРТ 2 / 

ЈРС – МР  Прва програма / 

ЈРС – МР Втора рограма / 

ЈРС – МР Канал на етнички заедници / 

Радио Антена 5 / 

Радио Канал 77 / 

Радио Рос Метрополис / 

Радио Слободна Македонија / 

Универзитетско радио УГД ФМ - Штип  емитувана музика 

Универзитетско радио Студент - Скопје / 

ноември 

ТВ Чеграни медиа – с. Чегране  аудиовизуелни комерцијални 
комуникации 

ТВ Вис - Струмица / 

КТВ - Кавадарци / 

ТВ Менада (ТВ Ултра) - Тетово / 

ТВ МТМ - Скопје / 

ТВ Шутел - Скопје / 

ТВ Сител / 

ТВ Канал 5 / 

ТВ Телма / 

ТВ Алсат – М / 

ТВ Алфа / 

Радио Арачина - Скопје  аудио комерцијални комуникации 

Радио Буба Мара - Скопје  аудио комерцијални комуникации 
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декември 

ТВ Сител 2 - Кратово  заштита на малолетните лица 

ТВ Едо - Скопје / 

ТВ Скопје - Скопје / 

ТВ БТР - Скопје / 

ТВ Стар - Штип / 

ТВ Ирис - Штип / 

ТВ Хана - Куманово / 

ТВ Феста - Куманово / 

ТВ Далга Крт - Куманово / 

Радио Фортуна - Скопје / 

Радио Сити - Скопје / 
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Реализиран надзор врз работењето на операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи согласно Годишниот план за програмски надзор 
(август – декември 2014 година) 

 
 
 

период оператор констатирани прекршувања 

август 

Инел Интернационал Кавадарци – 
аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

Инел Интернационал Кавадарци – 
подружница Неготино - аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

КДС Кабел Нет ДООЕЛ Прилеп – 
аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси што се титлуваат на 
јазик различен од 
оригиналниот јазик на тие 
сервиси 

септември 

БИВ Пирамида ДООЕЛ с.Звегор 
Делчево – аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

 реемитува програмски 
сервиси што се титлуваат на 
јазик различен од 
оригиналниот јазик на тие 
сервиси 

 

КДС – ВТ ДООЕЛ Пробиштип – 
аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

 реемитува програмски 
сервиси што се титлуваат на 
јазик различен од 
оригиналниот јазик на тие 
сервиси 

ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје  реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО 
Гевгелија- аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО  реемитува програмски 
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Гевгелија- дигитален пакет сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

октомври 

КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО 
с.Челопек Брвеница – аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

РОБИ ДООЕЛ Штип – аналоген пакет / 

РОБИ ДООЕЛ Штип – дигитален пакет 

 
/ 

ноември 

 

МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Куманово – 
аналоген пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

 реемитува програмски 
сервиси што се титлуваат на 
јазик различен од 
оригиналниот јазик на тие 
сервиси 

 
 
ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово – аналоген 
пакет 

 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

 реемитува програмски 
сервиси што се титлуваат на 
јазик различен од 
оригиналниот јазик на тие 
сервиси 

 

декември 

 

ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ 
Скопје – дигитален пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

Македонски Телеком АД Скопје – 
дигитален пакет 

 реемитува програмски 
сервиси за кој нема потврда 
издадена од Агенцијата 

 
 

http://avmu.org.mk/images/Digi_Plus_Mulltimedija_Skopje.pdf
http://avmu.org.mk/images/Digi_Plus_Mulltimedija_Skopje.pdf
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 АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
ЗА 2014 ГОДИНА И ГОДИШНА СМЕТКА СО ПОДАТОЦИ  

ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ, ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ ЗА 
2014 ГОДИНА 
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Вкупно реализирани приходи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги во 2014-та година изнесуваат 97.857.693,00 денари (Прилог 1). Овие приходи се 
остварени од следните извори: 

 

- приходи од наплатена радиодифузна такса во износ 46.480.504,00 денари; 
-  приход остварен од надоместок за дозволи за телевизиско и радио емитување 

во износ од 38.260.017,00  денари; 
-   приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање во износ од 6.978.838,00 денари; 
-  приходи од Буџетот на Република Македонија, за финансирање на активностите 

на Агенцијата за време на изборен процес во износ од 3.109.716,00 денари; 

-  приходи од камати од орочени депозити, средства по видување и позитивни 

курсни разлик во износ од  2.105.656,00 денари и 

-     други приходи во износ од 922.962,00 денари. 
 
 

Според усвоениот Финансиски план на Агенцијата за 2014-та година беа 
планирани да се остварат приходи од радиодифузна такса во износ од 42.000.000,00 
денари, а се реализираа приходи од 46.480.504,00 денари.  

