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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
 ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ  

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната 
дејност,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 мај 2013 
година. 
 

Бр. 07-2035/1 

16 мај 2013 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р 

З А К О Н 

 

Претседател 

на Република Македонија,  
 Ѓорге Иванов, с.р.  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ  

Член 1  
Во Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 

100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 06/10, 145/10, 97/11 и 13/12), во членот 4 точките 5, 6 и 7 
се менуваат и гласат:  

„5. Телевизија во висока дефиниција (High-definition TV) е телевизиски сигнал кој 
овозможува висок квалитет на слика и звук во однос на телевизија со стандардна 
дефиниција (SD-TV), преку зголемување на бројот на линии во една слика, промена на 
начинот на анализа на сликата и зголемување на односот на страните на сликата од  16:9, како  
и  преку  промена  на  колометриските  карактеристики  на  сликата  согласно  со 
референтните препораки на ITU-R и SMPTE стандарди;  

6. Дигитален приемник е уред за прием, декодирање и конверзија на дигитален 
телевизиски сигнал во облик погоден за репродукција на сликата, звукот и другите 
информации и истиот може да биде самостоен, односно надворешен (set-top box) или 
вграден, односно интегриран во телевизискиот приемник или друг уред;  

7. Дополнителни услуги   се   услуги со кои се обезбедуваат содржини кои ги следат, 
односно ги надополнуваат радио или телевизиските програми кои се емитуваат преку 
електронски комуникациски мрежи. Пример за такви услуги меѓу другото се титлови, 
електронски програмски водич (EPG) и слично;“.  

По точката 15 се додава нова точка 16, која гласи:  

„16. Членови на семејство се  родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и посвоени  

деца.“  
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Член 2  

Членот 41 се менува и гласи:  

„Дозволата за вршење радиодифузна дејност (во натамошниот текст: дозвола) се издава за 

емитување и пренос на одреден радио или телевизиски програмски сервис  под услови и на 

начин  утврдени со овој закон.  

Забрането е вршење на радиодифузна дејност без дозвола.  

Дозволата од ставот 1 на овој член може да се издаде за подрачје на целата територија  

на Република Македонија, односно за државно ниво, за подрачје на одреден регион,  

односно за регионално ниво или за подрачје на одредено населено место со најблиската  

околина, односно за локално ниво, согласно со подзаконски акт донесен од страна на  

Советот за радиодифузија. Имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или  

телевизискиот  програмски  сервис  во  подрачјето,  односно  нивото  за  кое  ја  добил  

дозволата, независно од техничките средства за пренос согласно со членот 42-а од овој  

закон.  

Како подрачја на регионално ниво за кои се издава дозвола за вршење на радиодифузна  

дејност согласно со ставот 1 на овој член, се сметаат зоните на распределба дефинирани  

во Планот Женева 06 кој е дел од Регионалната радиокомуникациска конференција за  

планирање на дигиталната радиодифузна служба во делови од регионите 1 и 3, во  

радиофреквенциските опсези 174-230 MHz и 470-862 MHz (RRC-06) на која и пристапила  

Република Македонија, освен зоната на распределба D1 - Црн Врв која се состои од два  

региона на емитување Скопје и Велес, односно подрачје на регионално ниво Скопје   и  

подрачје на регионално ниво Велес. Подрачјето на регионално ниво Скопје ги содржи  

градот Скопје и општините Чучер Сандево, Арачиново, Илинден, Петровец, Зелениково,  

Студеничани и Сопиште. Подрачјето на регионално ниво Велес ги содржи општините  

Велес, Чашка, Свети Николе, Лозово, Градско, Росоман, Неготино и дел од општината  

Кавадарци.  

При  вршење  на  радиодифузна  дејност  преку  ограничен  ресурс  како  што  се  

радиофреквенции или преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс на  

државно или регионално ниво, радиодифузерот е должен да обезбеди покриеност со  

сигнал  на  најмалку 80%  од  населението  во  Република  Македонија,  односно  од  

населението во соодветниот регион.  

За вршење на радиодифузна дејност покрај условите и обврските пропишани во овој 

закон, радиодифузерот треба да исполнува и посебни минимални технички, просторни, 

финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот формат, пропишани со 

подзаконски акт донесен од страна на Советот за радиодифузија.“  

 

Член 3  

По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи:  

 

„Член 42-а  

Емитување на телевизиски програмски сервис може да се врши   преку   преносен 

капацитет на дигитален терестријален мултиплекс, јавна електронска комуникациска 

мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит.  

