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З А К О Н НИЈА 
ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ  авот на Ре-

ика Маке-
блика Ма-

I ОПШТИ ОДРЕДБИ  
Член 1 

Со овој закон се уредуваат условите и начинот на 
вршење на радиодифузната дејност и  работите од ја-
вен  во областа на радиодифузијата. Т   интерес Т Член 2  дејност, Целта на овој закон е да обезбеди: ја го доне-

одина. - слобода на изразувањето во радиодифузната деј-
ност во согласност со Уставот на Република Македони-
ја и со меѓународните договори што ги ратификувала и 
кон кои пристапила Република Македонија; 

ел 
кедонија, 
вски, с.р. - заштита на интересите на корисниците; 

- поттикнување, унапредување и заштита на кул-
турниот идентитет, образовниот и научниот развој. 
Поттикнување на  развој на творештвото, јазикот и тра-
дициите во радиодифузната дејност; 
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- унапредување и поттикнување на конкуренцијата 
и развој  на радиодифузната дејност;  

- транспарентност, независност и  недискриминаци-
ја во регулаторните процеси и 

 - независен и ефикасен јавен радиодифузен сервис. 
 

Член 3 
Радиодифузна дејност е емитување и пренос на ра-

дио и/или телевизиски програмски сервиси независно 
од техничките средства за пренесување, во кодиран 
или некодиран облик, наменети за прием од страна на 
јавноста. 
Техничките услови за поставување и работа на ра-

диостаниците, односно условите под кои се врши из-
градбата, одржувањето и употребата на мрежите и 
средствата за емитување на програмите и за пренос 
преку јавни комуникациски мрежи се уредува со про-
писите што ја уредуваат областа на електронските ко-
муникации. 

Член 4 
Одделните изрази употребени во овој закон го има-

ат следново значење: 
1. Радиодифузер е правно или физичко лице кое 

има уреднички одговорности при составувањето на 
програмите на радиото, односно телевизиските про-
грамски сервиси наменети за прием од страна на јавно-
ста  која ја пренесува, или за него ја пренесуваат трети 
лица во целост и неизменета;  

2. Оператор на јавна комуникациска мрежа е 
правно лице кое има право да гради, поседува, изнајму-
ва и работи со јавна комуникациска мрежа и придруж-
ни средства и може да дава јавни комуникациски услу-
ги; 

3. Емитување е изворно предавање на радио и/или 
телевизиски програмски сервиси наменети за прием од 
страна на јавноста што се распространуваат преку те-
рестријален предавател, електронска комуникациска 
мрежа или сателит. Ова не ги опфаќа комуникациските 
услуги што се вршат врз основа на индивидуално бара-
ње;   

4. Реемитување е примање и истовремено емитува-
ње преку какви било технички средства, на комплетни 
и неизменети радио или телевизиски програмски сер-
виси, или на важни делови на таквите сервиси, што 
други радиодифузери ги емитуваат за прием од страна 
на јавноста; 

5. Радиодифузна дејност на државно ниво е ради-
одифузна дејност што ја врши радиодифузер што обез-
бедува опфат на слушаност, односно гледаност на нај-
малку 80% од населението на Република Македонија;  

6. Радиодифузна дејност на регионално ниво е 
радиодифузна дејност што ја врши радиодифузер  што 
обезбедува опфат на слушаност, односно гледаност на 
подрачје на повеќе општини што претставуваат засебна 
природна географска и демографска целина и кое оп-
фаќа население меѓу 150.000 - 400.000 жители. Градот 
Скопје со неговата околина е посебен регион;  

7. Радиодифузна дејност на локално ниво е ради-
одифузна дејност што ја врши радиодифузер што обез-
бедува опфат на слушаност, односно гледаност на по-
драчје на едно населено место со најблиската околина 
кое опфаќа до 150.000 жители; 

8. Програмски сервис е целина од емисии и други 
елементи на еден единствен сервис што го обезбедува 
конкретен радиодифузер и што е наменет за прием од 
страна на јавноста; 

9. Програма од сопствено производство е радио 
или телевизиска програма создадена по иницијатива и 
во организација на самиот радиодифузер. Како сопс-
твена програма се смета и програмата што се создава 
по нарачка на радиодифузерот (нарачана продукција), 
како и програмата произведена во копродукција.   
Во сопствена програма не се сметаат рекламирање-

то, телешопингот и другите платени огласи; 

10. Рекламирање е секое јавно огласување вклуче-
но во програмата на радиодифузерот кое има за цел 
поттикнување на продажба, купување или изнајмување 
на производи или услуги, промовирање некоја акција 
или идеја или постигнување друг ефект посакуван од 
нарачателот или од самиот радиодифузер, што се врши 
со плаќање или со друг соодветен надоместок или за 
самопромотивни цели;  

11. Прикриено рекламирање е презентација, пре-
ку зборови или слики, на производи или услуги, на 
името, заштитниот знак или активностите на некој про-
изводител на стоки или давател на услуги, во случај ко-
га ваквото претставување е за рекламни цели и може да 
ја заведе јавноста во поглед на својот карактер;  

12. Спонзорирање е учество на правно или физич-
ко лице кое не врши радиодифузна дејност или не е 
вклучено во производството на аудиовизуелни дела, во 
директно или индиректно финансирање на програмите 
на радиодифузерите, со цел промовирање на неговото 
име - фирма, заштитниот знак или имиџ;  

13. Телешопингот е емитување на директни пону-
ди до јавноста емитувани независно од техничките 
средства на пренос со цел за купување, продажба или 
изнајмување на производи и услуги, вклучувајќи и нед-
вижности, права и обврски, со плаќање. Директна по-
нуда се смета секоја понуда која покрај информациите 
за добавувачот и за карактеристиките на производот 
или услугата, содржи и некој од следниве елементи: 
цената, поштенската или електронската адреса и/или 
телефонскиот број преку кој може да се реализира ку-
пувањето;  

14. Европски аудиовизуелни дела се: 
а) делата што потекнуваат од  државите членки на 

Европската унија или од трети европски држави страни 
потписнички на Европската конвенција за прекугра-
нична телевизија на Советот на Европа (доколку тие 
дела не подлежат на дискриминаторски мерки на тие 
држави) и што се главно создадени од автори и работ-
ници во тие држави, доколку исполнуваат еден од 
следниве услови: да се создадени од еден или повеќе 
продуценти основани во една или во повеќе од овие 
држави, или продукцијата на делата да е надгледувана 
и фактички контролирана од еден или повеќе проду-
центи основани во една или во повеќе од овие држави, 
или придонесот на копродуцентите од наведените др-
жави во вкупните продукциски трошоци да преовладу-
ва и копродукцијата да не е контролирана од еден или 
повеќе продуценти основани надвор од овие држави; 
б) делата што потекнуваат од трети европски земји, 

а се создадени исклучиво или во копродукција од про-
дуценти основани во трети европски држави со кои 
Европската унија има склучено договори што се одне-
суваат на аудиовизуелниот сектор, доколку тие дела се 
главно направени од автори и работници кои живеат во 
една или повеќе од овие европски држави и доколку 
тие дела не подлежат на дискриминаторски мерки на 
тие држави;   
в) делата што не се европски, во смисла на точките 

а) и б), туку се произведени во рамките на билатерални 
копродукциски спогодби потпишани меѓу државите 
членки на Европската унија и трети земји, ќе се смета 
дека се европски дела под услов копродуцентите од 
Европската унија да обезбедат поголем удел од вкуп-
ното чинење на копродукцијата и продукцијата да не е 
контролирана од еден или повеќе продуценти основани 
надвор од територијата на државите членки на Европ-
ската унија и  
г) делата што не се европски, во смисла на точките 

а) и б), туку се направени главно со автори и работни-
ци кои живеат во една или повеќе држави членки на 
Европската унија, ќе се смета дека се европски дела 
сразмерно на процентот на придонесот на копродуцен-
тите на Европската унија во вкупните продукциски 
трошоци; 
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15. Независен продуцент е физичко или правно 
лице регистрирано за продукција на аудиовизуелни де-
ла, со седиште во Република Македонија или во друга 
држава, под услов:  

- да не е вклучен во организационата структура на 
одделен радиодифузер;  

- да нема учество во капиталот на радиодифузерот 
повеќе од 25% и   

- радиодифузерот да нема учество во капиталот на 
продуцентот. 

Член 5 
Одредбите на овој закон се применуваат на сите ради-

одифузери под јурисдикција на Република Македонија. 
Под јурисдикција на Република Македонија се ра-

диодифузери основани во Република Македонија, од-
носно радиодифузери чие седиште и чии уредувачки 
одлуки за програмата се донесуваат во Република Ма-
кедонија. 
Под јурисдикција на Република Македонија се и ра-

диодифузери кај кои:  
- седиштето на радиодифузерот е во Република Ма-

кедонија, а уредувачките одлуки за програмата се до-
несуваат во држава членка на Европската унија или во 
држава  страна на Европската конвенција за прекугра-
нична телевизија, или во трета страна, но значителен 
дел од работната сила ангажирана во спроведувањето 
на радиодифузната дејност е во Република Македонија; 

- седиштето на радиодифузерот е во Република Ма-
кедонија, а значителен дел од работната сила работи 
како во Република Македонија, така и во држава член-
ка на Европската унија или во држава страна на Европ-
ската конвенција за прекугранична телевизија или во 
трета страна;  

- седиштето на радиодифузерот е во држава членка 
на Европската унија или во држава страна на Европска-
та конвенција за прекугранична телевизија, но значите-
лен дел од ангажираните лица во спроведувањето на 
радиодифузната дејност е во Република Македонија и 

- радиодифузер за прв пат започнал со емитувањето 
на програмата во Република Македонија, во согласност 
со нејзиното законодавство и одржува стабилна и ефе-
ктивна врска со економијата на Република Македонија, 
во случаите кога значителен дел од ангажираните лица 
не работи ниту во Република Македонија ниту во др-
жава  членка на Европската унија или во држава страна 
на Европската конвенција за прекугранична телевизија.  
Радиодифузери  за кои не важат условите утврдени 

во ставот 3 од овој член, се под јурисдикција на Репуб-
лика Македонија ако користат:  

- фреквенција што ја доделува на користење Репуб-
лика Македонија; 

- сателитски капацитет што и припаѓа на Република 
Македонија, иако не користи фреквенција што ја дава 
Република Македонија и 

- сателитска врска кон сателитот од територијата на 
Република Македонија и ако не користи ниту фреквен-
ција што ја дава Република Македонија ниту сателитски 
капацитет што и припаѓа на Република Македонија. 

 
II РАДИОДИФУЗЕРИ 

 
Член 6 

Радиодифузна дејност може да врши радиодифузер 
под услови и на начин утврдени со овој и друг закон.  

 
Член 7 

Радиодифузер може да биде јавно радиодифузно 
претпријатие, трговско радиодифузно друштво и не-
профитна радиодифузна установа. 

 
Член 8 

Јавно радиодифузно претпријатие се основа за це-
лата територија на Република Македонија и врши 
функција на јавен радиодифузен сервис. 

Јавното радиодифузно претпријатие од ставот 1 на 
овој член работи на начин и под услови  утврдени со 
овој закон. 

Член 9 
Трговско радиодифузно друштво можат да основа-

ат правни и физички лица под услови утврдени со овој 
и друг закон. 

 
Член 10 

Образовни, културни и други установи и здружени-
ја на граѓани и фондации можат да основаат непрофит-
на радиодифузна установа со цел за да се задоволат по-
требите и интересите на специфични целни групи. 
Повеќе субјекти од ставот 1 на овој член можат да 

добијат дозвола за емитување на програма на една фре-
квенција по принцип на поделба на времето за емиту-
вање (тајм-шеринг). 

 
Член 11 

Политички партии, државни органи, органи на др-
жавна управа, јавни претпријатија, единици на локална 
самоуправа, носители на јавни функции и членови на 
нивните семејства, не можат да вршат радиодифузна 
дејност ниту да бидат основачи, соосновачи или да 
стекнуваат учество во сопственоста на радиодифузери-
те.  

Член 12 
Радиодифузерот може да започне со вршење на ра-

диодифузната дејност по добивање на дозвола за врше-
ње на радиодифузна дејност.  
Јавното радиодифузно претпријатие дозволата за 

вршење радиодифузна дејност ја добива со овој закон. 
 

III ЗАШТИТА НА ПЛУРАЛИЗМОТ, РАЗНОВИДНО-
СТА И ЈАВНОСТА НА РАБОТАТА НА  

РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 
 

Член 13 
За обезбедување на разновидноста на понудата на 

програмските сервиси и заштита на плурализмот на 
сопственоста на медиумите се утврдува постоење на 
недозволена медиумска концентрација.  
Недозволена медиумска концентрација, во смисла 

на овој закон, се смета дека постои кога радиодифузер: 
- учествува во основачкиот капитал на друг  радио-

дифузер спротивно на одредбите од членот 14 на овој 
закон; 

- учествува во основачки капитал на друштвото од 
областа на печатот кое издава дневен весник или на но-
винска агенција; 

- учествува во основачкиот капитал на друштво за 
реклама и пропаганда, друштво за истражување на па-
зарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на 
аудиовизуелни дела, друштво за филмска продукција 
или друштво за телекомуникациски услуги; 

- истовремено емитува радио и телевизиска програ-
ма освен за субјектот кој врши јавен радиодифузен сер-
вис;  

- истовремено емитува радио и/или телевизиска 
програма и издава дневен весник што се дистрибуира 
на подрачјето на кое се емитува радио и/или телевизи-
ската програма и  

- истовремено емитува радио и/или телевизиска 
програма и се занимава со дејност на новинска агенци-
ја, друштво за спроведување активности на истрага и 
обезбедување, друштво за реклама и пропаганда, 
друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, 
друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела, 
друштво за филмска продукција или на друштво за те-
лекомуникациски услуги. 
Недозволена медиумска концентрација, во смисла 

на овој закон, се смета дека постои и кога како основа-
чи на  радиодифузери се јавуваат физички или правни 
лица кои се истовремено: 
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- основачи на други  радиодифузери спротивно на 
одредбите од членот 14 на овој закон; 

- основачи на друштво од областа на печатот кое 
издава дневен весник што се дистрибуира на подрачје-
то на кое се емитува радио и/или телевизиската програ-
ма; 

- основачи на новинска агенција; 
- основачи на друштво за реклама и пропаганда, 

друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, 
друштво за спроведување активности на истрага и 
обезбедување, друштво за дистрибуција на аудиовизу-
елни дела, друштво за филмска продукција или на 
друштво за телекомуникациски услуги и  

- поврзани лица во смисла на одредбите од овој за-
кон. 

Член 14 
Физичко или правно лице, мнозински содружник, 

акционер, како и поврзано лице, во  радиодифузер кој 
има дозвола за вршење радиодифузна дејност на др-
жавно ниво, може да биде содружник, односно да учес-
твува во сопственоста на само уште еден  радиодифу-
зер кој има дозвола за вршење радиодифузна дејност 
на државно ниво, но не повеќе од  50% од капиталот на  
тоа правно лице или 50% од правото на одлучување. 
Физичко или правно лице, мнозински содружник, 

акционер, како и поврзано лице, во  радиодифузер кој 
има дозвола за вршење радиодифузна дејност на др-
жавно ниво, може да биде мнозински содружник во 
најмногу уште еден  радиодифузер кој има дозвола за 
вршење радиодифузна дејност на регионално ниво и 
најмногу уште во два радиодифузера кои имаат дозво-
ли за вршење радиодифузна дејност на локално ниво, 
при што наведените подрачја се несоседски. 
Физичко или правно лице, мнозински содружник, 

акционер, како и поврзано лице, во радиодифузер кој 
има дозвола за вршење радиодифузна дејност на регио-
нално ниво, може да биде мнозински содружник во 
најмногу уште еден радиодифузер кој има дозвола за 
вршење радиодифузна дејност на регионално ниво, во 
несоседско подрачје и во најмногу два радиодифузера 
кои имаат дозволи за вршење радиодифузна дејност на 
локално ниво, при што наведените подрачја се несосед-
ски. 
Физичко или правно лице, мнозински содружник, 

акционер, како и поврзано лице, во радиодифузер кој 
има дозвола за вршење радиодифузна дејност на локал-
но ниво, може да биде мнозински содружник во најм-
ногу уште два радиодифузера кои имаат дозволи за вр-
шење радиодифузна дејност на локално ниво, при што 
наведените подрачја се несоседски.  
Физичко или правно лице, мнозински содружник, 

акционер, како и поврзано лице, во радиодифузер не 
може да основа или да биде содружник, односно да 
учествува во сопственоста на друштво од областа на 
печатот кое издава дневен весник, новинска агенција, 
друштво за спроведување активности на истрага и 
обезбедување, друштво за реклама и пропаганда, 
друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, 
друштво за филмска дистрибуција, друштво за филм-
ска продукција или друштво за телекомуникациски ус-
луги. 

 
Член 15 

Постоењето на недозволена медиумска концентра-
ција го утврдува Советот за радиодифузија, освен во 
случаите кога за тоа е надлежна Комисијата за заштита 
на конкуренцијата согласно со одредбите од Законот за 
заштита на конкуренцијата. 
Ако утврди постоење на недозволена медиумска 

концентрација Советот за радиодифузија ќе  му наложи 
на радиодифузерот во рок не подолг од три месеца од 
денот на утврдувањето на постоење на недозволена ме-
диумска концентрација, да го усогласи своето работе-
ње со одредбите од овој закон. 

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

 
Член 16 

Радиодифузерот не може да има таен содружник, 
односно таен содружник не може да учествува со пари-
чен и непаричен влог во радиодифузер. 