Планираните приходи од дозволи за телевизиско и радио емитување    изнесуваа 
40.000.000,00 денари, а беа остварени 38.260.017,00 денари. Исто така во 2014-та година 
беа планирани приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели 
на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во износ од 12.000.000,00 денари, а за 
истите беа реализирани средства во износ од 6.978.838,00 денари. Овој надоместок 
Агенцијата го остварува согласно член 142 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 
101/14 и 132/14) за надзор од операторите кои реемитуваат програмски сервиси и 
даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Годишниот надоместок 
изнесува 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски 
сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со 
реемитување на програмски сервиси или со обезбедување на аудиовизуелни медиумски 
услуги по барање во текот на претходната календарска година, или пократок дел од 
годината кога операторот кој реемитува програмски сервиси или давателот на 
аудиовизуелни медиумски услуги по барање почнал да ја обезбедува услугата.Разликата 
што се јави помеѓу планираните и остварените приходи, е од причина што Агенцијата за 
прв пат во 2014-та година, остварува приходи од надзор за реемитување на програмски 
сервиси и од даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и неможеше со 
точност да се предвиди износот што ќе се оствари. 

Во 2014-та година Агенцијата имаше прилив на средства и од Буџетот на 
Република Македонија, по основ на финансирање на активностите на Агенцијата за 
време на изборен процес во износ од 3.109.716,00 денари. Овие средства се исплатени 
од Буџетот на Република Македонија, согласно член 36 од Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.14/14), Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06, 
136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13 и 34/13), кои меѓу останатото се 
дополни и со член (76-г), со кој се пропиша дека за исполнување на законските обврски на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, финансиските средства се 
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обезбедуваат од средствата на Буџетот на Република Македонија, кои се исплаќаат на 
посебна сметка на Агенцијата. Наведените средства беа наменети исклучиво за 
финансирање на активностите на Агенцијата за време на изборниот процес (член 76-г 
став 2 од истиот Закон). 

  
Во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беа планирани и 

приходи од камати на орочени депозити во износ од 2.500.000,00 денари, а по истиот 
основ беа реализирани вкупни средства во износ од 2.105.656,00 денари. По други 
основи, односно за други приходи беа остварени вкупни средства во износ од 922.962,00 
денари. 

 
Во усвоениот Финансискиот план за 2014-та година, беа планирани да се 

искористат пренесени средства од минати години во износ од 102.494.898,00 денари, а 
беа искористени 23.235.156,00 денари. 
 
 
 

Вкупно реализираните расходи во 2014-та година изнесуваат 121.092.849,00 
денари и се движат во рамките на планираните расходи според усвоениот Финансиски 
план за 2014-та година (Прилог 1). 
 

-на расходните ставки од групата (400) Потрошени канцелариски материјали се 
планирани средства во износ од 1.079.880,00 денари, а се потрошени 686.992,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (401) за Потрошена енергија се планирани 
средства во износ од 2.460.000,00 денари, а се потрошени 1.899.902,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (402) Инвестиционо одржување на средства се 
планирани средства во износ од 1.608.860,00 денари, а се потрошени 843.889,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (403) Други услуги се планирани средства во 
износ од 500.000,00 денари, а се потрошени 14.830,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (404) Превозни транспортни услуги се планирани 
средства во износ од 2.360.000,00 денари, а се потрошени 1.884.249,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (405) Издатоци за репрезентација се планирани 
средства во износ од 711.060,00 денари, а се потрошени 672.184,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (408) за Наемнини се планирани средства во 
износ од 7.754.000,00 денари, а се потрошени 5.848.066,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (409) Други материјални расходи се планирани 
средства во износ од 395.000,00 денари, а се потрошени 297.288,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (410) за Провизија за платен промет се 
планирани средства во износ од 80.000,00 денари, а се потрошени 86.550,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (411) за Казнена камата се потрошени 9,00 
денари; 

-на расходните ставки од групата (412) за Премии за осигурување се планирани 
средства во износ од 141.000,00 денари, а се потрошени 129.160,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (413) за Дневници за службени патувања и патни 
трошоци се планирани средства во износ од 1.310.000,00 денари, а се потрошени 
677.848,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (414) за Надомести на трошоци на работници и 
граѓани се планирани средства во износ од 5.875.767,00 денари, а се потрошени 
4.268.163,00 денари; 

-на расходната ставка од групата (415) Негативни курсни разлики се потрошени 
49,00 денари; 
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-на расходните ставки од групата (416) за Членарини се планирани средства во 
износ од 160.000,00 денари, а се потрошени 135.960,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (417) за Интелектуални и други услуги се 
планирани средства во износ од 6.431.250,00 денари, а се потрошени 4.612.342,00 
денари; 

-на расходните ставки од групата (418) за Останати други расходи се планирани 
средства во износ од 1.555.400,00 денари, а се потрошени 1.518.739,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (42)  Средства за посебни намени се планирани 
средства во износ од 1.940.000,00 денари, а се потрошени 496.076,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (440)  Средства за градежни работи се 
планирани средства во износ од 126.217.946,00 денари, а се потрошени 57.188.558,00 
денари; 