Емитување на радиопрограмски сервис може да се врши   преку   радиофреквенции, 

преносен  капацитет  на  дигитален  терестријален  мултиплекс,  јавна  електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит.“  

 

Член 4  

Во членот 45 ставот 2 се менува и гласи:  
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„Одлуката од ставот  1 на овој член треба да биде во согласност со Планот за  

доделување и користење на радиофреквенциите, доколку конкурсот се однесува на 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност преку радиофреквенции или со 
Планот за намена и распределба на   капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, 
доколку конкурсот се однесува на доделување дозвола за вршење   радиодифузна дејност 
преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс.“  

Член 5  
Членот 55 се менува и гласи:  

„Советот за радиодифузија ја издава дозволата за вршење на радиодифузна дејност врз 
основа на приложена регистрација во соодветниот регистар  како трговско радиодифузно 
друштво или непрофитна радиодифузна установа.  

Советот за радиодифузија ќе ја издаде дозволата за вршење на радиодифузна дејност во  
рок од седум дена од денот на приемот на регистрацијата од ставот 1 на овој член.  
 Доколку дозволата од ставот 2 на овој член е за емитување преку преносен капацитет  
на дигитален терестријален мултиплекс, или преку јавна електронска комуникациска  
мрежа, Советот за радиодифузија е должен во рок од пет дена од денот на издавањето на  
дозволата писмено да го извести операторот преку кој ќе се емитува   програмскиот  
сервис.  

Операторот на дигитален терестријален мултиплекс е должен во рок од 15 дена од 
денот на приемот на известувањето од ставот 3 на овој член,   да   склучи   договор за 
емитување  со  радиодифузерот  на  кого  му  е  издадена  дозволата  за  вршење  на 
радиодифузна дејност, согласно со одредбите од Законот за електронските комуникации кои 
се однесуваат на емитувањето преку дигитален терестријален систем.  

Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен 
ресурс е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 3 на овој 
член   да   склучи   договор за емитување со радиодифузерот на кого му е издадена 
дозволата  за  вршење  на  радиодифузна  дејност,  почитувајќи  ги  принципите  на 
објективност, транспарентност и недискриминација.  

Радиодифузерите се должни склучените договори од ставовите 4 и 5 на овој член  да ги 
достават до Советот за радиодифузија во рок од седум дена од денот на нивното 
склучување.  

Доколку страните од ставовите 4 и 5 на овој член не постигнат договор во утврдениот  
рок, Агенцијата за електронски комуникации по барање на една од страните поведува  
постапка за решавање на спор согласно со одредбите од Законот за електронските  
комуникации.“  

Член 6  

Во членот 56 алинејата 3 се менува и гласи:  
„- нивото, односно подарчјето на гледаност или слушаност;“.  

Член 7  

Во членот 60 ставот 2  се менува и гласи:  

„Висината  на  надоместокот  за  дозволата  се  определува  врз  основа  на  следнава 

формула: (Н х БДП/200.000) х Рт х Кп) + А, каде што:  

Н - е број на вкупното население во подрачјето предвидено со дозволата, претставено  

како бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика,  
 БДП - е бруто домашен производ по жител, изразено во евра, а претставено како  
бодови, според последните податоци од Државниот завод за статистика,  

 Рт - е коефициент каде што за телевизиска програма е Рт=1, а за радиопрограма е  
Рт=1/4,  
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Кп - е коефициент кој во зависност од форматот на радиодифузниот сервис изнесува:  

- за програма на трговско радиодифузно друштво што опфаќа информативни, играни, 

документарни, образовни, програми од областа на културата, уметноста и хуманитарните 

науки, спортски, музички и забавни програми изнесува од 0,75 до 1,  

- за специјализирани програми на трговско радиодифузно друштво чии содржини се од ист 

вид (спортски, музички, културни, образовни и друго), изнесува од 1,15 до 1,5,  

- за програми на трговско радиодифузно друштво наменети за телешопинг изнесува 2,5  

и  

- за програма на непрофитна радиодифузна установа изнесува 0,25 и  

А - е константа која изнесува 100 бода за радио и 200 бода за телевизија.“  

 

Член 8  

Во членот 63 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:  

„- доколку имателот на дозволата не ги исполнил минималните технички, просторни, 

финансиски и кадровски услови согласно со актот од членот 41 став 6 од овој закон,“.  

 Алинеите 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5 и 6.  

 

Член 9  

Советот за радиодифузија ќе го донесе актот за минимални, технички, просторни, 

финансиски и кадровски услови од членот 41 став 6 од овој закон во рок од пет дена од 

денот на влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 10  

Постојните  телевизиски  радиодифузери  кои  аналогно  емитуваат  на  државно,  

регионално или локално   ниво имаат право радиофреквенциите за аналогно емитување  

доделени од Агенцијата за електронски комуникации да ги користат до 31 мај 2013  

година.  