 
Член 17 

За секоја промена на сопственичката структура ра-
диодифузерот е должен да го извести Советот за ради-
одифузија. 
Доколку со промената на сопственичката структура 

радиодифузерот или со него поврзано лице стекнува 
удел, односно акции што во основната главнина на 
друг радиодифузер претставуваат повеќе од 10% од не-
говата основна главнина е должен, сметано од денот на 
планираното надминување на прагот на учество од 
10%, да поднесе барање за одобрение до Советот за ра-
диодифузија за промена на сопственичката структура.  
Советот за радиодифузија е должен да се произнесе 

по барањето за промена на сопственичката структура 
во рок од 60 дена од денот на приемот на уредното и 
комплетно  барање од ставот 2 на овој член. 
Ако Советот за радиодифузија утврди дека со пла-

нираната промена на сопственичката структура ќе се 
создаде недозволена медиумска концентрација, ќе пре-
порача на радиодифузерот да ги усогласи промените на 
начин на кој би се избегнала недозволената медиумска 
концентрација. 
Ако радиодифузерот не постапи во согласност со 

препораката на Советот за радиодифузија и изврши 
промена на сопственичката структура, така што ќе на-
стапи некој од случаите наведени во ставот 6 од овој 
член, врз неа ќе се применат одредбите од овој закон за 
престанок на важењето на дозволата за вршење радио-
дифузна дејност пред истекот на рокот за кој е издаде-
на.  
Советот за радиодифузија нема да ја одобри проме-

ната на сопственичката структура, ако утврди дека со 
тоа се создава недозволена медиумска концентрација, а 
особено: 

- доколку радиодифузери што се спојуваат со про-
мената на уделите на физички или правни лица во 
сопственичката структура на организациите се стекну-
ваат со доминантна позиција на пазарот на реклами, та-
ка што нивниот удел во продажбата на вкупното рек-
ламно време на радиото или телевизијата изнесува по-
веќе од 30 %; 

- доколку радиодифузери што се спојуваат со про-
мената на уделите на физички или правни лица во 
сопственичката структура на организациите се стекну-
ваат со доминантна позиција во формирањето на јавно-
то мислење, така што нивниот удел во вкупната гледа-
ност, односно слушаност изнесува повеќе од 40%  и  

- доколку радиодифузери на регионално и на локал-
но ниво, кои се спојуваат со промената на уделите на 
физички или правни лица во сопственичката структура 
на истите, постигнуваат покривање на максимум 50% 
од населението на Република Македонија.   
Пазарот на реклами од ставот 6 алинеја 1 на овој 

член се пресметува врз основа на показателите за при-
ходите остварени од реклами на сите радиодифузери, 
во годината што му претходи на спојувањето. 
Вкупната гледаност, односно слушаност од ставот 6 

алинеја 2 на овој член се пресметува врз основа на пока-
зателите од редовните мерења на публиката, за сите 12 
месеца во годината што му претходи на спојувањето. 
Процентот на покривањето на населението од ста-

вот 6 алинеја 3 на овој член се пресметува врз основа 
на показателите од последниот попис на населението 
на Република Македонија.      
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Член 18 
Поврзани лица, во смисла на овој закон, се лицата 

кои се меѓусебно поврзани преку управување, капитал 
или на друг начин и кога тие поради таквата поврза-
ност заеднички ја креираат деловната политика, однос-
но дејствуваат на координиран начин заради оствару-
вање заеднички цели, или кога едно лице има можност 
да насочува или значајно да влијае врз друго лице при 
одлучувањето за деловното работење или за програм-
скиот концепт на радиодифузерот. 
Како поврзани лица се сметаат: 
- членовите на семејството (родители, деца, браќа и 

сестри, посвојувачи и посвоени деца); 
- лица во брачната или вонбрачната заедница; 
- членовите на потесното семејство на брачниот другар; 
- имателите на удели во сопственоста, односно на дру-

ги права врз чија основа учествуваат во управувањето на 
радиодифузерот, со најмалку 25% од гласачките права; 

- лицата кои кај два радиодифузера имаат вкупен 
удел во сопственоста,  односно други права врз чија ос-
нова учествуваат во управувањето кај секоја од нив со 
најмалку 25% од гласачките права; 

- лицата кои со маркетиншки или друг вид договор 
за деловна соработка, во една година остваруваат пове-
ќе од 30% од приходите од рекламирање, телешопинг и 
спонзорство на радиодифузер и 

- лицата кои се членови на управниот или надзор-
ниот одбор во радиодифузер, како и лицата кои се сме-
таат за поврзани со членовите на управниот или над-
зорниот одбор на организацијата, на начин кој е утвр-
ден со овој член.  

Член 19 
Странско физичко или правно лице може да основа 

или да учествува во сопственоста на домашен радиоди-
фузер под истите услови утврдени со овој закон што 
важат за  домашните физички или правни лица. 

 
Член 20 

Радиодифузерите се должни, еднаш годишно, а најдоц-
на до 31 март, да ги објават податоците што се однесуваат 
на нивното работење во претходната година, и тоа за: 

- промените во сопственичката структура;  
- статусните промени на радиодифузерот; 
- промените во органите на управување и раководе-

ње и 
- изворите на финансирање. 
Радиодифузерите се должни податоците од ставот 1 

на овој член да ги објават во најмалку еден дневен вес-
ник и на сопствената програма најмалку три пати го-
дишно, во ударни термини. 
Радиодифузерите се должни на Советот за радиоди-

фузија да му достават завршна сметка  за претходната 
година, најдоцна до 31 март. 
На барање на Советот за радиодифузија, радиоди-

фузерите се должни на Советот за радиодифузија да му 
доставуваат податоци за приходите остварени од рек-
ламирање, телешопинг и спонзорство. 
 

IV СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 
 

Член 21 
Советот за радиодифузија е независно регулаторно 

непрофитно тело со јавни овластувања во радиодифуз-
ната дејност утврдени во овој закон. 
Советот има својство на правно лице. 
Советот за радиодифузија при остварувањето на 

своите надлежности, утврдени со овој закон, се грижи 
за обезбедување на слободата и плурализмот на изразу-
вањето, за постоење на разновидни, независни и само-
стојни медиуми, економски и технолошки развој на 
дејноста и за заштита на интересите на граѓаните во ра-
диодифузната дејност.  
Седиштето на Советот за радиодифузија е во Скоп-

је. 

Член 22 
Советот за радиодифузија изготвува стратегија за 

развој на радиодифузната дејност во Република Маке-
донија. 
При изготвувањето на стратегијата од ставот 1 на 

овој член учествуваат и надлежните институции за вр-
шење на работите од областа на радиодифузијата, еле-
ктронските комуникации и информатичкото општес-
тво. При изготвувањето на стратегијата ќе се имаат 
предвид мислењата и ставовите на невладините орга-
низации од областа на медиумите и на други правни 
лица чија дејност е поврзана со радиодифузната деј-
ност. 

Член 23 
Советот за радиодифузија е составен од девет  чле-

на. 
Членовите на Советот за радиодифузија ги избира и 

разрешува Собранието на Република Македонија.  
 

Член 24 
Собранието на Република Македонија ги избира 

членовите на Советот за радиодифузија на  предлог на 
овластени предлагачи утврдени во членот 26 на овој за-
кон.  
За членови на Советот за радиодифузија можат да 

бидат лица кои се истакнале во областа на комуниколо-
гијата, новинарството, телекомуникациите, информа-
тиката, културата, економијата, правото и од други об-
ласти што се од значење за остварувањето на надлеж-
ностите на Советот за радиодифузија. 
Во составот на Советот за радиодифузија се обезбе-

дува соодветна и правична застапеност на граѓаните 
кои припаѓаат на сите заедници.  

 
Член 25 

За член на Советот за радиодифузија не може да би-
де избран: 

- пратеник, член на Владата на Република Македо-
нија, лице кое раководи со орган на државната управа 
или на единица на локалната самоуправа, директор или 
член на управен или надзорен одбор на јавно претпри-
јатие; 

- лица кои извршуваат должност во органите на по-
литичка партија  и на верска заедница; 

- лице кое, како сопственик на удели или акции, ка-
ко член на орган на управување или кое на директен 
или индиректен начин има интерес во правно лице кое 
се занимава со радиодифузна дејност или во друштво 
кое врши слична дејност (рекламирање, електронски 
комуникации, производство и продажба на радиоди-
фузна техничка стока и слично); 

- лице чии членови на семејството (родител, брат, се-
стра, брачен другар, дете) имаат удели или акции или се 
членови на органи на управување во радиодифузери и 

- лице кое е правосилно осудено на казна затвор по-
долга од шест месеца и ако му е изречена казна забрана 
за вршење професија, дејност или должност, подолго 
од шест месеца. 
Кандидатот за член на Советот за радиодифузија е 

должен на овластениот предлагач да му достави изјава 
заверена кај нотар дека не постои некоја од пречките за 
членство во Советот за радиодифузија наведени во ста-
вот 1 на овој член. 

 
Член 26 

Овластени предлагачи за членови на Советот за ра-
диодифузија се: 

- Македонската академија на науките и уметности-
те;  

- Интеруниверзитетската конференција; 
- Мнозинското здружение на новинарите на Маке-

донија и 
- Комисијата за прашања на изборите и именувања-

та на Собранието на Република Македонија. 
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Член 27 
Македонската академија на науките и уметностите 

предлага еден член на Советот за радиодифузија. 
Интеруниверзитетската конференција предлага три 

члена на Советот за радиодифузија. 
Мнозинското здружение на новинарите на Републи-

ка Македонија предлага два члена на Советот за радио-
дифузија. 
Комисијата за прашања на изборите и именувањата 

на Собранието на Република Македонија предлага три 
члена на Советот за радиодифузија. 

 
Член 28 

Членовите на Советот за радиодифузија се избираат 
за време од шест години, со тоа што членовите на Со-
ветот за радиодифузија од првиот состав, избран спо-
ред одредбите на овој закон, се избираат така што три 
члена се избираат на две години, три члена на четири 
години и три члена на шест години. 
На две години се избираат членовите на Советот за 

радиодифузија предложени од Македонската академија 
на науките и уметностите и Мнозинското здружение на 
новинарите на Република Македонија, на четири годи-
ни се избираат членовите предложени од Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија, а на шест години се избираат 
членовите предложени од Интеруниверзитетската кон-
ференција. 
Членовите на Советот за радиодифузија немаат пра-

во на повторен избор. 
Во случај кога член на Советот за радиодифузија 

поднесе оставка или мандатот му престане пред вре-
мето за кое е избран, Собранието на Република Ма-
кедонија ќе избере нов член на Советот за радиоди-
фузија за преостанатиот дел од мандатот на предлог 
на овластениот предлагач од членот 26 на овој за-
кон. 
Во случај Собранието на Република Македонија 

да не избере член на Советот за радиодифузија, овла-
стениот предлагач  во рок од 15 дена од денот на из-
вестувањето доставено од страна на Собранието на 
Република Македонија предлага нов член, а Собрани-
ето на Република Македонија е должно во рок од 30 
дена од денот на доставувањето на предлогот да извр-
ши избор. 
Советот за радиодифузија може да работи доколку 

се избрани најмалку шест члена на Советот.  
 

Член 29 
Собранието на Република Македонија упатува ја-

вен повик до овластените предлагачи за доставување 
предлог на кандидати за членови на Советот за радио-
дифузија, најдоцна шест месеца пред истекот на манда-
тот на членовите на Советот за радиодифузија. 
Овластените предлагачи се должни предлозите до 

Собранието на Република Македонија да ги достават 
во рок од два месеца од денот на упатувањето на јавни-
от повик и во истиот рок јавно да ги објават најмалку 
во два дневни весника. 
Собранието на Република Македонија најдоцна 

еден месец пред истекот на мандатот на членовите на 
Советот за радиодифузија, треба да избере нови члено-
ви, при што за секој кандидат се гласа поединечно.  

 
Член 30 

Советот за радиодифузија од редот на своите чле-
нови избира претседател и заменик на претседателот. 
Претседателот и заменикот на претседателот се из-

бираат за време за кое се избрани за членови на Сове-
тот за радиодифузија.  
Функцијата член на Советот за радиодифузија се 

врши професионално. 
Со денот на изборот за член на Советот за радиоди-

фузија, на избраното лице му мирува работниот однос. 

Член 31 
Советот за радиодифузија е должен да одржи нај-

малку една седница во месецот.  
Претседателот на Советот за радиодифузија претсе-

дава на седниците на Советот за радиодифузија и го 
претставува и застапува Советот за радиодифузија, а во 
случај на негово отсуство или спреченост обврските ги 
извршува заменикот на претседателот на Советот за ра-
диодифузија. 
Одлуките на Советот за радиодифузија ги потпишу-

ва претседателот на Советот за радиодифузија, или во 
случај на негова спреченост, заменикот на претседате-
лот на Советот за радиодифузија. 

 
Член 32 

Член на Советот за радиодифузија може да поднесе 
оставка. 
Член на Советот за радиодифузија не може да биде 

разрешен пред истекот на времето за кое е избран 
освен во следниве случаи, ако:  

- поради болест не е во можност да учествува во ра-
ботата на Советот за радиодифузија подолго од шест 
месеца; 

- настапила некоја од пречките за членство во Сове-
тот за радиодифузија предвидени во членот 25 од овој 
закон; 

- работи спротивно на одредбите на овој закон; 
- е осуден за кривично дело за коешто е предвидена 

казна затвор во траење подолго од шест месецa или му 
е изречена казна забрана за вршење на должност во 
траење подолго од шест месецa и 

- неоправдано отсуствува од три последователни 
седници на Советот за радиодифузија или од пет сед-
ници во текот на шест месеца. 
Исполнувањето на условите за разрешување на 

член на Советот за радиодифузија пред истекот на вре-
мето за кое е избран, предвидени во ставот 2 на овој 
член го утврдува Советот со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови и поднесува барање до Собра-
нието на Република Македонија за негово разрешува-
ње. Во овој случај се применува постапката утврдена 
во членот 28 став 4 на овој закон. 

 
Член 33 

Работата на Советот за радиодифузија е јавна. 
Советот за радиодифузија работи и одлучува на јав-

ни седници освен во случаите кога се изнесуваат ин-
формации кои имаат доверлив карактер. Советот за ра-
диодифузија работи со кворум од најмалку пет члена, а 
одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкуп-
ниот број членови. 
Советот за радиодифузија е должен да ги објавува: 

конкурсите, бројот на пријавените кандидати, одлуките, 
записниците, предложените дневни редови на седници-
те, преку медиумите и на веб страната на Советот за ра-
диодифузија, како и да ја известува јавноста за својата 
работа преку медиумите најмалку на секои три месеца.  
Советот за радиодифузија организира јавни седни-

ци најмалку еднаш на три месеца со сите заинтересира-
ни лица, со цел за да им се овозможи да бидат запозна-
ени со работата на Советот и да им се даде можност да 
ги изразат нивните ставови и мислења за унапредување 
на состојбите во радиодифузната дејност. 

 
Член 34 

 Работата на Советот за радиодифузија поблиску се уре-
дува со Деловник за работа на Советот за радиодифузија.  
За вршење на стручно-административни работи на 

Советот за радиодифузија се формира стручна служба 
чија внатрешна организација и начин на работа побли-
ску се уредува со актите за организација и систематиза-
ција на работите и задачите на стручната служба на Со-
ветот. Со работата на стручната служба раководи рако-
водител. 



21 ноември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 100 - Стр. 7 

Член 35 
Советот за радиодифузија донесува годишен изве-

штај за својата работа за претходната година и годи-
шен финансиски план за наредната година, кои јавно 
ги објавува и најдоцна до 31 март ги доставува до Со-
бранието на Република Македонија. 
Годишниот извештај за работа за претходната годи-

на содржи образложение за материјално-финансиското 
работење и ревизорски извештај за претходната годи-
на. 
Годишниот финансиски план содржи податоци за 

приходите, трошоците и предвидените капитални и 
оперативни трошоци за следната година. 
Ревизијата од ставот 2 на овој член покрај Држав-

ниот завод за ревизија ја врши и надворешен и незави-
сен ревизор на сметка на Советот за радиодифузија. 
Доколку Собранието на Република Македонија при 

разгледувањето на годишниот финансиски извештај 
констатира одредени неправилности, ќе го задолжи Со-
ветот за радиодифузија најдоцна во рок од 60 дена од 
денот на разгледувањето да достави нов финансиски 
извештај. 

Член 36 
Средствата за работата на Советот за радиодифузи-

ја се обезбедуваат од средствата прибрани од радиоди-
фузната такса и од надоместокот за дозволи за вршење 
радиодифузна дејност. 
Доколку средствата од ставот 1 на овој член се по-

големи од трошоците потребни за работењето на Сове-
тот, вишокот на средства се пренесуваат за наредната 
година и се предвидуваат во годишниот финансиски 
план на Советот за таа година.  

 
Член 37 

Советот за радиодифузија ги врши следниве работи:  
1) ја спроведува стратегијата за развој на радиоди-

фузната дејност во Република Македонија; 
2) одлучува за доделување, одземање и обновување  

на дозволите за вршење радиодифузна дејност; 
3) ги координира активностите со Агенцијата за 

електронски комуникации  при донесување  на Планот 
за доделување и користење на радиофреквенции во де-
лот што се однесува на радиодифузијата; 

4) врши надзор врз работата на субјектите кои вр-
шат радиодифузна дејност од аспект на почитувањето 
на одредбите на овој закон, дозволата за вршење ради-
одифузна дејност и актите на Советот за радиодифузи-
ја, што се однесуваат на програмските содржини; 

5) донесува одлуки, правила, заклучоци, упатства, 
препораки  и други акти, утврдува ставови и предлози 
за спроведување на Законот за радиодифузната деј-
ност;  

6) го информира органот надлежен за заштита на 
авторските и сродните права кога се сомнева дека е 
сторена повреда на авторски и сродни права за кои по-
седува докази;  

7) разгледува претставки од граѓаните во врска со 
радио и телевизиските програми и програмските серви-
си реемитувани преку јавните комуникациски мрежи и 
во врска со работата на радиодифузерите и редовно ја 
известува јавноста во врска со преземените мерки; 

8) презема мерки  пропишани со закон против ради-
одифузерите што не ги извршуваат своите обврски 
утврдени со закон, дозволата за вршење радиодифузна 
дејност и актите на Советот за радиодифузија;  

9) дава мислење и учествува при подготвувањето на 
закони, прописи и други акти што се однесуваат на ра-
диодифузната дејност, како и при склучувањето, од-
носно пристапувањето на Република Македонија кон 
меѓународни договори од областа на радиодифузијата 
и го обезбедува нивното спроведување; 

10) одобрува листа на настани од посебен интерес 
за јавноста на Република Македонија и презема мерки 
за заштита на правото на пристап на јавноста до овие 

настани, за да се оневозможи некој радиодифузер, со 
добивањето исклучиво право на пренос на настанот, да 
лиши значителен дел од населението од можноста да 
го следи настанот; 

11) донесува акти за организација и систематизаци-
ја на работите и задачите на стручната служба;   

12) издава потврди за извршена регистрација на ра-
дио и телевизиски програмски сервиси што се реемиту-
ваат преку јавна комуникациска мрежа; 

13) донесува и спроведува мерки утврдени со овој 
закон, поднесува прекршочни и кривични пријави и вр-
ши  други работи предвидени со овој или друг закон и 

14) врши други работи утврдени со овој закон. 
За вршење на работите од ставот 1 на овој член  ор-

ганите на државната управа, државните органи, орга-
ните на единиците на локалната самоуправа, институ-
циите основани со закон и радиодифузерите се должни 
на барање на Советот за радиодифузија да му доставу-
ваат потребни документи, податоци и информации.   