-на расходните ставки од групата (441)  Средства за опрема се планирани 
средства во износ од 1.364.000,00 денари, а се потрошени 1.297.443,00 денари; 

-на расходните ставки од групата (442)  Други капитални средства се планирани 
средства во износ од 313.800,00 денари, меѓутоа истите не се воопшто реализирани; 

-на расходните ставки од групата (450) за Помошти, донации и други давања на 
субјекти се потрошени 1.643.187,00 денари, кои се однесуваат за финансирање на 
проекти од јавен интерес; 

-на расходните ставки (460) Вкалкулирани плати, се планирани средства во износ 
од 36.736.935,00 денари, а се потрошени средства во износ 36.176.850,00 денари. 

-на расходните ставки (470) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот, се 
потрошени средства во износ 714.515,00 денари. 
 
 Податоците за реализираните приходи и остварени расходи во 2014-та година по 
организациона структура се претставени во Прилог бр.2  
 
 
 Во вкупно остварените расходи најголем удел и во 2014-та година имаат 
расходите кои што се однесуваат на изградбата на деловниот објект на Агенцијата. Тие 
изнесуваат 57.188.558,00 денари и учествуваат во вкупните расходи со најголем процент. 
Во овој дел 440 Средства за градежни објекти има и најголемо отстапување помеѓу 
планираните расходи кои изнесуваа 126.217.946,00 денари, а се реализирани 
57.188.558,00 денари. Во текот на 2014-та година се платени 6 (шест) градежни времени 
ситуации за изградба на деловниот објект „Панко Брашнаров“. 
 

Вкупните побарувања од комитенти изнесуваат 25.407.439,00 денари на име 
издадени фактури за дозволи за вршење радиодифузна дејност. Овој износ се однесува 
за претходни периоди, односно за издадени фактури заклучно со 2011-та година. 

 
Вкупните обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кон 

добавувачите изнесуваат 3.534.554,00 денари. Сите обврски се однесувват за фактури 
кои што не биле доспеани за плаќање на 31.12.2014-та година и истите Агенцијата ќе ги 
исплати согласно роковите утврдени во нив.  
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                                                                                                               Прилог 1 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2014 ГОДИНА 
 

А РАСХОДИ 

 

Поставка Расходи 
Планирано 

2014 
Реализирано 

2014 

 Вкупно расходи 198.994.898,00 121.092.849,00 

400 Потрошени материјали 1.079.880,00 686.992,00 

400002 Ситен инвентар во употреба 10.000,00 0,00 

400100 Потрошено гориво,мазиво и сл. 550.000,00 310.651,00 

400300 
Потрошени канцелариски 
материјали 

148.880,00 111.337,00 

400500 
Потрошени матер.за лична 
хигиена, вода и сл. 

249.000,00 181.182,00 

400700 
Потрошени други материјали и 
суровини 

50.000,00 83.022,00 

400900 Потрошени резервни делови 72.000,00 800,00 

401 Потрошена енергија 2.460.000,00 1.899.902,00 

401000 Потрошена електрична енергија 960.000,00 963.960,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 1.500.000,00 935.942,00 

402 Инвестиционо одржување на 
средствата 

1.608.860,00 843.889,00 

402010 
Поправки изврш. на 
добрата,сервис,монтажа-леки коли 

322.060,00 60.085,00 

402020 
Поправки изврш. на 
добрата,сервис,монтажа-мебел 

5.000,00 0,00 

402030 
Поправки изврш. на 
добрата,сервис,монтажа-хардвер 
и софтвер 

473.000,00 379.154,00 

402040 
Поправки изврш. на 
добрата,сервис,монтажа-опрема 

758.800,00 404.650,00 

402050 
Поправка, одржување на градежни 
објекти 

50.000,00 0,00 

403 Други услуги 500.000,00 14.830,00 

403400 Печатарски услуги 500.000,00 14.830,00 

404 
Превозни транспортни 

2.360.000,00 1.884.249,00 
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услуги 

404500 
Поштарина 
(писма,печ.материјал,пакети и сл.) 