Постојните  телевизиски  радиодифузери  кои  аналогно  емитуваат  на  државно  или  

регионално   ниво   имаат право во рок не подолг од пет дена од денот на влегувањето во  

сила на овој закон, за истиот програмски сервис и за истото ниво, односно подрачје на кое  

ја вршат дејноста согласно со издадената дозвола до Советот за радиодифузија да  

достават барање за измена на    дозволата за вршење радиодифузна дејност со која  

техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален  

терестријален мултиплекс, јавна електронска комуникациска мрежа која не користи  

ограничен ресурс или сателит.  

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво имаат 

право во рок не подолг од пет   дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, за 

истиот програмски сервис  до Советот за радиодифузија  да  достават барање за измена на 

дозволата за вршење на радиодифузна дејност со која локалното ниво на емитување ќе се 

замени со регионално ниво на емитување, а техничкото средство преку кое се врши 

аналогното емитување ќе се замени со дигитален терестријален мултиплекс.  

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво, а кои  

не сакаат да ја направат измената од ставот 3 на овој член имаат право во рок не подолг од  

пет  дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, за истиот програмски сервис и за  

истото ниво, односно подрачје на кое ја вршат дејноста согласно со издадената дозвола до  

Советот за радиодифузија да    достават барање за измена на    дозволата за вршење  

радиодифузна  дејност  со  која  техничкото  средство  преку  кое  се  врши  аналогното  

емитување ќе се замени со јавна електронска комуникациска мрежа која не користи  

ограничен ресурс.  
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Доколку барањето за измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност се  

однесува на замена на техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување со  

јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или сателит, со  

барањето  задолжително  се  доставува  и  преддоговор  за  емитување  на  неговиот  

програмскиот сервис, заверен на нотар, склучен со операторот на јавната електронска  

комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или со операторот на сателит.  

Доколку со барањето не се достави преддоговорот, ќе се смета дека барањето не е  

доставено.  

Советот за радиодифузија ќе ја направи измената на дозволота од ставовите 2, 3 и 4 на  

овој член во рок од пет дена од денот на приемот на барањето и во истиот рок за тоа ќе го  

извести операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс, односно операторот на  

јавната  електронска  комуникациска  мрежа  која  не  користи  ограничен  ресурс  или  

операторот на сателитот со кој радиодифузерот го склучил преддоговорот од ставот 5 на  

овој член.  

Операторот на дигиталниот терестријален мултиплекс и радиодифузерот на кого му е 

изменета   дозволата за вршење на радиодифузна дејност за емитување преку дигитален 

терестријален мултиплекс се должни, најдоцна до 31 мај 2013 година,   да   склучат 

договор за емитување, согласно со одредбите од Законот за електронските комуникации кои 

се однесуваат на емитувањето преку дигитален терестријален систем.  

Операторот на јавната електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен 

ресурс или операторот на сателитот и радиодифузерот на кого му е изменета  дозволата за 

вршење на радиодифузна дејност за емитување преку јавна електронска комуникациска 

мрежа која не користи ограничен ресурс или преку сателит се должни, најдоцна до 31 мај 2013  

година,    да    склучат    договор за емитување, почитувајќи ги принципите на 

објективност, транспарентност и недискриминација.  

Доколку  постојните телевизиски радиодифузери од ставот 1 на овој член кои аналогно 
емитуваат  не постапат во согласност со одредбите на  овој член  дозволата за вршење на 
радиодифузна дејност престанува да им важи сметано од 1 јуни 2013 година.  

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на локално ниво, а на кои 

им е направена измена на  дозволата за вршење на  радиодифузна дејност согласно со ставот 3  

на овој член се должни да го усогласат своето работење со актот за минимални, технички, 

просторни, финансиски и кадровски услови од членот 41 став 6 од овој закон во рок од шест 

месеци од денот на неговото донесување.  

Постојните телевизиски радиодифузери кои аналогно емитуваат на  регионално ниво, а  

на кои им е направена измена на   дозволата за вршење на   радиодифузна дејност со која  

техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се замени со дигитален  

терестријален  мултиплекс  и  постојните  телевизиски  радиодифузери  кои  аналогно  

емитуваат на   локално ниво, а на кои им е направена измена на   дозволата за вршење на  

радиодифузна дејност со која локалното ниво на емитување ќе се замени со регионално  

ниво на емитување, а техничкото средство преку кое се врши аналогното емитување ќе се  

замени со дигитален терестријален мултиплекс, за првите две години од денот на  

направената измена на дозволата за вршење на радиодифузна дејност ќе го плаќаат  

годишниот надоместок  за дозволата од членот 60  од овој закон, намален за 15%.  

 

Член 11  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  
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