 
Член 38 

Доколку Советот за радиодифузија во вршењето на 
работите од својата надлежност  констатира непочиту-
вање на одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на овој закон, како и на условите утврдени 
со дозволата за вршење на радиодифузна дејност на ра-
диодифузерот може да му изрече една од следниvе 
мерки: 

- писмена опомена; 
- писмена опомена со барање за објавување; 
- времена забрана за рекламирање и телешопинг од 

еден до седум дена и 
- времена забрана за емитување на програмскиот 

сервис за период од најмногу три месеца. 
Мерката писмена опомена се изрекува во случај на 

која било сторена повреда од ставот 1 на овој член.  
Мерката писмена опомена со барање за објавување 

се изрекува во случај кога радиодифузерот, и покрај 
писмената опомена, продолжува со вршење на истата 
повреда за која му е изречена писмената опомена. 
Мерката времена забрана за рекламирање и телешо-

пинг од еден  до седум дена се изрекува во случај на по-
вреда на одредбите од главите VI или VII на овој закон.  
Мерката за времена забрана за емитување на про-

грамскиот сервис за период од најмногу три месеца се 
изрекува во случај кога радиодифузерот, и покрај вре-
мената забрана за рекламирање и телешопинг, продол-
жува со вршење на истата повреда за која му е изрече-
на времената забрана за рекламирање и телешопинг. 
Мерката времена забрана за емитување на програм-

скиот сервис за период од најмногу три месеца може да 
се изрече како прва мерка на повреда од членот 20 ста-
вови 1и 2, членот 69 и членот 70 на овој закон. 
Со одлуката со која се изрекуваат мерките од ста-

вот 1 на овој член се утврдува и рокот кој не може да 
биде пократок од седум и не подолг од десет дена во 
кој треба да се отстранат сторените повреди со непочи-
тување на овој закон, прописите донесени врз основа 
на овој закон и условите утврдени со дозволата за вр-
шење на радиодифузната дејност. 
Против одлуката од ставот 7 на овој член може да 

се поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 15 дена 
од денот на добивањето на одлуката. Постапката пред 
надлежниот суд е итна. Тужбата не го одлага извршу-
вањето на одлуката. 
Мерките од ставот 1 алинеи 1 и 2  на овој член го 

исклучуваат покренувањето на прекршочна постапка 
во случај на отстранување на повредите заради кои се 
изречени. 

Член 39 
Советот за радиодифузија при извршувањето на 

своите функции соработува со други државни органи и 
тела по прашања кои се во врска со радиодифузната 
дејност. 
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Советот за радиодифузија, Агенцијата за електрон-
ски комуникации и Комисијата за заштита на конку-
ренцијата се должни да разменуваат податоци и инфор-
мации што им се потребни за вршење на своите над-
лежности, чиј обем на размена на информации е огра-
ничен на податоци и информации што се соодветни и 
пропорционални на целите за коишто се разменуваат. 

 
Член 40 

Советот за радиодифузија може да разменува ин-
формации со кои располага, со други регулаторни ор-
гани, на нивно барање, под услов информациите што 
се разменуваат да се од надлежност на други регула-
торни органи и да се разменуваат под услови и на на-
чин утврдени во членот 39  став 2 на овој закон. 

 
V ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА  

ДЕЈНОСТ 
 

Член 41 
Дозволата за вршење радиодифузна дејност (во на-

тамошниот текст: дозвола) се издава за емитување и 
пренос на одреден радио или телевизиски програмски 
сервис независно од техничките средства за пренос под 
услови,  на начин и по постапка утврдени со овој закон. 
Забрането е вршење на радиодифузна дејност без 

дозвола. 
Член 42 

Дозволата е овластување со чие добивање имателот 
стекнува право да емитува  и пренесува одреден радио 
или телевизиски програмски сервис наменет  за прием 
од страна на јавноста.  
Со дозволата се уредува природата на програмски-

от сервис. 
За емитување на нов програмски сервис е потребно 

добивање на нова дозвола.   
Член 43 

За издавање дозвола Советот за радиодифузија рас-
пишува конкурс. 
Постапката за издавање на дозволата е транспарентна 

и се води на начин што обезбедува еднаков, рамноправен 
и недискриминаторски третман на сите учесници во по-
стапката.  

Член 44 
Конкурсната постапка започнува со донесување од-

лука за објавување конкурс за доделување дозволи за 
вршење радиодифузна дејност  од страна на Советот за 
радиодифузија.  
Одлуката за објавување конкурс за издавање дозво-

ли за вршење радиодифузна дејност се објавува во 
�Службен весник на Република Македонија�, на веб 
страницата на Советот за радиодифузија, како и во нај-
малку два дневни весници.  
Рокот за поднесување на пријави по конкурсот тече 

од првиот нареден ден од денот на објавувањето на од-
луката во �Службен весник на Република Македонија�.  

Член 45 
Пред донесувањето на одлуката за објавување кон-

курс, Советот за радиодифузија ќе спроведе јавно 
истражување и анализа во поглед на видот на програм-
ските сервиси за кои треба да се објави конкурсот од 
аспект на потребите на публиката и може да изврши 
консултации со заинтересирани страни. 
Одлуката од ставот 1 на овој член треба да биде во сог-

ласност со Планот за доделување и користење  на радио 
фреквенциите, доколку конкурсот се однесува на доделува-
ње дозвола за вршење на радиодифузна дејност преку ра-
диофреквенции.  

Член 46 
При определувањето на бројот на дозволи, односно 

на радио и телевизиски програмски сервиси за кои се 
објавува конкурсот, Советот за радиодифузија поаѓа од 
следниве критериуми: 

- обезбедување разновидност и квалитет на програ-
мите; 

- задоволување на потребите на публиката; 
- развој на плурализмот; 
- економскиот потенцијал на пазарот и поттикнува-

ње на лојалната конкуренција и 
-  техничките ресурси и капацитети. 

Член 47 
Одлуката за објавување конкурс за доделување доз-

воли за вршење радиодифузна дејност ги содржи: 
- дејноста (радио/телевизија) за која се распишува 

конкурсот; 
- нивото на опфат на гледаност/слушаност (држав-

но/регионално/локално); 
- техничките средства преку кои се емитува/прене-

сува програмата (терестријален предавател/фреквенци-
ја, јавна комуникациска мрежа, сателит, дигитална те-
рестријална мрежа и друго);  

- подрачјето на кое ќе се врши дејноста; 
- природата  на програмскиот сервис;  
- бројот на дозволите за одделни радио или телеви-

зиски услуги; 
- времетраењето на дозволата; 
- условите и барањата што кандидатите треба да ги 

исполнуваат за вршење на дејноста;  
- основните технички услови, стандарди и параме-

три за емисиониот дел одредени во согласност со Зако-
нот за електронските комуникации; 

- висината и начинот на плаќање на надоместокот 
за дозволата за вршење радиодифузна дејност;  

- висината и начинот на плаќање на надоместокот 
за користење на радиофреквенции; 

- местото и времето кога може да се подигне кон-
курсната документација и висината и начинот на пла-
ќање на надоместокот за документацијата; 

- рокот за поднесување на пријавите и 
- документацијата што треба да се поднесе заедно 

со пријавата.  
Член 48 

Конкурсот содржи општи, технички, продукциски, 
програмски и други услови што треба да ги исполнува-
ат кандидатите, а особено: 

- условите и барањата што треба да ги исполнува 
понудата на кандидатите во однос на програмата; 

- барањата поврзани со финансиските можности за 
вршење на дејноста; 

- висината и начинот на плаќање на надоместокот 
за дозволата за вршење радиодифузна дејност;  

- основните технички услови, стандарди и параме-
три за студискиот дел; 

- основните технички услови, стандарди и параме-
три за емисиониот дел одредени во согласност со Зако-
нот за  електронските комуникации; 

- критериумите за споредување и вреднување на 
пријавите и нивната тежина при оценувањето; 

- упатствата за пополнување на пријавите и 
-  начинот и формата за доставување на пријавите. 

Член 49 
Кандидатите на конкурсот поднесуваат пријави на 

посебен образец чија форма и содржина ги пропишува 
Советот за радиодифузија. 
Кон пријавите кандидатите ја доставуваат следнава 

документација и податоци: 
- име и презиме, адреса, факс, е-маил и акт за др-

жавјанство на подносителот; 
- фирма и седиште на правното лице доколку под-

носителот е правно лице; 
- доказ за регистрација на правното лице; 
- податоци за сопственичката структура; 
- податоци, односно докази за исполнувањето на 

условите утврдени со законот во поглед на вршењето 
на дејноста, односно дека не постојат пречки за врше-
ње на дејноста; 
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- прецизен деловен план (програмски проект, технич-
ки проект со опис на постојната и планираната студиска 
опрема, особено во сегментот на продукцијата и податоци 
за постојната и планираната кадровска структура); 

- документи што го гарантираат финансирањето на 
деловниот план, односно на дејноста; 

- документ од надлежните институции за платени 
даноци и за бонитетот на подносителот; 

- податоци за сопственост на удели во други радио-
дифузери; 

- изјава заверена кај нотар дека ќе ги почитува ос-
новните технички услови, стандарди и параметри утвр-
дени во Законот за електронските комуникации; 

- изјава заверена кај нотар дека не ги прекршува 
одредбите од Главата III на овој закон и 

- други податоци и документи што подносителот ги 
смета за корисни при одлучувањето за доделување доз-
вола. 

Член 50 
Пријавите се поднесуваат во рокот определен со од-

луката за објавување конкурс.  
Рокот за поднесување пријави мора да му овозможи 

на кандидатот подготвување квалитетна понуда и не 
може да биде пократок од  еден месец ниту подолг од 
три месеца.  

Член 51 
Советот за радиодифузија ги оценува пријавите врз 

основа на следниве критериуми: 
- природата на програмскиот сервис на понудената 

радио, односно телевизиска програма; 
- жанровската и тематската разновидност на про-

грамските содржини, процентот на учеството на про-
грамите изворно произведени на македонски јазик или 
на јазиците на немнозинските етнички заедници кои 
живеат во Република Македонија во вкупната дневна 
програма што се планира да се емитува, застапеноста 
на програмите што ќе третираат настани и случаи од 
значење за подрачјето на кое ќе се емитува програмата 
и застапеноста на европските аудиовизуелни дела;  

- застапеноста на програми со кои се поттикнува 
развој и зачувување на  националната култура итн.; 

- техничките услови за производство и емитување 
на програмите во согласност со утврдените стандарди; 

- просторните услови за вршење на дејноста; 
- бројот и структурата на вработените потребни за 

вршење на дејноста; 
- финансиската способност за остварување на деј-

носта за времето за кое се доделува дозволата и пону-
дените гаранции и 

- други понудени услови што придонесуваат за уна-
предување на плурализмот во радиодифузната дејност, 
поттикнување на лојална конкуренција и поквалитетно 
остварување на правото за информирање, односно на 
потребите на публиката на соодветното подрачје.      

Член 52 
Врз основа на материјалите и критериумите од чле-

нот 46 на овој закон, Советот за радиодифузија во рок 
од 60 дена донесува одлука со мнозинство гласови од 
вкупниот број членови на Советот за радиодифузија за 
дод лување дозвола за вршење радиодифузна дејност. е 

Член 53 
Одлуката за доделување дозвола се објавува во 

�Службен весник на Република Македонија�. 
За одлуката од ставот 1 на овој член сите учесници на 

конкурсот Советот за радиодифузија е должен писмено да 
ги извести во рок од седум дена од денот на донесувањето 
на одлуката. 

Член 54 
Учесниците на конкурсот кои не се задоволни од 

одлуката имаат право во рок од 15 дена од денот на до-
бивањето на известувањето да поднесат тужба до над-
лежниот суд.  
Постапката пред надлежниот суд е итна. 

Член 55 
Агенцијата за електронски комуникации врз основа 

на одлуката за доделување дозвола за вршење радиоди-
фузна дејност издава одобрение за користење на ра-
фреквенции. Советот за радиодифузија ја издава дозво-
лата за вршење радиодифузна дејност врз основа на 
приложена регистрација во соодветниот регистар како 
трговско радиодифузно друштво или непрофитна ради-
одифузна установа и одобренија издадени од Агенција-
та за електронски комуникации. 

 
Член 56 

Дозволата за вршење радиодифузна дејност треба 
да ги содржи следниве податоци: 

- за носителот на дозволата; 
- техничкото средство преку кое се врши преносот; 
- сервисна зона и локација на техничкото средство; 
- знак за идентификација; 
- програмски услови; 
- рок на отпочнување со вршење на дејноста; 
- времетраење на важноста на дозволата и 
- висина на надоместоци и начин на плаќање. 
 

Член 57 
Дозвола за вршење радиодифузна дејност, според 

опфатот на слушаност, односно гледаност, може да се 
додели на државно, регионално и локално ниво. 
Радиодифузерот согласно со добиената дозвола за 

вршење радиодифузна дејност  истиот програмски сер-
вис може да го емитува и преку сателит,   по претходно  
доставено известување до Советот за радиодифузија.  

 
Член 58 

Дозволата за вршење радиодифузна дејност на тр-
говските радиодифузни друштва и на непрофитните 
радиодифузни установи се доделува за временски пер-
иод од девет години и истата не може да се пренесува 
на друго лице. 

Член 59 
За дозволата се плаќа годишен надоместок на сме-

тка на Советот за радиодифузија.  
 

Член 60 
За дозволата трговските радиодифузни друштва и 

непрофитните радиодифузни установи плаќаат годи-
шен надоместок на сметка на Советот за радиодифузи-
ја.  
Висината на надоместокот за дозволата се опреде-

лува врз основа на следнава формула: 
((Н х БНП / 200.000) х Рт х Кп) + А, каде што: 
Н - е број на вкупното население во сервисната зона 

предвидена со дозволата, претставено како бодови, 
според последните податоци од Државниот завод за 
статистика: 

- за пренос преку јавна комуникациска мрежа сервис-
ната зона е одредена според бројот на претплатници и 

- за пренос преку сателит како сервисна зона се 
смета целото подрачје на Република Македонија; 
БНП - е бруто домашен производ по жител, изразе-

но во евра, а претставено како бодови, според послед-
ните податоци од Државниот завод за статистика; 
Рт - е коефициент, каде што за телевизиска програ-

ма е Рт=1, а за радиопрограма е Рт=1/4; 
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, уметно-
ста и хуманитарните науки, спортски, музички и забав-
ни програми изнесува од 0,75 до 1; 

- за специјализирани програми на трговско радио-
дифузно друштво чии содржини се од ист вид (спорт-
ски, музички, културни, образовни и друго), изнесува 
од 1,15 до 1,5; 
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- за програми на трговско радиодифузно друштво 
наменети за телешопинг изнесува 2,5 и 

- за програма на непрофитна радиодифузна устано-
ва изнесува 0,25 и 
А - е константа која изнесува 100 бода за радио и 

200 бода за телевизија. 
Вредноста на еден бод изнесува 1 евро пресметано 

во денарска противвредност по средниот курс на евро-
то според Народната банка на Република Македонија  
на денот на плаќањето. 
Висината на надоместокот за дозволата ја утврдува 

Советот за радиодифузија врз основа на горенаведена-
та формула и ја соопштува на почетокот на календар-
ската година по добивањето на податоците од Држав-
ниот завод за статистика. 
За програми што се емитуваат во кодирана форма 

(со условен пристап) во надоместокот за дозволата се 
додава и по 5% од износот кој операторот го наплаќа 
по краен корисник на конкретниот програмски сервис. 
Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна 

година почнувајќи од датумот на доделување на дозво-
лата. 

Член 61 
За користење на радиофреквенциите се плаќа годи-

шен надоместок согласно со Законот за електронските 
комуникации. 

Член 62 
Дозволата престанува да важи: 
- со истекот на рокот за кој е доделена; 
- со писмена изјава на имателот со која се известува 

Советот за радиодифузија дека престанува со емитува-
њето на радио или телевизиска програма; 

- со одземање на дозволата од страна на Советот за 
радиодифузија и 

- ако настапи стечај или ликвидација на имателот 
на дозволата. 

Член 63 
Советот за радиодифузија ја одзема дозволата во 

следниве случаи, ако:   
- имателот на дозволата не започне со вршење на 

дејноста во рокот утврден во дозволата; 
- имателот на дозволата дал неточни податоци врз 

основа на кои му е издадена дозволата; 
- по издавањето на дозволата настанат околности 

што претставуваат законски пречки за имателот да вр-
ши радиодифузна дејност;  

- имателот на дозволата не го плати надоместокот 
во рокот утврден во дозволата и 

- на имателот на дозволата со судска одлука му е 
изречена мерка на безбедност забрана на вршење ради-
одифузна дејност, односно забрана за пренос на про-
грамски сервиси преку јавни комуникациски мрежи. 

 
Член 64 

Постапката за одземање на дозволата за вршење на 
радиодифузна дејност може да иницира секој член на 
Советот за радиодифузија и раководителот на стручна-
та служба на Советот за радиодифузија.  
По иницирање на постапката за одземање на дозво-

лата, Советот за радиодифузија е должен во рок од 15 
дена да донесе одлука. 
За одземање на дозволата Советот за радиодифузија 

донесува одлука со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови на Советот за радиодифузија. 
Одлуката за одземање на дозволата треба да биде 

образложена и објавена во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

  
Член 65 

Против одлуката за одземање на дозволата имате-
лот има право во рок од 15 дена од денот на добивање-
то на одлуката да поднесе тужба до надлежен суд.  
Постапката пред надлежниот суд е итна. Тужбата 

не го одлага извршувањето на одлуката.  

Член 66 
Дозволата се обновува на барање на имателот.  
Барањето за обнова на дозволата имателот го под-

несува најдоцна шест месеца пред истекот на рокот за 
кој е издадена дозволата.  

 
Член 67 

Одлука за обнова на дозволата донесува Советот за 
радиодифузија, врз основа на оцената за успешноста и 
квалитетот во вршењето на радиодифузната дејност за 
време на важењето на дозволата, односно почитување-
то на условите и обврските утврдени со овој закон, со 
Законот за електронските комуникации, со Законот за 
авторското право и сродните права, дозволата и актите 
на Советот за радиодифузија. 
Советот за радиодифузија е должен да донесе одлу-

ка по барањето на имателот најдоцна 60 дена пред 
истекот на времето на дозволата. 
Советот за радиодифузија ја донесува одлуката со 

мнозинство гласови од вкупниот број членови на Сове-
тот за радиодифузија. 
Против одлуката со која се одбива барањето за об-

нова на дозволата, имателот има право во рок од 15 де-
на од денот на добивањето на одлуката да поднесе туж-
ба до надлежен суд. Постапката пред надлежниот суд е 
итна. Тужбата не го одлага извршувањето на одлуката. 