450.000,00 396.115,00 

404600 
Телефонски давачки,давачки за 
тел. и слично 

1.900.000,00 1.483.010,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 10.000,00 5.124,00 

405 Издатоци за реклама,пропаганда и 
репрезентација 

711.060,00 672.184,00 

405000 Издатоци за репрезентација 711.060,00 672.184,00 

408 Наемнини 7.754.000,00 5.848.066,00 

408000 
Наемнина за користење градежни 
објекти 

7.700.000,00 5.848.066,00 

408100 Наемнина за користење опрема 24.000,00 0,00 

408500 Останати видови наемнини 30.000,00 0,00 

409 Други материјални расходи 395.000,00 297.288,00 

409000 Судски и административни такси 120.000,00 37.006,00 

409100 Издатоци за стручна литература 180.000,00 188.834,00 

409200 
Расходи за учество на 
семинар,советување и сл, 

80.000,00 51.356,00 

409300 
Расходи за регистрација на 
моторни возила 

15.000,00 20.092,00 

410 Провизија за платен промет 80.000,00 86.550,00 

410100 Провизија за платен промет 60.000,00 62.165,00 

410200 Банкарска провизија 20.000,00 24.385,00 

411 Камата 0,00 9,00 

411100 Казнена камата 0,00 9,00 

412 Премии за осигурување 141.000,00 129.160,00 

412100 
Премии за осигурување 
недвижности и права 

73.200,00 65.488,00 

412200 
Премии за осигурување на 
моторни возила 

67.800,00 63.672,00 

413 Дневници за службени патувања и 
патни трошоци 

1.310.000,00 677.848,00 

413000 
Дневници за службени патувања 
во земјата 

65.000,00 45.028,00 

413100 
Дневници за службени патувања 
во странство 

200.000,00 106.314,00 

413200 
Надомест за трошоци за превоз за 
сл.пат во земјата 

40.000,00 28.145,00 

413300 
Надомест за трошоци за превоз за 
сл.пат во странство 

550.000,00 264.655,00 
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413400 
Надомест за трошоци за ноќевање 
на сл.пат во земј. 

75.000,00 2.135,00 

413500 
Надомест за трошоци за ноќевање 
на сл.пат во странство 

350.000,00 225.880,00 

413720 
Др.надом.во врска со служ.пат. во 
странство 

30.000,00 5.691,00 

414 Надоместоци на трошоци на 
работници и граѓани 

5.875.767,00 4.268.163,00 

414000 
Надомест за трошоци за превоз до 
работа и од работа 

923.000,00 
61.262,00 

414300 Надомест за одвоен живот 160.000,00 77.058,00 

414800 Јубилејни награди 22.000,00 0,00 

414900 Други надоместоци 620.000,00 576.860,00 

414901 
Други надоместоци-Членови на 
Совет на Агенцијата 

4.150.767,00 
3.552.983,00 

415 Негативни курсни разлики 0,00 49,00 

415000 Негативни курсни разлики 0,00 49,00 

416 Членарини 160.000,00 135.960,00 

416300 
Членарини на меѓународни и 
други организации 

160.000,00 135.960,00 

417 Интелектуални и други услуги 6.431.250,00 4.612.342,00 

417100 Договорни услуги 3.632.000,00 2.607.252,00 

417500 Нотарски услуги 0,00 17.680,00 

417700 
Други лични и интелектуални 
услуги 

35.400,00 15.500,00 

417800 
Други неспомнати услуги-
истражување 

1.049.850,00 336.241,00 

417900 Други услуги од правни лица 1.714.000,00 1.635.696,00 

418 Останати други расходи 1.555.400,00 1.518.739,00 

418800 Други расходи 1.555.400,00 1.518.739,00 

42 Средства за посебни намени 1.940.000,00 496.076,00 

420300 
Други расходи за меѓународна 
соработка-Ипа проект 

1.940.000,00 496.076,00 

440 Средства за градежни објекти 126.217.946,00 57.188.558,00 

440100 
Изградба, реконструкција и 
адаптација на градежни објекти 

126.217.946,00 57.188.558,00 

441 Средства за опрема 1.364.000,00 1.297.443,00 

441100 Купување на моторни возила 1.191.000,00 1.182.253,00 

441200 
Купување-набавка на 
машини,уреди,инструменти 

173.000,00 115.190,00 

442 Други капитални средства 313.800,00 0,00 

442100 
Откуп на патенти,лиценци и други 
права 

313.800,00 0,00 

450 
Помошти, донации и други давања 
на субјекти 

0,00 1.643.187,00 
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450100 
Помошти и други давања на 
субјекти 

0,00 1.643.187,00 

460 Вкалкулирани плати 36.736.935,00 36.176.850,00 

460000 Нето плати и нодомести на плати 24.496.095,00 24.226.734,00 

460200 
Персонален данок на плати и 
надомест на плати 

2.235.823,00 2.182.325,00 

460300 
Придонес за пензиско и 
инвалидско осигурување 

6.670.001,00 6.511.844,00 

460310 Придонес за вработување 444.671,00 434.126,00 

460320 
Придонес за здравствено 
осигурување 

2.705.060,00 2.640.933,00 

460330 
Придонес за професионално 
заболување 

185.285,00 180.888,00 

470 Даноци и придонеси кои не 
зависат од резултатот 

0,00 714.515,00 

470000 Други даноци 0,00 714.515,00 

   
 
 
 
 
 
 