 
VI ПРОГРАМСКИ  СТАНДАРДИ 

 
Член 68 

Радиодифузерите дејноста ја вршат преку емитува-
ње радио или телевизиска програма.  
Радио и телевизиските програми се темелат врз 

следниве принципи: 
- право на слободен прием и пренесување на ин-

формации и право на   слобода на изразување; 
- негување и развој на хуманите и морални вредно-

сти на човекот и заштита на приватноста и достоинс-
твото на личноста; 

- еднаквост на слободите и правата независно од 
полот, расата, националното, етничкото и социјалното 
потекло, политичкото и верското убедување, имотната 
и општествената положба на човекот и граѓанинот; 

- поттикнување на духот на толеранцијата, заемно-
то почитување и разбирање меѓу индивидуите од раз-
лично етничко и културно потекло; 

- поттикнување на меѓународно разбирање и сора-
ботка, чувство на јавноста за правичност и за одбрана 
на демократските слободи; 

- отвореност на програмите за изразување на раз-
личните култури што се составен дел на општеството; 

- зачувување и негување на националниот иденти-
тет, јазичната култура и домашното творештво; 

- отвореност за различни политички мислења и гле-
дишта; 

- објективно и непристрастно прикажување на на-
станите со еднаков третман на различните гледишта и 
мислења и овозможување на слободно оформување на 
мислењето на публиката за одделни настани и праша-
ња; 

- почитување на авторското право и сродните пра-
ва; 

- почитување на тајноста на изворот на информаци-
јата; 

- гарантирање на правото на одговор и исправка и 
- самостојност, независност и одговорност на ради-

одифузерите, односно уредниците, новинарите и дру-
гите автори при создавањето на програмите и креира-
њето на уредувачката политика. 

 
Член 69 

Во програмите на радиодифузерите, како и во про-
грамите што се реемитуваат преку јавните комуника-
циски мрежи не се дозволени програми што се насоче-
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ни кон насилно уривање на уставниот поредок на Ре-
публика Македонија или кон поттикнување или пови-
кување на воена агресија или на разгорување на нацио-
нална, расна, полова или верска омраза и нетрпеливост. 

 
Член 70 

Програмите на радиодифузерите не смеат да содр-
жат порнографија, прекумерно насилство, или други 
програми кои можат сериозно да го загрозат физичкиот, 
психичкиот и моралниот развој на децата и младите. 
Прекумерно насилство претставува ширење текстуал-

ни, вербални и визуелни пораки со кои, во термини од 
програмата што им се достапни на малолетниците, се гло-
рифицираат физички, вербални или психолошки облици 
на садизам или слични видови насилство кое е цел самото 
за себе и на ниту еден начин не може да се оправда ниту 
преку контекстот на жанрот, ниту преку мотивите на 
драмското дејствие на прикажуваната програма. 
Програмските сервиси со порнографски содржини  

јавните комуникациски мрежи можат да ги пренесува-
ат  само во кодиран облик. 

  
Член 71 

Програмските содржини што можат да го загрозат 
физичкиот, психичкиот и моралниот развој на децата и 
младите а не се предвидени со членот 70 на овој закон 
можат да се емитуваат само во период од 24,00 до 5,00 
часот.  
Програмите од ставот 1 на овој член треба да бидат 

означени пред почетокот  на нивното емитување, со 
акустично и визуелно предупредување за тоа дека не се 
препорачливи за одделни сегменти од публиката. 
Начинот на категоризација, облиците на акустично 

и визуелно прикажување, како и временските периоди 
во согласност со ставот 1 на овој член во кои можат да 
се прикажуваат содржините што можат штетно да вли-
јаат врз физичкиот, психичкиот и моралниот развој на 
децата и младите ги определува Советот за радиодифу-
зија со задолжителни правила, во согласност со овој за-
кон и меѓународни договори што ги ратификувала или 
им пристапила Република Македонија.  
Радиодифузерите се должни да ги почитуваат пра-

вилата од ставот 3 на овој член. 
 

Член 72 
Јавниот радиодифузен сервис и трговските радио-

дифузни друштва што вршат дејност на државно ниво, 
се должни да емитуваат најмалку 18 часа дневно про-
грама на радио и најмалку 12 часа дневно програма на 
телевизија. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, дополнител-

ните програмски сервиси на Јавниот радиодифузен 
сервис утврдени во членот 117 став 5 од овој закон, мо-
жат да емитуваат и помал број часови програма днев-
но. 
Трговските радиодифузни друштва што вршат деј-

ност на регионално ниво се должни да емитуваат нај-
малку 12 часа дневно програма на радио и најмалку 8 
часа дневно програма на телевизија. 
Трговските радиодифузни друштва што вршат деј-

ност на локално ниво се должни да емитуваат најмалку 
10 часа дневно програма на радио и најмалку 6 часа 
дневно програма на телевизија. 
Непрофитните радиодифузни установи се должни 

да емитуваат најмалку 4 часа дневно програма на ра-
дио. 
Во дневната програма, во смисла на ставовите 1, 3 и 

4 од овој член, не се смета емитувањето неподвижни  
слики, односно сигнали. 

 
Член 73 

Радиодифузерите кои имаат дозвола за вршење на 
радиодифузна дејност за телевизиски програмски сер-
виси на државно ниво,  во своите програми се должни 

да обезбедат застапеност на европски аудиовизуелни 
дела најмалку 51% од вкупно емитуваната програма  во 
текот на годината, при што во вкупното време на еми-
тување не се смета времето одредено за вести, спорт-
ски настани, игри, рекламирање, телетекст и телешо-
пинг услуги. 

Член 74 
Радиодифузерите се должни дневно да емитуваат 

најмалку 30% програма изворно создадена на македон-
ски јазик или на јазиците на немнозинските заедници 
кои живеат во Република Македонија, при што во 
дневното време на емитување не се смета времето 
одредено за вести, спортски настани, игри, рекламира-
ње, телетекст и телешопинг услуги.  
Радиодифузерите се должни да обезбедат најмалку 

30% од емитуваната вокално-инструментална музика 
да биде на македонски јазик или на јазикот на етнички-
те заедници кои не се мнозинство во Република Маке-
донија. 
Одредбата од ставот 1 на овој член не се однесува 

на радиодифузерите кои имаат тематски (типски) про-
грамски сервиси или пак се условени со плаќање од 
страна на корисникот. 

 
Член 75 

Во програмите на јавниот радиодифузен сервис и 
непрофитните радиодифузни установи не е дозволено 
користење на телефонски услуги со посебна тарифа. 
По исклучок на ставот 1 од овој член јавниот ради-

одифузен сервис може да користи телефонски услуги 
со посебна тарифа за потребите на телевоутинг при 
пренесување на настани од големо значење. 
Во програмите на трговските радиодифузни друш-

тва, телефонските услуги со посебна тарифа, вклучу-
вајќи го и телевоутингот, не можат да се користат во 
вести, информативни емисии, образовни и детски про-
грами. 

Член 76 
Јавниот радиодифузен сервис на своите програми 

не може да организира и да емитува игри на среќа со 
извлекување (лото, спортска прогноза, лотарија, ин-
стант лотарија, томбола и бинго) и со обложување на 
спортски натпревари. 
Радиодифузер може да емитува игри на среќа со 

извлекување, организирани само од субјект којшто има 
лиценца од надлежен орган за организирање на игри на 
среќа. 

 
Член 77 

Радиодифузерите се должни да создаваат и емиту-
ваат програми со уредени авторски права и сродни пра-
ва. 
На барање на Советот за радиодифузија и на други 

надлежни органи радиодифузерите се должни да доста-
ват документи со кои го докажуваат уредувањето на 
авторските и сродните права.  

 
Член 78 

Радиодифузерите можат да реемитуваат или одло-
жено да емитуваат настани од големо значење, од зем-
јата или од странство, врз основа на ексклузивно (иск-
лучиво) право, само доколку реемитувањето или одло-
женото емитување на настанот не го ограничува право-
то на поголем дел од населението да го следи тој на-
стан. 
Како настани од големо значење се сметаат: 
- зимските и летните олимписки игри; 
- полуфиналните и финалните натпревари на свет-

ските и европските првенства, како и сите други нат-
превари со учество на македонската репрезентација 
вклучително и квалификациските натпревари и 

- други спортски натпревари со учество на македон-
ската репрезентација на официјални турнири и натпре-
вари. 
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Советот за радиодифузија со одлука еднаш годиш-
но  ќе определува и дополнителна листа на настани од 
големо значење. 
Советот за радиодифузија ќе обезбеди радиодифу-

зерите да не ги користат ексклузивните права на начин 
со којшто јавноста во друга држава членка на Европ-
ската унија или страна потписничка на Конвенцијата за 
прекугранична телевизија ќе ја оневозможи да го следи 
настанот што таа држава го пријавила како настан од 
големо значење за таа држава. 
Во случај настанот од големо значење да се органи-

зира во делови, секој посебен дел од тој настан се сме-
та како настан од големо значење. 
Одредбите од овој член ќе се применуваат и во слу-

чаите на одложено емитување, доколку одложеното 
емитување не преминува 24 часа, а особено ако: 

- времето на одвивање на настанот од големо значе-
ње паѓа во периодот од 24,00 до 6,00 часот според офи-
цијалното време во Република Македонија и 

- настаните од големо значење или нивни делови се 
преклопуваат со времето. 

 
Член 79 

Радиодифузерите што вршат дејност на локално ни-
во можат да се поврзуваат во единствен систем за еми-
тување на заедничка програма, само по претходно из-
вестување до Советот за радиодифузија, но не подолго 
од 4 часа во текот на 24 часа.  
Радиодифузерите што се поврзуваат во единствен 

систем за емитување на заедничка програма се должни 
да го известат Советот за радиодифузија за програм-
скиот концепт за заедничката програма и да именуваат 
одговорен уредник на програмата.  

Член 80 
Јавниот радиодифузен сервис е должен да ја следи 

изборната кампања. 
Јавниот радиодифузен сервис и трговските радио-

дифузни друштва што одлучиле да ги покриваат избо-
рите, тоа треба да го прават на правичен, избалансиран 
и непристрасен начин во својата вкупна програма, сог-
ласно со закон.  
Радиодифузерите се должни за време на изборната 

кампања на организаторите на кампањата да им овоз-
можат подеднакви услови за пристап до сите облици на 
медиумско претставување, согласно со своите правила 
и техничките услови и можности. 
Јавниот радиодифузен сервис и трговските радио-

дифузни друштва што одлучиле да ги покриваат избо-
рите, се должни да донесат сопствени правила врз ос-
нова на принципите за самостојност, автономност и 
уредувачка независност, како и одговорност за меди-
умското покривање на изборите и правилата да ги обја-
ват на своите програми. 
Собранието на Република Македонија на предлог 

на Советот за радиодифузија донесува одлука за  пра-
вилата за медиумско претставување за време на избор-
нат  кампања преку радиодифузери. а 

Член 81 
Радиодифузерите имаат свои називи, заштитни зна-

ци и сопствени скратени идентификациони знаци. 
Називите, заштитните знаци, или скратените иден-

тификациони знаци (авизо, лого и слично) на радиоди-
фузерите, мора да бидат континуирано истакнати за 
време на емитување на телевизиската програма, однос-
но да се емитуваат најмалку еднаш во текот на еден ре-
ален час на радио програмата. 
Во случаите кога радиодифузерите емитуваат про-

грама во единствен систем, во текот на траењето на таа 
програма тие, исто така, се должни да ги истакнуваат 
идентификационите знаци.  
Радиодифузерите не можат да употребуваат називи 

или заштитни знаци што не одговараат на нивните ре-
гистрирани називи и заштитни знаци.  

Радиодифузерот по добивањето на дозволата за вр-
шење радиодифузна дејност и при секоја промена на 
идентификационите знаци, се должни да достават при-
мерок од нив до Советот за радиодифузија.  

 
Член 82 

Радиодифузерите ја емитуваат програмата на маке-
донски јазик, а во случаите кога програмата е наменета 
за заедница која не е во мнозинство  на јазикот на таа 
заедница. 
Доколку програмските сервиси што се реемитуваат 

преку јавните комуникациски мрежи се титлуваат на 
јазик различен од јазикот на кој оригинално се произ-
ведени, мора да бидат титлувани на македонски јазик, 
освен телешопингот и рекламите.  

 
Член 83 

Програмите на странски јазици или деловите од нив 
што се емитуваат на програмите на радиодифузерите 
треба да бидат преведени на македонски јазик, односно 
на јазикот на заедницата што не е во мнозинство. 
Одредбите од ставот 1 на овој член не се однесува-

ат на преноси на музички и сценски настани, на обра-
зовни програми за изучување на странски јазик, како и 
на деловите од програмите наменети за странци. 
Деловите од програмите што не се преведуваат се 

најавуваат на македонски јазик, односно на јазикот на 
заедницата што не е во мнозинство. 

 
Член 84 

Секој радиодифузер мора да има одговорен уред-
ник кој ја води реализацијата на програмските содржи-
ни што се емитуваат и кој одговара за програмските со-
држини и за вистинитоста на секоја објавена информа-
ција на програмата.    
Доколку радиодифузерот има повеќе одговорни 

уредници, секој од нив одговара за содржината на про-
грамскиот дел за кој е одговорен. 
Името и презимето на одговорниот уредник и уред-

никот на програмата мора да се објавуваат најмалку ед-
наш дневно во програмите на радиодифузерите.  

 
Член 85 

Радиодифузерите се должни да водат дневна еви-
денција на емитуваната програма и да го снимаат из-
лезниот сигнал на својата програма, а снимките од це-
локупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена по 
емитувањето. 
Во случај на покренување спор заради остварување 

на правото на одговор и исправка, снимените материја-
ли се чуваат до објавувањето на одговорот или испра-
вката, односно до завршувањето на спорот. 

  
VII РЕКЛАМИРАЊЕ, ТЕЛЕШОПИНГ И  

СПОНЗОРСТВО 
 

Член 86 
Радиодифузерите имаат право да создаваат и да 

емитуваат во своите програми, реклами, телешопинг и 
спонзорирани програми, под условите утврдени со овој 
закон. 

Член 87 
Рекламирањето и телешопингот треба да бидат во 

согласност со важечките законски прописи што се од-
несуваат на лојалната конкуренција. 
Рекламирањето и телешопингот треба да бидат ви-

стинити и чесни, да не ја заведуваат јавноста и да не се 
против интересите на купувачите, односно корисници-
те на услугите. 

 
Член 88 

Рекламирањето и телешопингот што се упатени на 
децата или тие во нив учествуваат, не смеат да содржат 
пораки што можат да ги повредат нивните интереси и 
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да им наштетат на децата во развојот поради нивната 
посебна чувствителност. Телешопингот не смее да ги 
поттикнува малолетните лица да стапуваат во договор 
за продажба или изнајмување на стоки или услуги.  
Со рекламирањето и телешопингот не смее: 
- директно да се поттикнуваат малолетните лица да 

купуваат производи или услуги искористувајќи  го 
нивното неискуство или лекомисленост; 

- директно да ги охрабруваат малолетните лица да 
бараат од родителите или од други лица да ги набават 
рекламираните производи или услуги; 

- да се искористува посебната доверба што мало-
летните лица ја имаат во родителите, наставниците или 
други лица и 

- да се прикажува малолетни лица во опасни ситуа-
ции. 
Малолетните лица не смеат да бидат вклучени во 

платено политичко рекламирање за време и надвор од 
период на изборна кампања. 

 
Член 89 

Со рекламирањето и телешопингот не смее: 
- да се загрозува човечкото достоинство;  
- да се темели врз нагласување на национални, ет-

нички, религиозни, полови, расни или други разлики; 
- да се поттикнува однесување опасно за здравјето 

или однесување коешто ја нарушува безбедноста; 
- да се поттикнува однесување што ја загрозува жи-

вотната средина и 
- да ги навредуваат религиозните или политичките 

убедувања. 
 

Член 90 
Огласувачот, односно нарачателот на реклама или 

на телешопинг, како и спонзорот не смеат да влијаат 
врз содржината на програмата на начин со кој ќе се на-
мали самостојноста на радиодифузерот и неговата од-
говорност. 

 
Член 91 

Времетраењето на рекламирањето на јавниот ради-
одифузен сервис не може да изнесува повеќе од 7% 
или 4 минути и 12 секунди од времето на емитување во 
текот на еден  реален час односно, вкупно 7% од вре-
мето за емитување во текот на еден ден. 
Освен играната, спортската и забавната програма, 

јавниот радиодифузен сервис не може да ги прекинува 
своите програми заради емитување на реклами. 
На јавниот радиодифузен сервис не е дозволено 

рекламирање во периодот од 17,00 до 21,00 часот на 
телевизиските програмски сервиси и од 9,00 до 14,00 
часот на радио програмските сервиси, освен во прено-
си и интегрални снимки на спортски натпревари,кул-
турни манифестации и настани од големо значење 
утврдени согласно со овој закон. 

 
Член 92 

На јавниот радиодифузен сервис не му е дозволено 
рекламирање на политички партии и кандидати. 
Јавниот радиодифузен сервис и непрофитните ра-

диодифузни установи не можат да емитуваат телешо-
пинг. 
Во програмите на непрофитните радиодифузни 

установи не е дозволено рекламирање.  
 

Член 93 
Процентот на рекламните спотови, телешопинг 

спотовите и другите форми на рекламирање со исклу-
чок на телешопинг прозорците и платената политичка 
програма за време на изборна кампања, на трговските 
радиодифузни друштва, не смее да изнесува повеќе од 
20% од  дневно емитуваното време. 
Времетраењето на рекламните спотови не смее да 

надминува 15% од дневно емитуваното време. 

Времетраењето на рекламните спотови, телешопинг 
спотовите и другите форми на рекламирање не смее да 
изнесува повеќе од 20% или 12 минути од времето за 
емитување во текот на еден реален час. 

 
Член 94 

Телешопинг прозорците можат непрекинато да тра-
ат минимум 15 минути, а максимум 40 минути. 
Максималниот дозволен број прозорци на ден е 

осум.  
Вкупното времетраење на телешопинг прозорците 

не смее да биде подолго од три часа дневно. 
Во периодите, односно во реалниот час кога се еми-

тува телешопинг прозорец, не е дозволено емитување 
на рекламни спотови, телешопинг спотови, како и дру-
ги форми на рекламирање. 
Телешопинг прозорците треба да бидат јасно издво-

ени од другиот дел на програмата со оптички и аку-
стички средства.  
Радиостаниците можат да емитуваат само телешо-

пинг спотови. 
Член 95 

За време на изборна кампања, со посебна одлука, 
Советот за радиодифузија може да дозволи најмногу 
20% дополнително време за платена политичка програ-
ма во текот на денот, односно 20% или 12 минути до-
полнително време за емитување платена политичка 
програма на еден реален час.   

 
Член 96 

Во обемот на рекламирање утврден со членовите 91 
и 93 на овој закон не спаѓаат: 

- промотивните најави и спотови на радиодифузе-
рот што се однесуваат на неговата сопствена програма 
и 

- најавите на културни и спортски манифестации, 
најавите за кампањи од јавен интерес и апелите за до-
бротворни цели што радиодифузерот ќе ги емитува 
бесплатно. 
Бесплатно објавените реклами мора да бидат посеб-

но означени. 
Член 97 

Рекламирањето и телешопингот треба да бидат јас-
но препознатливи и издвоени од другите делови на 
програмата со оптички или акустички средства. 
Рекламните  спотови и телешопинг спотовите по 

правило се емитуваат во блокови вметнати меѓу рекла-
мите. Рекламирањето и телешопингот не смеат да ко-
ристат потсвесни техники. 

 
Член 98 

Прикриеното рекламирање и прикриениот телешо-
пинг се забранети. 
Во програмите на радиодифузерите не е дозволено 

изложување на производи чие име или марка се видли-
во истакнати.   

 
Член 99 

Рекламните и телешопинг спотовите на телевизи-
ските програми треба да бидат вметнати во програмите 
на радиодифузерите на начин со кој нема да се загрозат 
интегритетот и вредноста на програмата, како и права-
та на авторите и на другите носители на правата на 
програмата, а притоа земајќи ги предвид природните 
внатрешни паузи, времетраењето и карактерот на про-
грамата под услови: 

- во програмите што се состојат од независни дело-
ви, односно програмите за настани и настапи што содр-
жат интервали, спортските програми, рекламните и те-
лешопинг спотовите треба да бидат вметнати исклучи-
во меѓу деловите или интервалите; 

- емитувањето аудиовизуелни дела, како што се 
играните и телевизиските филмови  со исклучок на се-
риските филмови, забавните програми и документар-
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ните програми чие времетраење изнесува повеќе од 45 
минути, може да биде прекинато со емитување на рек-
ламни или телешопинг спотови само еднаш  за секој 
комплетен период од 45 минути; 

- дополнително прекинување се дозволува доколку 
времетраењето на аудиовизуелното дело е најмалку 20 
минути подолго од  два или повеќе комплетни периоди 
од по 45 минути и 

- сите програми освен оние што се состојат од неза-
висни делови, кога се прекинуваат со рекламни или те-
лешопинг спотови, меѓу секој следен блок со спотови 
треба да помине период од најмалку 20 минути; 
Рекламите во радиопрограмите на радиодифузерите 

по правило се емитуваат како одвоени блокови со аку-
стичен препознатлив сигнал, вметнати во програмата 
на начин со кој нема да се загрозат интегритетот и 
вредноста на програмата.  

 
Член 100 

Во вести и други дневно-информативни програми, 
како и во преноси или одложени снимки од верски 
служби, не е дозволено емитување на рекламни или те-
лешопинг спотови.  
Не е дозволено емитување на рекламни или теле-

шопинг спотови во актуелно-информативни програми, 
детски, документарни и верски програми, чие планира-
но времетраење е помало од 30 минути.  
Доколку планираното времетраење на програмите 

од ставот 2 на овој член е 30 минути или подолго ќе се 
применуваат одредбите од членот  99 став 1 алинеја 4 
на овој закон.    

 
Член 101 

Не е дозволено рекламирање и телешопинг на: 
- дрога, тутун и производи од тутун, алкохол и ал-

кохолни напитоци освен вино и пиво;  
- медицински третмани и лекови што се издаваат 

само со лекарски рецепт; 
- оружје и фирми што продаваат оружје и 
- телефонски услуги со посебна тарифа со еротски 

содржини во периодот од 6,00 до 24,00 часот. 
 

Член 102 
Рекламирањето на медицински третмани и лекови 

што се издаваат без лекарски рецепт мора да биде јасно 
препознатливо, искрено, вистинито, да подлежи на 
проверка и да се придржува до барањето за заштита на 
поединецот од оштетување.  

 
Член 103 

За веродостојноста и точноста на тврдењата и пода-
тоците во рекламниот или телешопинг спотот е одгово-
рен нивниот нарачател, а за неговата усогласеност со 
закон одговорниот уредник во медиумот. 

 
Член 104 

Рекламните или телешопинг спотовите задолжител-
но се емитуваат на македонски јазик, со македонски 
превод или на јазикот на соодветната етничка заедни-
ца. 
 

Член 105 
Рекламирање и телешоп не треба да прикажуваат, 

визуелно или тонски, лица кои редовно презентираат 
вести и актуелни информативни емисии. 

 
Член 106 

Во спонзорираните програми, треба јасно да биде 
идентификуван спонзорот на погоден начин на почето-
кот или на крајот на програмата, односно да биде јасно 
нагласено дека се работи за спонзорирана програма. 
Спонзорираните програми не треба да ја поттикну-

ваат продажбата, купувањето или изнајмувањето на 
производи или услуги од спонзорот или на трето лице. 

Член 107 
Не е дозволено спонзорирање на вести и други ин-

формативни програми, како и програми од политички 
или религиозен карактер. 
Не е дозволено спонзорство од страна на физичко 

лице или организација чија главна дејност е производс-
тво или продавање на производи или давање на услуги 
чие рекламирање е забрането, согласно со членот 101 
од овој закон. 

 
Член 108 

Спонзорирањето на програми од страна на органи-
зации чии активности вклучуваат производство или 
продажба на медицински производи и медицински 
третмани може да го промовира името или имиџот на 
организацијата, но не смее да промовира конкретни ме-
дицински производи или медицински третмани достап-
ни исклучиво на лекарски рецепт. 

 
VIII ПРЕНОС НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ ПРЕКУ 

ЈАВНИ КОМУНИКАЦИСКИ  МРЕЖИ 
 

Член 109 
Преку јавна комуникациска мрежа се пренесуваат 

програмски сервиси на домашни и странски радиоди-
фузери, врз основа на претходен договор за уредени 
авторски права и сродните права. 
Субјектите кои реемитуваат програмски сервиси 

преку јавна комуникациска мрежа се должни програм-
ските сервиси да ги регистрираат во Советот за радио-
дифузија  како целина во вид на пакети и притоа доста-
вуваат потврда за уредени авторски и сродни права из-
дадена од Министерството за култура. 
За секоја промена на регистрираниот пакет/пакети 

на програмски сервиси се известува Советот за радио-
дифузија. 
Советот за радиодифузија  ќе наложи исклучување 

на одреден програмски сервис доколку тој не ги испол-
нува условите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член.  

 
Член 110 

Пакетите на програмски сервиси кои се реемитува-
ат преку јавна комуникациска мрежа задолжително и 
бесплатно ги содржат програмските сервиси на јавниот 
радиодифузен сервис што се финансираат од радиоди-
фузна такса, со исклучок на обврските што произлегу-
ваат од колективната заштита на авторските и сродните 
права. 

 
Член 111 

Пакетите на програмските сервиси кои се реемиту-
ваат преку  јавна комуникациска мрежа можат да ги со-
држат програмските сервиси на радиодифузери, само 
на подрачјето за коешто тие имаат добиено дозвола за 
вршење радиодифузна дејност, врз основа на регулира-
ни авторски права и сродни права. 

 
Член 112 

Операторот на јавна комуникациска мрежа не смее 
да го попречува слободниот прием на радио и телеви-
зиски програми  што се емитуваат преку терестријален 
предавател. 

 
Член 113 

Операторот на јавна комуникациска мрежа е дол-
жен да воспостави интерен телевизиски канал на кој 
може да објавува само информации за функционирање-
то и услугите што ги обезбедува преку сопствената 
мрежа. 
Операторот на јавна комуникациска мрежа е дол-

жен излезниот сигнал на интерниот телевизиски канал 
од ставот 2 на овој член да го снима целосно и без пре-
кин, а снимките да ги чува најмалку 30 дена по емиту-
вањето. 
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Член 114 
Операторот на јавна комуникациска мрежа е дол-

жен да обезбеди програмските сервиси што потекнува-
ат од земји кои не ја ратификувале Конвенцијата за 
Прекугранична телевизија да бидат во согласност со 
членовите 69 и 70  и одредбите од Главата VII на овој 
закон. 

 
IX ЈАВЕН РАДИОДИФУЗЕН СЕРВИС 

 
Член 115 

Функциите на јавен радиодифузен сервис во Репуб-
лика Македонија ги врши Македонската радиотелеви-
зија. 
Македонската радиотелевизија има својство на 

правно лице  со седиште во Скопје. 
Македонската радиотелевизија основа регионални 

продукциони центри. 
Скратениот назив на Македонската радиотелевизи-

ја е МРТ. 
Имотот и средствата за работа на МРТ, ги користи 

и со нив управува МРТ, на начин и  под услови утврде-
ни со овој закон. 

 
Член 116 

МРТ се финансира од радиодифузната такса, од 
рекламирање, спонзорство, донации, продажба на про-
грама и услуги и од средства обезбедени во Буџетот на 
Република Македонија за тековната година.  
Донациите од ставот 1 на овој член не смеат да вли-

јаат или да ја нарушат уредувачката независност на 
МРТ.  
МРТ донесува годишен финансиски план, кој содр-

жи податоци за приходите и трошоците, ревизорски и 
финансиски извештаи за претходната година и предви-
дените капитални и оперативни трошоци за следната 
година. 
Ревизијата од ставот 3 на овој член ја врши надво-

решен и независен ревизор на сметка на МРТ. 
Доколку Собранието на Република Македонија при 

разгледувањето на годишниот финансиски план кон-
статира одредени неправилности, ќе ја задолжи МРТ 
најдоцна во рок од 60 дена од денот на разгледувањето 
да достави нов годишен финансиски план.  
МРТ е должна за средствата што ги користи од Бу-

џетот на Република Македонија во согласност со 
одредбите од членот 119 ставови 3 и 4 на  овој закон, 
да води посебно сметководство врз основа на кое до 
Собранието на Република Македонија треба да достави 
посебен годишен извештај за резултатите од работење-
то за претходната година, како и посебен годишен фи-
нансиски план кои ги вклучува средствата прибрани од 
радиодифузната такса и износот на наплатената прови-
зија, на одобрување.   
Неискористените  средства  добиени од Буџетот на 

Република Македонија МРТ на крајот на секоја година 
е должна да  ги врати во Буџетот на Република Маке-
донија. 

 
Член 117 

МРТ, на територијата на Република Македонија, 
емитува еден телевизиски програмски сервис на маке-
донски јазик и еден телевизиски програмски сервис на 
јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кој е различен од македонскиот јазик и на другите нем-
нозински заедници.  
МРТ, на територијата на Република Македонија, 

емитува најмалку два радиопрограмски сервиса на ма-
кедонски јазик и еден радиопрограмски сервис на јази-
кот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е 
различен од македонскиот јазик и на другите немно-
зински заедници. 
МРТ емитува посебни радиопрограми наменети за 

соседните земји и Европа  на странски јазици. 

МРТ емитува посебни радиопрограми наменети за 
информирање на иселениците и граѓаните на Републи-
ка Македонија кои живеат во соседните земји, во Евро-
па и на другите континенти на македонски и на јазикот 
што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е раз-
личен од македонскиот јазик и на другите немнозински 
заедници. 
МРТ емитува најмалку еден радио и еден телевизи-

ски програмски сервис преку сателит наменет за иселе-
ниците и граѓаните на Република Македонија кои жи-
веат во Европа и на другите континенти на македонски 
јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на 
другите немнозински заедници. 
МРТ обезбедува програмски сервис исклучиво на-

менет за емитување на активностите на Собранието на 
Република Македонија.  
Собранието на Република Македонија има програм-

ска одговорност за емитувањето на програмскиот сер-
вис наменет за емитување на активностите на Собрани-
ето на Република Македонија.  
МРТ емитува посебни радио и телевизиски програ-

ми на програмските сервиси од ставовите 1 и 2 на овој 
член во кои се запазени регионалните и локалните по-
себности на Република Македонија.  
Програмските сервиси од ставовите 3, 4 и 5 на овој 

член кои се финансираат од Буџетот на Република Ма-
кедонија самостојно одлучуваат за програмската шема 
и нејзината реализација во согласност со посебниот 
финансиски план предложен од МРТ, а одобрен од Со-
бранието на Република Македонија. 
Програмските сервиси од ставовите 1 и 2 на овој 

член кои се финансираат од радиодифузна такса само-
стојно одлучуваат за програмската шема и нејзината 
реализација во согласност со годишниот финансиски 
план на МРТ, во рамките на утврдената програмска по-
литика на МРТ и овој закон. 
МРТ има право да ги емитува своите програмски 

сервиси и преку нови технологии. 
 

Член 118 
Програмските сервиси на МРТ од членот 117 ставо-

ви 1, 2, 3 и 4 на овој закон се пренесуваат преку основ-
ните мрежи на ЈП Македонска радиодифузија. 
Програмскиот сервис од членот 117 став 5 на овој 

закон го пренесува ЈП Македонска радиодифузија или 
друг оператор на јавна комуникациска мрежа, врз ос-
нова на претходно склучен договор со МРТ, а по спро-
ведена постапка во согласност со закон. 

  Програмскиот сервис од членот 117 став 6 на овој 
закон се пренесува преку основните мрежи на ЈП Ма-
кедонска радиодифузија.  

 
Член 119 

Трошоците за пренос на програмските сервиси на 
МРТ преку мрежите на ЈП Македонска радиодифузија, 
освен преносот на програмскиот сервис од членот 117 
ставови 5 и 6 на овој закон се обезбедуваат   од радио-
дифузната такса во висина утврдена со членот 147 од 
овој закон.  
Трошоците за создавање на програмските сервиси 

од членот 117 ставови 1 и 2 на овој закон се обезбеду-
ваат од средствата од радиодифузната такса. 
Трошоците за создавање на програмите од членот 

117 ставови 3, 4 и 5  на овој закон се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија во согласност со по-
себниот финансиски план предложен од МРТ, а одо-
брен од Собранието на Република Македонија. 
Трошоците за  пренос на  програмските сервиси 

од членот 117 ставови 5 и  6 на овој закон се обезбе-
дуваат  од Буџетот на Република Македонија во сог-
ласност со посебниот финансиски план предложен 
од МРТ, а одобрен од Собранието на Република Ма-
кедонија.  
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Трошоците за создавање на програмскиот сервис 
наменет за емитување на активностите на Собранието 
на Република Македонија се обезбедуваат од Собрани-
ето на Република Македонија. 
Трошоците на програмскиот сервис наменет за еми-

тување на активностите на Собранието на Република 
Македонија се обезбедуваат од МРТ со средствата 
обезбедени од радиодифузната такса. 

 
Член 120 

МРТ е должна да создава и емитува програми од ја-
вен интерес со кои се одразува општествениот и кул-
турниот плурализам во државата, а кои се состојат од 
информативни, културни, образовни, научни, спортски 
и забавни содржини. 

 
Член 121 

Заради остварување на јавниот интерес МРТ е 
должна: 

- да обезбеди програмите што се произведуваат и 
емитуваат да бидат заштитени од какво и да е влијание 
на власта, политички организации или центри на еко-
номска моќ; 

- да ја развива и планира програмската шема во ин-
терес на целата јавност и да произведува и емитува 
програми за сите сегменти на општеството без дискри-
минација, водејќи притоа сметка за специфичните оп-
штествени групи; 

- да се грижи низ програмите да се рефлектираат 
различни идеи, да се негува културниот идентитет на 
заедниците, да се почитуваат културните и религиозни 
разлики и да се поттикнува културата на јавен дијалог, 
со цел да се зацврстува заемното разбирање и толеран-
ција во функција на унапредување на односите меѓу за-
едниците во мултиетничка и мултикултурна средина; 

- да ги негува и развива говорните и јазичните стан-
дарди на сите заедници во Република Македонија; 

- да ги негува, поттикнува и развива сите облици на 
домашно аудиовизуелно творештво кои придонесуваат 
за развој на македонската култура, како и да придоне-
сува за меѓународна афирмација на македонскиот кул-
турен идентитет; 

- да го промовира почитувањето на основните чове-
кови права и слободи, демократските вредности и ин-
ституции, да ја почитува приватноста, достоинството, 
угледот и честа на човекот;  

- да развива, планира и емитува програми, инфор-
мативни емисии и вести наменети за глуви лица, кои ќе 
бидат преведувани на знаковен јазик;  

- во време на изборна кампања да обезбеди бесплат-
но и избалансирано време за емитување на програмите 
на политичките партии, коалиции и кандидати кои 
имаат доставено листи на кандидати за општи, локални 
или претседателски избори, во согласност со правилата 
за медиумска презентација на политичките партии, ко-
алиции, независни кандидати и нивните програми; 

- да обезбеди информирање за регионалните и локал-
ните посебности и настани во Република Македонија; 

- да обезбеди услови за користење и развој на со-
времени техничко-технолошки стандарди во произ-
водството и емитувањето на програмата и да подготви 
план за премин, во определен временски период на ди-
гитална технологија во согласност со утврдената стра-
тегија за развој на радиодифузијата во Република Ма-
кедонија и 

- да обезбеди чување и архивирање на сопствените 
радио и телевизиски записи и други материјали и доку-
менти за работата на МРТ, како дел од аудиовизуелно-
то богатство за Република Македонија.   

 
Член 122 

МРТ е должна при создавањето и емитувањето на 
програмите да ги почитува професионалните принципи 
и на различните интереси во општеството да им обез-

беди рамноправен пристап, да се залага за слободата и 
плурализмот на изразување на јавното мислење, како и 
да спречи каков било облик на расна, верска, нацио-
нална, етничка и друга нетрпеливост.  

 
Член 123 

МРТ е должна на секој телевизиски програмски 
сервис да  обезбеди најмалку 60% учество на европски 
аудиовизуелни дела од вкупното годишно време на 
емитување при што во вкупното време на емитување 
не се смета времето одредено за вести, спортски наста-
ни, игри, рекламирање и телетекст.  