Б ПРИХОДИ 

 

Ставка Приходи 
Планирано 

2014 
Реализирано 

2014 

 
Планиран приход за финансирање од 
радиодифузна такса 

42.000.000,00 46.480.504,00 

 
Средства од Буџет на Република 
Македонија 

0,00 3.109.716,00 

 Планирани приходи од дозволи 40.000.000,00 38.260.017,00 

 
Надзор за реемитување на програмски 
сервиси на оператори на јавна 
електронска комуникациска мрежа 

12.000.000,00 6.978.838,00 

 
Планиран приход од камати од тековната 
година 

2.500.000,00 2.105.656,00 

 Пренесени средства  102.494.898,00 23.235.156,00 

 Дрги приходи 0,00 922.962,00 

 Вкупно 198.994.898,00 121.092.849,00 
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                                                                                                               Прилог 2 
  РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И  ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА 2014-ТА 

ГОДИНА  ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

 
 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2014-ТА ГОДИНА КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
 

Ставка Приходи Планирани 
средства 

 Приходи од наплатена радиодифузна такса 46.480.504,00 

 Приход од Буџет на РМ 3.109.716,00 

 Приход од надоместок за дозволи за 
телевизиско или радио емитување 

38.260.017,00 

 Приход од надзор за реемитување на 
програмски сервиси на оператори на јавна 
електронска комуникациска мрежа 

6.978.838,00 

 Приход од камати од тековната година 2.105.656,00 

 Други приходи 922.962,00 

 Средства од минати години 23.235.156,00 

 Вкупно 121.092.849,00 
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ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2014-ТА ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ 
ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
 

401 
Потрошена енергија 

1.899.902,00 

401000 Потрошена електрична енергија 963.960,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 935.942,00 

404 Превозни транспортни услуги 1.884.249,00 

404500 Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)                                                                   396.115,00 

404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично                                                        1.483.010,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 5.124,00 

405 
Издатоци за реклама,пропаганда и 
репрезентација 

672.184,00 

405000 Издатоци за репрезентација                                                                                                                        672.184,00 

408 Наемнини 5.848.066,00 

408000 Наемнина за користење градежни објекти                                                                               5.848.066,00 

409 Други материјални расходи                                                                                                 297.288,00 

409000 Судски и административни такси                                      37.006,00 

409100 Издатоци за стручна литература 188.834,00 

409200 Расходи за учество на семинар,советување и сл, 51.356,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 20.092,00 

410 Провизија за платен промет                                                                      86.559,00 

410100 Провизија за платен промет 62.174,00 

410200 Банкарска провизија                                                                            24.385,00 

412 Премии за осигурување 129.160,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 65.488,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила                                                           63.672,00 

413 Дневници за службени патувања и патни 
трошоци 

677.848,00 

413000 Дневница за службени патувања во земјата 45.028,00 

413100 Дневница за службени патувања во странство 106.314,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во 
земј. 

28.145,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во 
странство 

264.655,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во 
земј. 

2.135,00 

413500 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во 
станство 

225.880,00 

413720 Др.надом.во врска со служ.пат. во странство 5.691,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и 
граѓани 

4.268.163,00 

414000 Надомест на трошоци за превоз до работа и од 
работа 

61.262,00 

414300 Надоместоци за одвоен живот 77.058,00 

414900 Други надоместоци 576.860,00 

414901 Други надоместоци – членови на Совет на 3.552.983,00 
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Агенцијата 

415 Курсни разлики 49,00 

415100 Негативни курсни разлики 49,00 

416 Членарини 135.960,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации                                               135.960,00 

417 Интелектуални и други услуги 80.756,00 

417100 Договорни услуги                                                       80.756,00 

418 Останати други расходи 452.403,00 

418800 Други расходи                                                       452.403,00 

42 Средства за посебни намени 496.076,00 

420300 Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект 496.076,00 

440 Средства за градежни објекти 57.188.558,00 

440100 Изградба, реконструкција и адаптација на 
градежни објекти  

                    
57.188.558,00 

441 Средства за опрема 1.182.253,00 

441100 Купување на моторни возила 1.182.253,00 

450 Помошти, др.давање на субј. 1.643.187,00 

450100 Помошти,донации идр.давања на субј. 1.643.187,00 

460 Вкалкулирани плати 36.176.850,00 

460000 Нето плати и надомести на плати 24.226.734,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 2.182.325,00 

460300 Придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување 

6.511.844,00 

460310 Придонес за вработување 434.126,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 2.640.993,00 

460330 Придонес за професионално заболување 180.888,00 

47 Даноци и придонеси кои не зависат од 
резултатот 

714.515,00 

470000 Други даноци 714.515,00 

 Вкупно 113.834.026,00 

 
 

 
 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2014-ТА ГОДИНА КОИ  СЕ ГРУПИРАНИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
 
 

 

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ 
НА АГЕНЦИЈАТА 

 

403 Други услуги 14.830,00 

403400 Печатарски услуги                                                       14.830,00 

417 Интелектуални и други услуги 47.821,00 

417100 Договорни услуги                                                       47.821,00 

418 Останати други расходи 640.742,00 

418800 Други расходи                                                       640.742,00 
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 Вкупно 703.393,00 

 
 

 

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ 

 

402 Инвестиционо одржување на средствата 193.200,00 

402030 Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, 
хардвер и софтвер                                                          

193.200,00 

417 Интелектуални и други услуги 2.474.170,00 

417100 Договорни услуги                                                       2.238.170,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражувања 236.000,00 

 Вкупно 2.667.370,00 

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ 

 

402 Инвестиционо одржување на средствата 138.817,00 

402030 Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, 
хардвер и софтвер                                                          

138.817,00 

417 Интелектуални и други услуги 33.180,00 

417500 Нотарски услуги                                                       17.680,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги 15.500,00 

418 Останати други расходи 139.901,00 

418800 Други расходи                                                       139.901,00 

 Вкупно 311.898,00 

 
 
 

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ 

 

400 

Потрошени материјали 
686.992,00 

400100 Потрошено гориво,мазиво и сл. 310.651,00 

400300 

Потрошени канцелариски 
материјали 

111.307,00 

400500 Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл. 181.212,00 

400700 

Потрошени други материјали и 
суровини 

83.022,00 

400900 Потрошени резервни делови 800,00 

402 

Инвестиционо одржување на 
средствата 

511.872,00 
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402010 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-
леки коли                                                          

60.085,00 

402030 

Поправки изврш.на добрата, 
сервис, монтажа, хардвер и 
софтвер                                                          

47.137,00 

402040 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-
опрема                                                         

404.650,00 

417 Интелектуални и други услуги 1.863.649,00 

417100 Договорни услуги                                                       226.953,00 

417900 Други услуги од правни лица 1.636.696,00 

418 Останати други расходи 240.000,00 

418800 Други расходи                                                       240.000,00 

441 Средства за опрема 115.190,00 

441200 Купување-набавка на 
машини,уреди,инструменти 

115.190,00 

 Вкупно 3.417.703,00 

 
 
 
 

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ ПРАВА 

 

417 Интелектуални и други услуги 112.766,00 

417100 Договорни услуги                                                       12.525,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражувања 100.241,00 

418 Останати други расходи 45.693,00 

418800 Други расходи                                                       45.693,00 

 Вкупно 158.459,00 

 
 

Групирањето на трошоците по организациона структура е направено врз 
основа на надлежноста на секој соодветен сектор за спроведување на одредена 
активност на Агенцијата. 
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СПОРЕДБЕНА  АНАЛИЗА  НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА 
ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ  ВО 2014 ГОДИНА ВО ОДНОС НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСТИТЕ ВО ПРЕТХОДНАТА  2013 ГОДИНА 
 

 
 
Во прилог е Табела за реализирани приходи и расходи во 2013 и 20134година 

(Прилог 2.1). 
 
Во оснос на реализираните приходи помеѓу 2013 и 2014 година, се следните 

разлики: 
 
Средствата наплатени по основ на радиодифузна такса во 2014-та година се 

повисоки во споредба со овие средства од 2013-та година и изнесуваат 
46.580.504,00 денари. Повеќе наплатените средства се должат на две причини и тоа 
зголемениот процент на средства од радиодифузна такса кои се наменети за 
финансирање на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кој  сега 
изнесува (6%), а во 2013-та изнесуваше (4%), како и задржувањето на трендот на 
порастот на процентот на наплатата на радиодифузната такса.  

 
Во 2014-та година има средства кои што се уплатени од страна на Буџетот на 

РМ и истите изнесуваат 3.109.716, 00 денари и се строго наменски средства 
наменети за финансирање на активностите на Агенцијата за време на изборниот 
процес.  

Согласно член 142 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), 
Агенцијата оствари средства во износ од 6.978.838,00 денари за за надзор од 
операторите кои реемитуваат програмски сервиси и даватели на аудиовизуелни 
медиумски услуги по барање. Овој надоместок првпат почна да се остварува од 
2014 година со стапувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

Од пренесените средства од минати година, во 2014 –та година  се 
искористени средства во износ 23.235.156,00 денари 

 

Во оснос на реализираните расходи помеѓу 2013 и 2014 година, се следните 
разлики: 

 
На позицијата (408000) Наемнина за користтење на градежни објекти објекти 

во 2014-та година беа реализирани 5.848.066,00 денари, додека по истиот основ во 
2013-та година, беа исплатени 7.381.552,00 денари. Агенцијата исплати помалку 
средства иако го користи истиот деловен простор, бидејќи склучи нов Договор за 
закуп во 2014-та година , кои соодветстува на сегашните условите кои што важат на 
пазарот за издавање на деловен простор.  