 
Член 124 

МРТ е должна, на секој телевизиски програмски 
сервис во периодот од 18,00 до 22,00 часот, да обезбе-
ди најмалку 40% програма изворно создадена на маке-
донски јазик или на јазиците на немнозинските заедни-
ци кои живеат во Република Македонија од вкупното 
годишно време на емитување, при што најмалку 30% 
програма во текот на еден ден изворно произведена на 
македонски јазик или на јазиците на немнозинските за-
едници кои живеат во Република Македонија . 
МРТ е должна во текот на еден ден, на секој радио 

програмски сервис, да обезбеди најмалку 40% програ-
ма изворно произведени на македонски јазик или на ја-
зиците на немнозинските заедници кои живеат во Ре-
публика Македонија. 
МРТ е должна да обезбеди  најмалку 45%  од еми-

туваната вокално-инструментална музика да биде на 
македонски јазик или на јазикот на етничките заедници 
кои не се мнозинство во Република Македонија . 

 
Член 125 

МРТ е должна да издвои најмалку 10% од годишни-
те средства наменети за продукција на телевизиска 
програма за нарачка на програма од независни проду-
центи од Република Македонија.  
Програмите од ставот 1 на овој член се обезбедува-

ат по пат на јавен конкурс кој се спроведува на начин и 
постапка утврдена  со Статутот на МРТ.  
МРТ е должна од вкупно емитуваната странска те-

левизиска програма,  во текот на годината, да резерви-
ра најмалку 30% за емитување на европски аудиовизу-
елни дела. 
Во вкупното годишно време за емитување, во смис-

ла на ставот 1 од овој член, не се смета времето одреде-
но за вести, спортски настани, игри, рекламирање и те-
летекст услуги.  

Член 126 
Органи на МРТ се: 
- Совет на МРТ; 
- Управен одбор на МРТ и 
- извршен директор на МРТ. 
 

Член 127 
Советот на Македонската радиотелевизија ги заста-

пува и се грижи за остварување на интересите на јавно-
ста во поглед на радио и телевизиските програми и ра-
ботењето на МРТ.  
Советот на МРТ е составен од 23 члена. 
Членовите на Советот на МРТ ги именува Собрани-

ето на Република Македонија на предлог на следниве  
овластени предлагачи: 

- Универзитетот �Св. Кирил и Методиј� - Скопје 
предлага  кандидати за два члена; 

-Државниот тетовски универзитет �Тетово� предла-
га кандидати за два члена; 

-Универзитетот �Св. Климент Охридски�- Битола 
предлага кандидат за еден член; 

-Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово 
предлага кандидат за еден член; 

- Националната установа - Албански театар предла-
га кандидат за еден член; 
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- Национална установа -Турски театар предлага 
кандидат за еден член; 

- Заедницата на единиците на локалната  самоупра-
ва предлага кандидат за еден член;  

- Олимпискиот комитет на Република Македонија 
предлага кандидат за еден член; 

- Мнозинско здружение на новинари предлага кан-
дидати за два члена; 

- Стопанската комора на Република Македонија 
предлага кандидат за еден член; 

- Македонската асоцијација за информатичка тех-
нологија (МАСИТ) предлага  кандидат за еден член; 

- Музичката академија предлага  кандидат за еден 
член; 

- Мнозинското здружение на автори на музички де-
ла и композитори предлага кандидат за еден член;  

- Факултетот за драмски уметности предлага канди-
дат за еден член; 

- Заедницата на инвалидските организации на Ма-
кедонија предлага кандидат за еден член и 

- Комисија за прашања на изборите и именувањата 
на Собранието на Република Македонија предлага кан-
дидати за пет члена. 
Кандидатите за членови на Советот на МРТ треба 

да бидат државјани на Република Македонија, кои ќе 
ги претставуваат различните групи во општеството 
(млади, универзитети, граѓански здруженија и друго). 
При утврдувањето на предлогот на кандидати за 

членови на Советот на МРТ Собранието на Република 
Македонија води сметка за соодветна и правична заста-
пеност на граѓаните на сите заедници кои живеат во 
Република Македонија. 
Членовите на Советот на МРТ се именуваат на пет 

години со право на повторен избор.  
Собранието на Република Македонија, најмалку 60 

дена пред истекот на мандатот на Советот на МРТ упа-
тува јавен повик до овластените предлагачи од ставот 3 
на овој член за доставување предлог на кандидати за 
членови на Советот на МРТ. 
Овластените предлагачи се должни предлозите да 

ги достават до Собранието на Република Македонија 
во рок од 30 дена од денот на упатувањето на јавниот 
повик. 
Врз основа на доставените предлози од овластените 

предлагачи Комисијата за прашањата на изборите и 
именувањата на Собранието на Република Македонија, 
во рок од 15 дена составува предлог  на кандидати на 
Советот на МРТ.  
Собранието на Република Македонија најдоцна 15 

дена пред истекот на мандатот на Советот на МРТ ќе 
ги именува новите членови на Советот на МРТ.  
Во случај Собранието на Република Македонија да 

не избере член на Советот на МРТ, овластениот пред-
лагач во рок од 15 дена од денот на известувањето до-
ставено од страна на Собранието на Република Маке-
донија предлага нов член, а Собранието на Република 
Македонија е должно во рок од 30 дена од денот на до-
ставувањето на предлогот да изврши избор.  
Советот на МРТ може да работи доколку се избрани 

најмалку 13 члена. 
Член 128 

Членови на Советот на МРТ не можат да бидат: 
- пратеници, членови на Владата на Република Ма-

кедонија, именувани и избрани функционери, директо-
ри или членови на управни одбори на јавни претприја-
тија; 

- лица кои извршуваат должност во органите на по-
литичка партија и  

- лица кои како сопственици на удели или акции, 
како членови на органи на управување, или како врабо-
тени или пак работно ангажирани по каква и да е осно-
ва, имаат интерес во други радиодифузери или прет-
пријатија кои се занимаваат со исти дејности како 
МРТ. 

Член 129 
Мандатот на член на Советот на МРТ може да пре-

стане пред истекот на рокот за кој е именуван во след-
ниве случаи: 

- настанување на причини поради кои едно лице не 
може да биде избрано за член на Советот на МРТ, 
предвидени во овој закон; 

- ако отсуствува од седниците на Советот на МРТ 
подолго од три месеца; 

- со поднесување оставка и 
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна 

затвор подолга од шест месеца и ако му е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење на професија, 
дејност или должност. 
Престанокот на мандатот го утврдува Собранието 

на Република Македонија, на предлог на Советот на 
МРТ. 
Во случај кога на член на Советот на МРТ ќе му 

престане мандатот пред истекот на рокот за кој е име-
нуван, Собранието на Република Македонија ќе имену-
ва нов член на Советот на МРТ за преостанатиот дел од 
мандатот на предлог на соодветниот овластен предла-
гач.  

Член 130 
Работата на Советот на МРТ е јавна. 
Советот на МРТ со мнозинство гласови од вкупни-

от број члена го избира и разрешува претседателот и 
заменикот на претседателот на Советот на МРТ. 
Советот на МРТ за работите утврдени во членот 

133 став 1 алинеи 3, 4, 6, 7, 9 и 12 од овој закон одлучу-
ва со мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот на МРТ во кое мора да има мнозинство гласо-
ви од вкупниот број членови на Советот на МРТ кои 
припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Ре-
публика Македонија. 
Советот на МРТ работи на седници кои се одржува-

ат најмалку два пати годишно. 
Начинот на работа и одлучување на Советот на 

МРТ се уредува со Деловник. 
 

Член 131 
Во работата на Советот на МРТ, без право на одлу-

чување, учествуваат членовите на  Управниот одбор на 
МРТ, извршниот  директор на МРТ и заменикот на из-
вршниот директор, како и други одговорни лица во 
МРТ, на покана на Советот на МРТ.  
Лицата од ставот 1 на овој член се должни, на бара-

ње на Советот на МРТ, да даваат информации, појасну-
вања и стручни образложенија за прашањата што се на 
дневен ред. 

Член 132 
За својата работа членовите на Советот на МРТ до-

биваат надоместок во висина од една третина од про-
сечно исплатената плата во Републиката, по седница. 
Членовите на Советот на МРТ кои живеат надвор 

од Скопје, имаат право на надоместок на патните тро-
шоци кога присуствуваат на седниците на Советот на 
МРТ во согласност со Правилникот за плати и други 
надоместоци.  

Член 133 
Советот на МРТ ги има следниве надлежности: 
- се грижи за остварувањето на јавниот интерес во 

програмите на МРТ врз основа на принципите на уре-
дувачка независност и самостојност; 

- ја утврдува програмската политика на МРТ и го 
надгледува спроведувањето на програмските начела, а 
во случај на нивно непочитување може писмено да го 
предупреди извршниот директор и Управниот одбор на 
МРТ, односно да побара од него да го прекине емиту-
вањето на програмата со која се прекршуваат програм-
ските начела; 

- ги избира членовите на Управниот одбор на МРТ; 
- го донесува Статутот; 
- донесува Деловник за своето работење; 
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- го усвојува годишниот финансиски план на МРТ и 
најдоцна до 31 март тековната година го доставува до 
Собранието на Република Македонија на разгледува-
ње; 

- го усвојува  посебниот годишен финансиски план 
на МРТ и најдоцна до 31 март тековната година го до-
ставува до Собранието на Република Македонија на 
одобрување; 

- ја усвојува завршната сметка; 
- го усвојува годишниот извештај за резултатите од 

работењето на МРТ за претходната година и најдоцна 
до 31 март тековната година го доставува до Собрание-
то на Република Македонија на разгледување; 

- го усвојува  посебниот годишен  извештај за ре-
зултатите од работењето на МРТ за претходната годи-
на и најдоцна до 31 март тековната година го доставува 
до Собранието на Република Македонија на одобрува-
ње; 

- донесува акти со кои се регулираат етичките и 
професионалните стандарди во создавањето на програ-
мите на МРТ; 

- ја усвојува програмата за развој на МРТ и 
- врши и други работи утврдени со законот и Стату-

тот на МРТ. 
Со цел да се обезбеди уредувачка и новинарска 

независност и самостојност, Советот на МРТ не смее 
да ги прегледува одделните емисии или други дело-
ви на програми пред да бидат емитувани, односно не 
може да донесува одлуки и ставови за нивното еми-
тување.  

 
Член 134 

Со МРТ управува Управен одбор составен од седум 
члена. 
Членовите на Управниот одбор ги избира Советот 

на МРТ врз основа на претходно спроведена постапка 
на јавен конкурс. 
Условите и постапката на избор се утврдуваат со 

Статутот на МРТ. 
Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 

пет години, со право на уште еден избор.  
Управниот одбор од своите редови избира и разре-

шува претседател. 
Управниот одбор работи и одлучува на седници кои 

се одржуваат најмалку еднаш месечно. 
Во работата на Управниот одбор, без право на од-

лучување, учествуваат извршниот директор на МРТ, 
како и други одговорни лица во МРТ, на покана на 
Управниот одбор.  

 
Член 135 

Членовите на Управниот одбор за својата работа 
добиваат месечен надоместок.  

 
Член 136 

Членови на Управниот одбор на МРТ не можат да 
бидат: 

- пратеници, членови на Владата, раководни лица 
во државен орган, орган на државната управа или еди-
ница на локалната самоуправа, директори или членови 
на управни одбори на јавни претпријатија; 

- лица кои извршуваат должност во органите на по-
литичка партија;  

- лица кои, како сопственици на удели или акции, 
како членови на органи на управување, или како врабо-
тени, имаат интерес во други радиодифузери, новински 
агенции, друштва за реклама и пропаганда, друштва за 
истражување на пазарот и јавното мислење, друштва за 
спроведување активности на истрага и обезбедување, 
друштва за филмска дистрибуција, друштва за филмска 
продукција или на друштва за телекомуникациски ус-
луги; 

- членови на Советот на МРТ и  
- вработени во МРТ. 

Член 137 
Мандатот на член на Управниот одбор на МРТ мо-

же да престане пред истекот на рокот во следниве слу-
чаи: 

- настанување на причини  поради кои едно лице не 
може да биде избрано за член на Управен одбор на 
МРТ, предвидени во членот 136 на овој закон; 

- ако членот на одборот отсуствува од седниците на 
Управниот одбор подолго од три месеца; 

- со поднесување оставка и 
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна 

затвор подолга од шест месеца и ако му е изречена 
мерка на безбедност забрана за вршење на професија, 
дејност или должност. 
Престанокот на мандатот го утврдува Советот на 

МРТ, на предлог на Управниот одбор  на МРТ. 
 

Член 138 
Управниот одбор ги има следниве надлежности: 
- ја следи успешноста на работењето на МРТ; 
- управува со имотот; 
- го одобрува планот за работа на МРТ; 
- го следи спроведувањето на годишниот финанси-

ски план и посебниот годишен финансиски план;  
- го избира извршниот директор на МРТ и замени-

кот на извршниот директор на МРТ; 
- го предлага Статут на МРТ; 
- ја предлага завршната сметка на МРТ; 
- на Советот на МРТ му поднесува годишен изве-

штај за работењето на МРТ и посебен годишен изве-
штај; 

- го донесува Правилникот за организација и систе-
матизација, Правилникот за плати и други надоместо-
ци и други општи акти утврдени со Статутот на МРТ; 

- донесува Деловник за своето работење и 
- врши и други работи утврдени со закон и со Ста-

тутот на МРТ. 
  

Член 139 
Статутот на МРТ се објавува во �Службен весник 

на Република Македонија�, а Деловникот на Советот 
на МРТ и Деловникот на Управниот одбор на МРТ  на 
веб страницата на МРТ.  
Планот за работа на МРТ, финансискиот план и из-

вештајот за работењето на МРТ се објавуваат на веб 
страницата на МРТ.  
Одлуките на Советот на МРТ се објавуваат на веб 

страницата на МРТ.  
 

Член 140 
Со работењето на МРТ раководи извршен дире-

ктор. Извршниот директор има заменик. 
Извршниот директор и заменикот на извршниот ди-

ректор ги избира Управниот одбор на МРТ, врз основа 
на претходно спроведена постапка на јавен конкурс и 
поднесена програма.  
За извршен директор на МРТ и за заменик на извр-

шен директор не може да биде избран член од Советот 
на МРТ и член од Управниот одбор на МРТ. 
Извршниот директор на МРТ и за заменик на из-

вршниот директор се избираат за период од четири го-
дини, со право на повторен избор. 
Условите и постапката на избор на директорот и за-

меник на директорот се утврдуваат со Статутот на 
МРТ.   

 
Член 141 

Извршниот директор: 
- ја претставува и застапува МРТ во согласност со 

Статутот на МРТ; 
- ја води деловната политика на МРТ;  
- ја предлага Програмата за развој на МРТ;  
- го  предлага  и спроведува годишниот финансиски 

план и посебниот годишен финансиски план;  
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- ја спроведува уредувачката и деловната политика 
на МРТ; 

- организира и управува со процесот на работа;  
- обезбедува законитост во работата; 
- им предлага акти и одлуки на  Советот на МРТ и 

Управниот одбор; 
- ги извршува одлуките на Советот на МРТ и 

Управниот одбор; 
- ги именува и разрешува раководните работници 

определени со Статутот и 
- врши и други работи утврдени со Статутот и дру-

гите акти на МРТ, во согласност со закон. 
 

Член 142 
Организацијата, управувањето и раководењето во 

МРТ, актите и постапката за нивно донесување, како и 
други прашања од значење за работењето на МРТ поб-
лиску се уредуваат со Статутот на МРТ. 

 
X  ЈАВЕН ОПЕРАТОР ЗА ПРЕНОС НА РАДИО  

И ТЕЛЕВИЗИСКИ СИГНАЛИ 
 

Член 143 
Функциите на јавен оператор за пренос на радио и 

телевизиски програми во Република Македонија ги ос-
тварува Јавното претпријатие �Македонска радиодифу-
зија - Скопје�. 

 
Член 144 

Дејноста, начинот на организирање и функционира-
ње на ЈП Македонска радиодифузија се утврдени и ре-
гулирани со законот за основање на �ЈП Македонска 
радиодифузија - Скопје�. 

 
XI ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Член 145 

Средствата за покривање на трошоците за создава-
ње и емитување на програмите и за техничко-техноло-
шки развој на јавниот радиодифузен сервис, за одржу-
вање, употреба и развој на јавната радиодифузна мре-
жа, за регулирање и развој на радиодифузната дејност 
во Република Македонија, се  обезбедуваат од радио-
дифузна такса. 
Радиодифузната такса е јавна давачка. 
Од средствата на радиодифузната такса се финанси-

раат следниве корисници:  
- ЈП Македонска радио-телевизија;  
- ЈП Македонска радиодифузија и  
- Советот за радиодифузија.  
 

Член 146 
Радиодифузна такса плаќа: 
- секое семејно домаќинство во Република Македо-

нија; 
- хотели и мотели, по една радиодифузна такса за 

секои пет соби; 
- правни лица и сопственици на деловен простор, на 

секои 20 вработени или други лица кои го користат де-
ловниот простор, по една радиодифузна такса и 

- сопственици на угостителски и други јавни обје-
кти опремени со радио или телевизиски приемник, за 
секој  приемник плаќаат по една радиодифузна такса.  
Владата на Република Македонија на предлог на 

Советот за радиодифузија ќе определи кои обврзници 
од ставот 1 на овој член во населени места што не се 
покриени со радиодифузни сигнали нема да плаќаат 
радиодифузна такса. 
Семејно домаќинство кое има слепо лице со оште-

тување на видот од над 90% и глуво лице со оштетува-
ње на слухот од над 60 децибели утврдено согласно со 
прописите за инвалидско осигурување е ослободен од 
плаќање на радиодифузна такса за станот во кој живее 
неговото семејно домаќинство. 

Член 147 
Работите во врска со пресметувањето, наплатува-

њето и насочувањето на средствата од радиодифузната 
такса на корисниците од членот 146 на овој закон, како 
и водењето на регистарот на обврзници за плаќање на 
радиодифузна такса, ги врши МРТ. 
МРТ врз основа на регистарот на обврзници на ра-

диодифузна такса донесува решение кое има карактер 
на извршна исправа согласно со Законот за извршува-
ње, за утврдување на годишниот износ на радиодифуз-
ната такса со кое обврзникот се задолжува да ја плати 
во 12 месечни износи. Обврзникот  е должен радиоди-
фузната такса да ја плаќа месечно најдоцна до 15 во 
месецот, во спротивно за секое задоцнување се плаќа 
камата утврдена со закон. Наплатата се врши на сметка 
на МРТ која уплатените средства ги насочува на корис-
ниците наведени во членот 145 на овој закон, во износи 
утврдени во членот 149 на овој закон. 

 
Член 148 

Радиодифузната такса се плаќа секој месец во виси-
на од 2,5% од просечната исплатена нето плата по ра-
ботник во Република Македонија за последните три 
месеца според податоците објавени од Државниот за-
вод за статистика. 
Корисниците кои поседуваат само радио приемник 

плаќаат една третина од утврдениот износ на радиоди-
фузната такса од ставот 1 на овој член. 

 
Член 149 

Средства од наплатената радиодифузна такса се 
распоредуваат на следниов начин:  

- 72% за МРТ за покривање на трошоци за создава-
ње и емитување на програмите;  

- 4,5% за МРТ за техничко-технолошки развој;  
- 16% за МРД за одржување и употреба на јавната 

радиодифузна мрежа; 
- 3,5 % за МРД за развој на јавната радиодифузна 

мрежа и 
- 4 % за Советот за радиодифузија за регулирање и 

развој на радиодифузната дејност во Република Маке-
донија. 
Од вкупно уплатените средства од радиодифузната 

такса МРТ задржува износ во висина од 0,5% на име 
провизија. 

   
Член 150 

Во поглед на присилната наплата, се применуваат 
одредбите од Законот за извршување.  

 
Член 151 

Корисниците на средствата од членот 149 на овој 
закон се должни средствата да ги користат врз основа 
на финансиски план кој јавно се објавува.  

 
XII ПРАВО НА ИСПРАВКА И ОДГОВОР 

 
Член 152 

Секое физичко или правно лице има право да бара 
од одговорното лице на радиодифузерот бесплатно да 
објави исправка, односно одговор на емитуваната не-
точна, односно нецелосна информација со која се по-
вредува легитимното право или интерес на лицето, 
особено на неговото достоинство, чест или углед. 
Барањето за објавување на исправката, односно на 

одговорот се поднесува во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на информацијата на која се однесува ис-
правката, односно одговорот. 
Во барањето  се наведува информацијата на која се 

однесува исправката, односно одговорот, како и дату-
мот и часот на нејзиното емитување. 
Барањето за исправка, односно за одговор, се под-

несува во пишана форма и мора да ги содржи сите по-
требни податоци за подносителот и неговата адреса. 
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Член 153 
Под поимот исправка се подразбира корегирање по-

грешни тврдења или неточни наводи во објавената ин-
формација, како и изнесување факти и околности со 
кои повредениот ги побива или со намера за побивање 
битно ги дополнува наводите во објавената информа-
ција. 
Под поимот одговор се подразбира текст или пора-

ка од иста природа и со иста должина како и објавената 
информација во која е споменато името, односно нази-
вот на барателот на одговорот или на некој друг начин 
е во директна врска со него. Со одговорот суштински 
се одрекуваат или битно се надополнуваат спорните 
наводи за фактите и податоците во објавената инфор-
мација. 

 
Член 154 

Исправката, односно одговорот се објавува без из-
мени и дополнувања, на исто или соодветно место во 
програмата и на ист или сличен начин на оној на кој 
била објавена информацијата.  
Исправката, односно одговорот не смеат да бидат 

несразмерно подолги од информацијата, односно од 
делот на информацијата на која се однесуваат.  
На објавената исправка, односно одговор не е доз-

волено да се емитува коментар. 
 

Член 155 
Одговорното лице во радиодифузерот е должно да 

ја емитува исправката, односно одговорот во првата 
следна радио или телевизиска емисија од ист вид, а нај-
доцна во рок од три дена од денот на добивањето на 
барањето, освен ако: 

- исправката, односно одговорот не се однесува на 
информацијата на која се повикува заинтересираното 
лице; 

- исправката, односно одговорот не содржат пода-
тоци во врска со наводите во информацијата; 

- емитувањето на одговорот би било спротивно на 
закон; 

- исправката, односно одговорот е несразмерно по-
голема од информацијата на која таа се однесува; 

- се работи за научна или уметничка критика, со 
исклучок на исправките на неточни податоци или на-
вредливи и тенденциозни наводи; 

- веќе е побарана исправка, односно одговор за 
истата содржина на информацијата, односно тече спор 
пред надлежниот суд за необјавување на исправката, 
односно одговорот на информацијата; 

- радиодифузерот сам веќе објавил исправка на об-
јавената информација и 

- барањето е поднесено по истекот на рокот. 
 

Член 156 
Радиодифузерот е должен на заинтересираното ли-

це, на негов трошок, да му обезбеди копија од снимка-
та на објавената информација и тоа најдоцна во рок од 
три дена од денот на приемот на писменото барање на 
заинтересираното лице. 
Копијата од ставот 1 на овој член се доставува 

до заинтересираното лице исклучиво за лична упо-
треба.  
Не е дозволено умножување ниту јавно објавување 

на копијата без согласност на радиодифузерот освен во 
рамките на судска постапка. 

 
Член 157 

Ако одговорното лице во радиодифузерот не ја 
емитува исправката, односно одговорот на начин и во 
роковите определени со овој закон, заинтересираното 
лице има право да покрене постапка пред надлежниот 
суд за објавување на исправката, односно одговорот во 
рок од 30 дена од истекот на рокот определен со чле-
нот 152 став 2 од овој закон. 

Член 158 
Доколку судот донесе пресуда со која на радиоди-

фузерот му се наложува да ја објави исправката, однос-
но одговорот при објавувањето мора да се наведе дека 
се работи за објава заснована на судска пресуда и да се 
цитира изречената пресуда. 

 
XIII ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ 

 
Член 159 

Државните органи, органите на единиците на локалната 
самоуправа, работниците кои вршат јавни функции, јавни-
те претпријатија и другите физички или правни лица што 
имаат јавни овластувања, имаат обврска да даваат точни, 
потполни и навремени информации за прашања од својот 
делокруг на работа за објавување преку медиумите соглас-
но со закон. 

Член 160 
Секој радиодифузер има право, под еднакви усло-

ви, на кратко известување за сите значајни случувања и 
настани важни за јавноста. 
Како кратко известување се сметаат известувањата 

кои траат најмногу 90 секунди и се емитуваат во ин-
формативните програми. 
Правото на кратко известување го опфаќа и правото 

на звучно и/или видео снимање кое може да трае до 5 
минути. 
Правото на кратко известување може да се исклучи 

или ограничи ако неговото остварување може да ги по-
вреди чувствата на учесниците во настанот или ако ја 
загрозува јавната безбедност и ред. 

 
Член 161 

Радиодифузер има право во своите информативни 
емисии да емитува извадоци од емисии од други ради-
одифузери кои се однесуваат на настанот, со тоа што 
треба јасно да се наведе името на радиодифузерот од 
чија програма се користат извадоците. 

 
XIV ЗАШТИТА НА ИЗВОРОТ НА  

ИНФОРМАЦИИТЕ 
 

Член 162 
Со овој закон се гарантира тајноста на изворот на ин-

формациите користени во програмите на радиодифузерите. 
Новинарот има право да не го открие изворот на 

информацијата, односно податоците што можат да го 
откријат изворот. 
Правото од ставот 2 на овој член го имаат и другите 

лица кои поради нивната професионална поврзаност со 
новинарот се запознаени со податоците што можат да 
го откријат изворот.  

 
XV НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

ЗАКОНОТ  
Член 163 

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој 
закон во поглед на почитувањето на програмските 
принципи, програмските барања и ограничувања, како 
и условите во дозволата врши Советот за радиодифузи-
ја. 

Член 164 
Надзор на исполнувањето на условите за работа со-

држани во одобрението за користење на радиофреквен-
ции, изградбата, одржувањето и употребата на мрежи-
те и средствата за емитување и за пренос на програми-
те вршат Агенцијата за електронски комуникации и 
Ми истерството за транспорт и врски. н  

Член 165 
Инспекциски надзор врз спроведувањето на одред-

бите од овој закон во поглед на почитувањето на автор-
ското право и сродните права, како и на употребата на 
македонскиот јазик  врши Министерството за култура. 
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XVI КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 166 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе 

се казни за прекршок радиодифузер или друго правно 
лице, ако: 

1) оствари недозволена медиумска концентрација 
спротивно на одредбите  од членот 14 на овој закон; 

2) има таен содружник, односно таен содружник 
учествува со паричен или непаричен влог во радиоди-
фузер (член 16); 

3) не го извести Советот за радиодифузија за про-
мена на сопственичката  структура (член 17 став 1); 

4) не побара одобрение од Советот за радиодифузи-
ја за промена на сопственичката структура (член 17  
став 2); 

5) не ги објави податоците кои се однесуваат  на  
неговото работење согласно со членот 20 ставови 1 и 2  
од овој закон; 

6) не достави завршна сметка  за претходната годи-
на до Советот за радиодифузија согласно со членот 20  
став 3 од овој закон; 

7)  на барање на Советот за радиодифузија не ги до-
стави податоците утврдени со членот 20 став 4 од овој 
закон; 

8) емитува  програмски сервис без дозвола за ради-
одифузна дејност (член  41 став 2); 

9) врши радиодифузна дејност надвор од подрачје-
то за кое е добиена дозволата (член 57); 

10) емитува и реемитува програмски содржини  кои 
се насочени кон насилно уривање на уставниот поре-
док на Република Македонија или кон потикнување 
или повикување на воена агресија или на разгорување 
на  национална, расна, полова или верска омраза и не-
трпеливост (член 69); 

11) емитува програми што содржат прекумерно на-
силство или други програми кои можат  сериозно да  го 
загрозат физичкиот, психичкиот и моралниот развој на 
децата и младите (член 70 став 1); 

12) пренесува програмски сервиси со порнографски 
содржини  спротивно на членот 70 став 3 од овој закон; 

13) емитува програми што би можеле сериозно да 
го загрозат физичкиот, психичкиот и моралниот развој 
на малолетните лица спротивно на членот 71 ставови 1 
и 2 од овој  закон, како и не ги почитува правилата од 
членот 71 став 3 на овој закон; 

14) емитува радио или телевизиска програма спро-
тивно на определеното време  во членот 72 од овој за-
кон; 

15) не обезбедува  застапеност на европски  аудио-
визуелни дела во програмските сервиси на државно ни-
во (членови 73 и 124 став 1); 

16) емитува програми спротивно на процентот и на 
јазикот утврден во член 74 и  членот 124 ставови 2 и 3  
од овој закон; 

17) користи телефонски услуги со посебна тарифа  
спротивно на одредбите од членот 75 на овој закон; 

18) организира и емитува игри на среќа  со извлеку-
вање и со обложување на спортски натпревари спро-
тивно на членот 76  став 1 од овој закон; 

19) емитува игри на среќа со извлекување организи-
рани од субјекти без лиценца од надлежен орган  за ор-
ганизирање  на игри на среќа (член 76 став 2); 

20) создава и емитува  радио или телевизиски про-
грами  без уредени авторски и сродни права  (член 77 
став1); 

21) реемитува  или  одложено  емитува настани од 
големо значење, спротивно на одредбите од членот 78 
став 1 на овој закон; 

22) изврши поврзување во единствен систем за еми-
тување заедничка програма спротивно на одредбите од 
членот 79 на овој закон; 

23) не ја следи изборната кампања, а е должен сог-
ласно со членот 80 став 1 од овој закон; 

24) не ги покрива изворите на правичен, избаланси-
ран и непристрасен начин или не донесе  и не ги објави 
сопствените правила за покривање на изборите соглас-
но со членот 80 ставови 2 и 4 од овој закон; 

25) за време на изборна кампања на организаторите 
на кампањата не им овозможува подеднакви услови за 
пристап до сите облици на медиумско претставување 
(член 80 став 3); 

26) при емитувањето на програма не се придржува 
на пропишаните услови за употреба на јазикот во чле-
нот 82 став 1, членот 83 ставови 1 и 3 и членот 104 од 
овој закон; 

27) пренесува  програмски сервиси  што се титлува-
ат спротивно на одредбите од членот 82 став 2 на овој 
закон; 

28) емитува рекламирање и телешопинг спротивно 
на одредбите од членовите 87, 88 и 89 на овој закон; 

29) емитува реклами  чие времетраење е подолго од 
утврденото во членот 91 став 1 и членот 93 од овој за-
кон; 

30) ги прекинува програмите со реклами или теле-
шопинг спотови на начин што е спротивен на условите 
утврдени во членот 91 став 2 од овој закон; 

31) врши рекламирање или емитува телешопинг 
спротивно на членот 92 од овој закон; 

32) емитува телешопинг прозорци спротивно на 
одредбите од членот 94 на овој закон; 

33) емитува  за време на изборна кампања платена 
политичка програма чие времетраење е подолго од 
утврденото во одлука донесена од Советот за радиоди-
фузија (член 95); 

34) емитува реклами и телешопинг кој не се јасно 
препознатливи и издвоени од другиот дел од програма-
та, како и користи подсвесни техники (член 97); 

35) врши прикриено рекламирање или емитува при-
криен телешопинг (член 98 став 1); 

36) во програмите изложува производи чие име или 
марка се видливо истакнати (член 98 став 2); 

37) емитува реклами и телешопинг спотови на на-
чин со кој се загрозуваат интегритетот и вредноста на 
програмата и правата на авторите и другите носители 
на правата на програмата, како и спротивно на услови-
те утврдени со членовите 99 и 100 од овој закон; 

38) емитува реклами и телешопинг за производи 
или услуги чие рекламирање или телешопинг не се 
дозволени (член 101); 

39) емитува реклами за медицински третмани и ле-
кови што се издаваат без лекарски рецепт спротивно на 
условите утврдени во членот 102 од овој закон; 

40) емитува реклами за алкохолни пијалаци спро-
тивно на правилата утврдени во членот 103 од овој за-
кон; 

41) не постапи по мерката изречена  согласно со 
членот 109 став 4 од овој закон; 

42) не ги пренесува пакетите на програмските сер-
виси за реемитување на програмите на јавниот радио-
дифузен сервис, како и не ги реемитува само на по-
драчјето за кое има добиено дозвола за вршење радио-
дифузна дејност (членови 110 и 111); 

43) го попречува слободниот прием  на радио и те-
левизиски програми што се емитуваат преку терестри-
јален  предавател (член 112); 

44) не обезбедува програмски сервис во согласност 
со членот 114 од овој закон; 

45) не нарача  од независни продуценти во текот на 
годината најмалку 10% од вкупно емитуваната  телеви-
зиска програма, односно не издвои најмалку 10% од 
годишните средства наменети за продукција за нарачка 
на програмата од независни продуценти од Република 
Македонија (член 125 став 1) и 

46) во текот на годината не резервира најмалку 30% 
за емитување на европски аудиовизуелни дела од вкуп-
но емитуваната странска телевизиска програма (член 
125 став 3). 
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Со парична казна од 6.000.000 денари ќе се казни 
радиодифузер или друго правно лице ако прекршокот 
од ставот 1 на овој член го стори од користољубие. 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се 

казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во радиодифузер или друго правно лице. 
Со парична казна од 1.000.000 денари ќе се казни 

одговорно лице во радиодифузер или друго правно ли-
це ако прекршокот од ставот 1 на овој член го стори од 
користољубие. 
Физичко лице ќе се казни со парична казна од 

20.000 до 30.000 денари за прекршок од ставот 1 на 
овој член. 
За сторениот прекршок од ставот 1 точки 1, 3, 4, 8, 

9, 41, 42 и 43 на овој член на радиодифузерот  или дру-
гото правно лице покрај паричната казна му се изреку-
ва и мерка на безбедност забрана на вршење радиоди-
фузна дејност, односно забрана  за пренос на програм-
ски сервиси преку јавни комуникациски мрежи во тра-
ење од шест месеца  до две години. 
За сторениот прекршок од ставот 1 точки 1, 3, 4, 8, 9, 

41, 42 и 43 на овој член на одговорното лице во радиоди-
фузер или друго правно лице покрај паричната казна му 
се изрекува и мерки на безбедност забрана на вршење 
професија, дејност или должност во траење од три месеца 
до една година. 

Член 167 
Со парична казна од 100.000 до 200.000 денари ќе 

се казни за прекршок радиодифузер или друго правно 
лице, ако: 

1) не го истакнува називот, заштитниот знак или 
скратените идентификациони знаци (авизо, лого и 
слично) на начин утврден во членот 81 став 2 од овој 
закон; 

2) употребува називи или заштитни знаци што не 
одговараат на регистрираните називи и заштитни знаци 
(член 81 став 4); 

3) не достави примерок до Советот за радиодифузи-
ја од идентификационите знаци (член 81 став 5); 

4) не назначи одговорен уредник и не го објави 
името и презимето на одговорниот уредник и уредни-
кот на програмата согласно со одредбите од членот 84 
ставови 1 и 3 на овој закон; 

5) не води дневна евиденција на емитуваната про-
грама, не го снима излезниот сигнал на својата програ-
ма и не ги чува снимките од целокупната програма до 
определениот рок (член 85 став1); 

6) снимените материјали не ги чува до објавување-
то на одговор или исправка, односно до завршување на 
спорот (член 85 став2); 

7) не ги означи посебно бесплатно објавените рек-
лами утврдени во членот 96 од овој закон; 

8) дозволи учество на новинари и водители на теле-
визиските вести кои работат кај радиодифузери во рек-
ламирање и телешопинг на програмите на радиодифу-
зерите (член 105); 

9) на почетокот или на крајот на програмата не би-
де јасно идентификуван спонзорот на погоден начин, 
односно не е јасно нагласено дека се работи за спонзо-
рирана програма (член 106); 

10) спонзорира вести и други информативни про-
грами, како и програми од политички или религиозен 
карактер (член 107 став 1); 

11) прифати спонзорство од организации чија глав-
на активност е производство или продавање на произ-
води чие рекламирање е забрането (член 107 став 2); 

12) промовира медицински производи или меди-
цински третмани достапни исклучиво на лекарски ре-
цепт (член 108); 

13) не воспостави интерен канал на сопствената ко-
муникациска мрежа (член 113 став 1); 

14) не го снима и не ги чува снимките на излезниот 
сигнал на интерниот телевизиски канал (член 113 став 
2); 

15) објави исправка, односно одговор спротивно на 
одредбите од членот 154 на овој закон и 

16) не ја емитува исправката, односно одговорот 
согласно со членот 155 од овој закон. 
Со парична казна од 20.000 до 30.000 денари ќе се 

казни за прекршок од ставот 1 на овој член и одговор-
ното лице во радиодифузер или друго правно лице. 
Физичко лице ќе се казни со парична казна од 

10.000 до 20.000 денари за прекршок од ставот 1 на 
овој член. 