На расходната ставка (414901) Други надоместоци-Членови на Советот на 
Агенцијата во 2014-та година се потрошени средства во износ од 
3.552.963,00 денари, додека во 2013-та година, на истата позиција немало 
планирано средства. Овој износ е платен на членовите на Советот на 
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Агенцијата кои од јули месец 2014 година се избрани од страна на 
Собранието на Република Македонија. Во 2013 година членовите на 
Советот за радиодифузија беа во редовен работен однос. 

 

На расходната ставка (417900) други неспомнати услуги од правни лица 
во 2014-та година се потрошени средства во износ од 1.434.342,00 денари, 
додека во 2013 та година воопшто не беа потрошени средства за оваа 
намена. Овие средства се наменети за транскодирање, сегментирање, 
снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми 
преку дигитален терестријален мултиплекс . 

 

На позицијата (440100) Изградба, реконструкција и адаптација на градежни 
објекти во 2014-та година беа реализирани 57.188.558,00 денари, додека по истиот 
основ во 2013-та година, се потошени 20.985.781,00 денари. Средствата на оваа 
позиција се наменети за изградбата на доловниот објект на Агенција за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги , чија што изградба треба да заврши до средината 
на 2015 година.  

 
На позицијата (450100) Помошти, донации и други давања на субјекти во 

2013-та година се потрошени 783.813,00 денари, додека по истиот основ во 2014-та 
година се платени средства во износ од 1.643.187,00 денари. Средствата што се 
потрошени и во 2014-та година се по основ на исплата на рати на веќе реализирани 
проекти од јавен интерес. 

На расходнатата ставка (460) Вклакулирани плати во 2013-та година се 
потрошени 42.103.290,00 денари, додека средствата потрошени во 2014-та 
година  за истиот основ изнесуваат 36.176.850,00 денари. Разликата во 
потрошените средства е од причина што членовите на советот кои во 
2013-та година беа во редовен работен однос, согласно Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, не се веќе редовно вработени. од 
месец јули 2014 годинарезултат на зголемување на платите, туку истата 
се однесува на зголемениот број на вработени во текот на 2012-та година, 
кои во 2013-та година земале личен доход во текот на целата година, 
односно 12 месеци.  

 

Во 2013-та година на расходнатите ставка (470) Даноци и придонеси кои 
не зависат од резултатот не се потрошени парични средства, додека 
средствата платени во 2014-та во износ од 714.515,00 денари и се 
однесуваат на отпис на ненаплатени побарувања. 
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Реализирани приходи и расходи во 2013 и 2014 година  
 

А РАСХОДИ 
 

Поставка Расходи Реализирано 2013 
Реализирано 

2014 

 Вкупно расходи 90.021.665,00 121.092.849,00 

400 Потрошени материјали 864.800,00 686.992,00 

400002 Ситен инвентар во употреба 8.244,00 0,00 

400100 Потрошено гориво,мазиво и сл. 318.305,00 310.651,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 249.558,00 111.337,00 

400500 Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл. 212.613,00 181.182,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 76.080,00 83.022,00 

400900 Потрошени резервни делови 0,00 800,00 

401 Потрошена енергија 2.059.240,00 1.899.902,00 

401000 Потрошена електрична енергија 932.767,00 963.960,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 1.126.473,00 935.942,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 654.594,00 843.889,00 

402010 
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-
леки коли 

142.921,00 60.085,00 

402020 
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-
мебел 

0,00 0,00 

402030 
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-
хардвер и софтвер 

263.604,00 379.154,00 

402040 
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-
опрема 

153.858,00 404.650,00 

402050 Поправка, одржување на градежни објекти 94.211,00 0,00 

403 Други услуги 504.837,00 14.830,00 

403200 
Услуги за одржување на работни и др. 
простории 

302.610,00 0,00 

403400 Печатарски услуги 202.227,00 14.830,00 

404 Превозни транспортни услуги 2.166.632,00 1.884.249,00 

404500 Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.) 443.519,00 396.115,00 

404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично 1.715.088,00 1.483.010,00 
404900 Други давачки за превозни услуги 8.025,00 5.124,00 

405 Издатоци за реклама,пропаганда и 
репрезентација 

593.846,00 672.184,00 

405000 Издатоци за репрезентација 593.846,00 672.184,00 

408 Наемнини 7.394.119,00 5.848.066,00 

408000 Наемнина за користење градежни објекти 7.381.522,00 5.848.066,00 

408100 Наемнина за користење опрема 7.097,00 0,00 

408500 Останати видови наемнини 5.500,00 0,00 
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409 Други материјални расходи 533.023,00 297.288,00 

409000 Судски и административни такси 269.942,00 37.006,00 

409100 Издатоци за стручна литература 195.589,00 188.834,00 

409200 
Расходи за учество на семинар,советување и 
сл, 

52.780,00 51.356,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 14.712,00 20.092,00 

410 Провизија за платен промет 78.688,00 86.550,00 

410100 Провизија за платен промет 57.388,00 62.165,00 

410200 Банкарска провизија 21.300,00 24.385,00 

411 Камата 85.453,00 9,00 

411100 Казнена камата 85.453,00 9,00 

412 Премии за осигурување 79.853,00 129.160,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 46.757,00 65.488,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила 33.096,00 63.672,00 

413 Дневници за службени патувања и патни 
трошоци 

1.156.858,00 677.848,00 

413000 Дневници за службени патувања во земјата 50.770,00 45.028,00 

413100 Дневници за службени патувања во странство 161.351,00 106.314,00 

413200 
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во 
земјата 

20.450,00 28.145,00 

413300 
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во 
странство 

513.727,00 264.655,00 

413400 
Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат 
во земј. 

35.580,00 2.135,00 

413500 
Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат 
во странство 

364.067,00 225.880,00 

413720 Др.надом.во врска со служ.пат. во странство 10.913,00 5.691,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и 
граѓани 

778.514,00 4.268.163,00 

414000 
Надомест за трошоци за превоз до работа и 
од работа 

0,00 61.262,00 

414300 Надомест за одвоен живот 196.294,00 77.058,00   
414800 Јубилејни награди 0,00 0,00   
414900 Други надоместоци 582.220,00 576.860,00   

414901 
Други надоместоци – Членови на Совет на 
Агенцијата 

0,00 3.552.983,00   

415 Негативни курсни разлики 1.595,00 49,00   

415000 Негативни курсни разлики 1.595,00 49,00   

416 Членарини 123.600,00 135.960,00 

416300 
Членарини на меѓународни и други 
организации 

123.600,00 135.960,00 

417 Интелектуални и други услуги 5.692.485,00 4.612.342,00 

417100 Договорни услуги 3.377.417,00 2.607.252,00 
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417500 Нотарски услуги 41.095,00 17.680,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги 1.100,00 15.500,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражување 2.272.873,00 537.568,00 

417900 Други услуги од правни лица 0,00 1.434.342,00 

418 Останати други расходи 1.189.271,00 1.518.739,00 

418800 Други расходи 1.189.271,00 1.518.739,00 

42 Средства за посебни намени 461.273,00 496.076,00 

420300 
Други расходи за меѓународна соработка-Ипа 
проект 

461.273,00 496.076,00 

440 Средства за градежни објекти 20.985.781,00 57.188.558,00 

440100 
Изградба, реконструкција и адаптација на 
градежни објекти 

20.985.781,00 57.188.558,00 

441 Средства за опрема 1.730.100,00 1.297.443,00 
441000 Купување-набавка на намештај 0,00 0,00 

441100 Купување на моторни возила 1.184.651,00 1.182.253,00 

441200 
Купување-набавка на 
машини,уреди,инструменти 

545.449,00 115.190,00 

442 Други капитални средства 0,00 0,00 
442100 Откуп на патенти,лиценци и други права 0,00 0,00 

450 Други капитални средства 783.813,00 1.643.187,00 

450100 Помошти и други давања на субјекти 783.813,00 1.643.187,00 

460 Вкалкулирани плати 42.103.290,00 36.176.850,00 

460000 Нето плати и нодомести на плати 28.163.695,00 24.226.734,00 

460200 
Персонален данок на плати и надомест на 
плати 

2.571.861,00 2.182.325,00 

460300 
Придонес за пензиско и инвалидско 
осигурување 

7.578.450,00 6.511.844,00 

460310 Придонес за вработување 505.216,00 434.126,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 3.073.527,00 2.640.933,00 

460330 Придонес за професионално заболување 210.541,00 180.888,00 

470 
Даноци и придонеси кои не зависат од 
резултатот 

0,00 714.515,00 

470000 Данок на додадена вредност 0,00 714.515,00 

   
 

Б ПРИХОДИ 
 

Ставка Приходи Реализирано 
2013 

Реализирано 
2014 

 
Планиран приход за финансирање од 
радиодифузна такса 

26.939.060,00 46.480.504,00 

 Средства од Буџет на Република Македонија 0,00 3.109.716,00 

 Планирани приходи од дозволи 38.533.381,00 38.260.017,00 

 
Надзор за реемитување на програмски 
сервиси на оператори на јавна електронска 
комуникациска мрежа 

0,00 6.978.838,00 

 
Планиран приход од камати од тековната 
година 

4.629.652,00 2.105.656,00 
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 Пренесени средства  18.775.370,00 23.235.156,00 

 Други приходи 0,00 922.962,00 

 Други приходи – ИПА програма 1.144.202,00 0,00 

 Вкупно 90.021.665,00 121.092.849,00 
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