 
XVII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 168 

Во рок од  шест месеца од денот на влегувањето во 
сила на овој закон ќе се изврши  избор на  членови на 
Советот за радиодифузија, според одредбите предвиде-
ни во овој закон, согласно членот 29 на овој закон. 
До изборот на членовите на Советот од ставот 1 на 

овој член постојниот состав на Советот продолжува со 
работа и ги врши работите на Советот за радиодифузи-
ја согласно со одредбите од овој закон. 
Членовите на постојниот состав на Советот за ради-

одифузија продолжуваат да го примаат надоместокот 
кој го примале до денот на изборот на членовите на 
Советот од ставот 1 на овој член. 
Членовите на постојниот состав на Советот за ради-

одифузија имаат право на избор за новиот состав на 
Советот. 
Средствата, правата, обврските, архивата и вработе-

ните од стручната служба на постојниот Совет за ради-
одифузија ги презема Советот за радиодифузија во но-
виот состав. 

 
Член 169 

Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија 
основано со Законот за основање на јавно претпријатие 
Македонска радио-телевизија (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� број 6/98, 98/2000 и 78/2004), со 
денот на влегувањето во сила на овој закон продолжу-
ва да работи како јавно радиодифузно претпријатие 
Македонска радиотелевизија, согласно со овој закон. 

 
Член 170 

Во рок од шест месеца од денот на влегувањето во 
сила на овој закон ќе се изберат членови на Советот на 
МРТ според одредбите на овој закон.  
Советот на МРТ, најдоцна во рок од 90 дена од не-

говото формирање, ќе го донесе Статутот на МРТ и ќе 
избере Управен одбор. 
Управниот одбор, во рок од 30 дена од неговиот из-

бор ќе распише јавен конкурс за избор на извршен ди-
ректор на МРТ и на заменик на извршен директор.    

 
Член 171 

Управниот одбор на МРТ, одборот за контрола на 
материјално-финансиското работење, генералниот ди-
ректор на МРТ и заменикот на генералниот директор 
на МРТ продолжуваат со работа до изборот на новите 
органи на МРТ во согласност со одредбите на овој за-
кон.  

 
Член 172 

Договорите за концесија, склучени согласно со За-
конот за радиодифузната дејност (�Службен весник на 
Република Македонија� број 20/97 и 70/2003) меѓу 
Владата на Република Македонија и трговските радио-
дифузни друштва ќе се усогласат со одредбите од овој 
закон во рок од 18 месеца од денот на влегувањето во 
сила на овој закон, освен договорите за концесија склу-
чени со трговските радиодифузни друштва - оператори 
на кабловска мрежа кои својот статус се должни  да го 
регулираат според Законот за електронските комуника-
ции. 
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Член 173 
Советот за радиодифузија, во соработка со Агенци-

јата за информации и МРТ,  во рок од шест месеца од 
денот на влегувањето во сила на овој закон, е должен 
да ја испита состојбата и да направи анализа на постој-
ните јавни претпријатија кои вршат радиодифузна деј-
ност - радио на локално ниво врз основа на која ќе до-
несе одлука со која ќе одреди кои од нив ќе добијат 
статус на регионални центри на ЈП Македонска радио-
телевизија, а за другите ќе предложи решенија за нивна 
трансформација согласно со одредбите од овој и друг 
закон. 
Одлуката од ставот 1 на овој член содржи и: 
- техничкото средство преку кое се врши преносот; 
- сервисна зона и локација на техничкото средство; 
- знак за идентификација; 
- програмски услови; 
- времетраење на важноста на дозволата и 
- висина на надоместоците и начин на плаќање. 
Јавните претпријатија кои вршат дејност на локал-

но ниво се должни, во рок од шест месеца од денот на 
донесувањето на одлуката од ставот 1 на овој член, да 
ја извршат предложената трансформација.  
Јавните претпријатија кои вршат дејност на локал-

но ниво трансформирани во трговско радиодифузно 
друштво или непрофитна радиодифузна установа ќе се 
запишат во соодветниот регистар врз основа на одлука-
та од ставот 1 на овој член, а по добиените одобренија 
од Агенцијата за електронски комуникации. Советот за 
радиодифузија ќе им издаде дозвола за вршење радио-
дифузна дејност без надоместок. 
Јавните претпријатија кои вршат дејност на локал-

но ниво кои нема да постапат по одлуката на Советот 
за радиодифузија од ставот 1 на овој член, се бришат 
од регистарот, а нивниот имот и обврски ги презема 
Република Македонија. 
До завршување на постапката на трансформација, 

постоечките јавните претпријатија кои вршат дејност 
на локално ниво ќе се финансираат од радиодифузната 
такса во износ од 5% од вкупниот износ на прибраните 
средства претходно намален за 0,5% на име провизија 
за наплатата. 

 
Член 174 

Стратегијата за развој на радиодифузната дејност 
во Република Македонија ќе се донесе во рок од  24 ме-
сеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Прописот од членот 49 став 1 на овој закон ќе се 

донесе најдоцна во рок од шест месеца од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

 
Член 175 

Одредбите од членовите 54, 65 и 67 став 4 на овој 
закон ќе отпочнат да се применуваат во рок од една го-
дина од влегувањето во сила на овој закон. 
До отпочнување со примена на одредбите од ставот 

1 на овој член против одлуките на Советот за радиоди-
фузија жалба може да се поднесе до Комисијата на Со-
бранието на Република Македонија за решавање на 
жалби од областа на радиодифузијата. 
Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од 

пет члена и нивни заменици. 
Членовите и нивните заменици на Комисијата ги 

именува Собранието на Република Македонија на 
предлог на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата. 
За член на Комисијата од ставот 3 на овој член   мо-

же да биде именувано лице со високо образование со 
знаења од областа на комуникологијата, новинарство-
то, телекомуникациите, информатиката, културата, 
економијата или правото. 
Комисијата ги донесува одлуките со мнозинство 

гласови од вкупниот број членови во рок од 60 дена од 
денот на приемот на жалбата. 

Против конечните одлуки на Комисијата може да се 
поднесе тужба за поведување управен спор пред надле-
жен суд. 

Член 176 
Во  рок од 30 дена  од денот на влегувањето во сила 

на овој закон  Собранието на Република Македонија ќе 
изврши избор на членови на Комисијата за решавање  
на жалби од областа на радиодифузијата, согласно со 
членот 175 од овој закон. 

 
Член 177 

Неискористените средства на Советот за радиоди-
фузија наменети за финансирање на проекти од јавен 
интерес до влегувањето во сила на овој закон ќе се на-
сочат на сметка на корисниците на радиодифузната та-
кса во сооднос утврден со членот 149 од овој закон. 

 
Член 178 

Одредбите на членовите 146, 147, 148, 149 став 2, 
150 и 151 на овој закон ќе отпочнат да се применуваат 
во рок од шест месеца од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 
До отпочнувањето на примената на одредбите од 

ставот 1 на овој член средствата до 80% од вкупниот 
износ на радиодифузна такса кои би требало да се при-
берат според евиденцијата во регистарот на обврзници 
на радиодифузна такса се обезбедуваат од Буџетот на 
Република Македонија. Средствата ќе се насочат кон 
корисниците на радиодифузната такса во сооднос утвр-
ден со членот 149 став 1 од овој закон. 
До отпочнувањето на примената на одредбите од 

ставот 1 на овој член финансирањето, односно наплата-
та на радиодифузната такса ќе продолжи да се врши 
согласно со одредбите на Законот за радиодифузна деј-
ност ("Службен весник на Република Македонија� број 
20/97) и наплатените средства се уплаќаат во Буџетот 
на Република Македонија. 

 
Член 179 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да важат Законот за радиодифузна дејност 
(�Службен весник на Република Македонија� број 
20/97 и 70/2003), освен одредбите кои се однесуваат на 
финансирањето, односно наплатата на радиодифузната 
такса и Законот за основање на Јавно претпријатие Ма-
кедонска радио-телевизија (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� број 6/98, 98/2000 и 78/2004). 

 
Член 180 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во �Службен весник на Република Маке-
донија�. 

___________ 
 

L I G J 
PËR VEPRIMTARINË RADIODIFUZIVE 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen kushtet dhe mënyra e kryerjes së 
veprimtarisë radiodifuzive dhe punët me interes publik në 
sferën e radiodifuzionit. 

Neni 2 
Qëllimi i këtij ligji është që të sigurojë: 
- lirinë e shprehjes në veprimtarinë radiodifuzive në 

pajtim me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë dhe 
me marrëveshjet ndërkombëtare që i ka ratifikuar dhe të 
cilave u është qasur Republika e Maqedonisë; 

- mbrojtjen e interesave të shfrytëzuesve;  
- nxitjen, përparimin dhe mbrojtjen e identitetit 

kulturor, zhvillimin arsimor dhe shkencor. Nxitjen e 
zhvillimit të krijimtarisë, të gjuhës dhe traditave në 
veprimtarinë radiodifuzive; 
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- përparimin dhe nxitjen e konkurrencës dhe zhvillimin 
e veprimtarisë radiodifuzive; 

- transparencën, pavarësinë dhe mosdiskriminimin në 
proceset e rregullimit; dhe 

-  shërbim të pavarur dhe efikas radiodifuziv publik. 
Neni 3 

Veprimtaria radiodifuzive është emetimi dhe 
transmetimi i shërbimeve programore të radios dhe/ose të 
televizionit pavarësisht nga mjetet teknike për transmetim, 
në formë të koduar apo të pakoduar, të dedikuara për 
pranim nga opinioni. 

Kushtet teknike për vendosjen dhe punën e 
radiostacioneve, përkatësisht kushtet në të cilat kryhet 
ndërtimi, mirëmbajtja dhe përdorimi i rrjetit dhe mjeteve të 
emetimit të programeve dhe për transmetim përmes rrjetit 
publik të komunikimit, rregullohen me dispozitat që e 
rregullojnë sferën e komunikimeve elektronike.  

Neni 4 
Shprehje të  veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë 

kuptimin si vijon: 
1. Radiodifuzer është personi fizik ose juridik që ka 

përgjegjësi të redaktimit gjatë përpilimit të programeve të 
radios, përkatësisht shërbimeve programore televizive të 
destinuara për pranim nga opinioni, i cili e transmeton ose 
për të e transmetojnë personat e tretë në tërësi dhe të 
pandryshuar; 

2. Operator i rrjetit të komunikimit publik është 
personi juridik që ka të drejtë të ndërtojë, posedojë, të 
marrë me qira dhe punojë me rrjetin e komunikimit publik 
dhe mjetet shoqëruese dhe mund të ofrojë shërbime të 
komunikimit publik;  

3. Emetim është transmetimi burimor i shërbimeve 
programore të radios dhe/ose televizionit të destinuara për 
pranim nga opinioni, që shpërndahen përmes transmetuesit 
tokësor, rrjetit elektronik komunikues ose satelitit. Kjo nuk 
i përfshin shërbimet e komunikimit që kryhen në bazë të 
kërkesës individuale;   

4. Riemetimi është pranimi dhe emetimi i 
përnjëhershëm përmes çfarëdo mjetesh teknike, të 
shërbimeve programore të kompletuara dhe të 
pandryshuara të radios ose televizionit, ose të pjesëve të 
rëndësishme të shërbimeve të atilla, që radiodifuzerët e 
tjerë i emetojnë për pranim nga opinioni; 

5. Veprimtari radiodifuzive në nivel shtetëror është 
veprimtaria radiodifuzive që e kryen radiodifuzeri që 
siguron përfshirje të dëgjueshmërisë, përkatësisht 
shikueshmërisë së paku 80% të popullatës së Republikës së 
Maqedonisë; 

6. Veprimtari radiodifuzive në nivel rajonal është 
veprimtaria radiodifuzive që e kryen radiodifuzeri që 
siguron përfshirje të dëgjueshmërisë, përkatësisht 
shikueshmërisë në rajonin e më shumë komunave që 
paraqesin tërësi të veçantë natyrore, gjeografike dhe 
demografike dhe që përfshin popullatën ndërmjet 150.000-
400.000 banorësh. Qyteti i Shkupit me rrethinën e tij është 
rajon i veçantë;  

7. Veprimtari radiodifuzive në nivel lokal është 
veprimtaria radiodifuzive që e kryen radiodifuzeri që 
siguron përfshirje të dëgjueshmërisë, përkatësisht 
shikueshmërisë në rajonin e një vendbanimi me rrethinën 
më të afërt që përfshin deri më 150.000 banorë; 

8. Shërbimi programor është tërësia e emisioneve dhe 
elementeve të tjera të një shërbimi të vetëm që e siguron 
radiodifuzeri konkret dhe që është i destinuar  për pranim 
nga opinioni; 

9. Program nga prodhimi vetjak është programi i 
radios ose televizionit i krijuar me iniciativën dhe në 
organizimin e vetë radiodifuzerit. Si program vetjak 
konsiderohet edhe programi që krijohet me porosinë e 
radiodifuzerit (produksioni i porositur), si dhe programi i 
prodhuar me  bashkëprodhim.  

Si program vetjak nuk konsiderohen reklamimi, 
teleshopingu dhe shpalljet e tjera të paguara; 

10. Reklamim është çdo shpallje publike e futur në 
programin e radiodifuzerit që ka për qëllim nxitjen e 
shitjes, blerjes ose huazimit të prodhimeve ose shërbimeve, 
promovimin e ndonjë aksioni ose ideje, ose arritjen e 
efektit tjetër të dëshiruar nga porositësi ose nga vetë 
radiodifuzeri, që kryhet me pagesë ose me kompensim 
tjetër përkatës ose për qëllime vetëpromovuese;  

11. Reklamim i fshehtë është prezantimi, përmes 
fjalëve ose fotografive, të prodhimeve ose shërbimeve, të 
emrit, shenjës mbrojtëse ose aktiviteteve të ndonjë 
prodhuesi të mallrave ose ofruesi të shërbimeve, në rast kur 
prezantimi i këtillë është për qëllime reklamimi dhe mund 
ta mashtrojë opinionin në aspektin e karakterit të tij. 

12. Sponsorim është pjesëmarrja e personit fizik ose 
juridik që nuk kryen veprimtari radiodifuzive ose nuk është 
i përfshirë në prodhimin e veprave audio-vizuale, në 
financimin e drejtpërdrejtë ose të tërthortë të programeve të 
radiodifuzerëve, me qëllim të promovimit të emrit-firmës 
së tij, shenjës mbrojtëse ose imazhit; 

13. Teleshoping është emetimi i ofertave të 
drejtpërdrejta në opinion i emituar pavarësisht nga mjetet 
teknike të transmetimit me qëllim të blerjes, shitjes ose 
huazimit të prodhimeve dhe shërbimeve, duke përfshirë 
edhe patundshmëritë, të drejtat dhe obligimet me pagesë. 
Ofertë e drejtpërdrejtë konsiderohet çdo ofertë e cila 
përveç informatave për furnizuesin dhe karakteristikat e 
prodhimit ose shërbimit, përmban edhe ndonjë nga 
elementet si vijon: çmimin, adresën postare ose elektronike 
dhe/ose numrin e telefonit përmes të cilit mund të 
realizohet blerja; 

14. Vepra evropiane audiovizuale janë: 
(a) veprat me origjinë nga shtetet anëtare të Unionit 

Evropian ose vendet e treta evropiane palë nënshkruese të 
Konventës evropiane për televizionin jashtëkufitar të 
Këshillit të Evropës (nëse ato vepra nuk u nënshtrohen 
masave diskriminuese të atyre shteteve) dhe që janë krijuar 
kryesisht nga autorë dhe punëtorë në ato shtete, nëse 
plotësojnë njërin nga kushtet si vijojnë: të jenë krijuar nga 
një ose më tepër producentë të themeluar në një ose më 
shumë shtete, ose prodhimi i veprave të jetë mbikëqyrur 
dhe faktikisht i kontrolluar nga një ose më tepër producentë 
të themeluar në një ose më shumë nga këto shtete, ose 
kontributi i bashkëprodhuesve nga shtetet e përmendura në 
shpenzimet e përgjithshme të prodhimit të mbizotërojë dhe 
bashkëprodhimi të mos jetë kontrolluar nga një ose më 
shumë producentë të themeluar jashtë këtyre shteteve; 

(b) veprat me origjinë nga vendet e treta evropiane, e 
që janë krijuar ekskluzivisht ose në prodhim nga 
producentë të themeluar në vendet e treta evropiane me të 
cilat Unioni Evropian ka lidhur marrëveshje që kanë të 
bëjnë me sektorin audio-vizual, nëse ato vepra janë krijuar 
kryesisht nga autorë dhe punëtorë që jetojnë në njërin ose 
më shumë nga këto shtete evropiane dhe nëse ato vepra 
nuk u nënshtrohen masave diskriminuese të atyre shteteve; 

(c) veprat që nuk janë evropiane, sipas pikave a) dhe 
b), por janë prodhuar në kuadër të marrëveshjeve bilaterale 
të bashkëprodhimit, të nënshkruara ndërmjet shteteve 
anëtare të Unionit Evropian dhe vendeve të treta, do të 
konsiderohen se janë vepra evropiane me kusht që 
bashkëprodhuesit e Unionit Evropian të sigurojnë 
pjesëmarrjen më të madhe në vlerën e përgjithshme të 
bashkëprodhimit dhe prodhimi të mos jetë kontrolluar nga 
një ose më shumë producentë të themeluar jashtë territorit 
të shteteve anëtare të Unionit Evropian;   

(ç) veprat që nuk janë evropiane, sipas pikave a) dhe 
b), por janë krijuar kryesisht me autorë dhe punëtorë që 
jetojnë në një ose më shumë shtete anëtare të Unionit 
Evropian, do të konsiderohen se janë vepra evropiane 
proporcionalisht me përqindjen e kontributit të 
bashkëprodhuesve të Unionit Evropian në shpenzimet e 
përgjithshme të prodhimit; 

15. Producent i pavarur është person fizik ose juridik i 
regjistruar për prodhimin e veprave audio-vizuale, me seli në 
Republikën e Maqedonisë ose në shtet tjetër, me kusht që:  
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-të mos jetë i përfshirë në strukturën organizative të 
radiodifuzerit të veçantë; 

-të mos ketë pjesëmarrje në kapitalin e radiodifuzerit 
më shumë se 25%, dhe   

- radiodifuzeri të mos ketë pjesëmarrje në kapitalin e 
prodhuesit. 

Neni 5 
Dispozitat e këtij ligji zbatohen te të gjithë 

radiodifuzerët nën juridiksionin e Republikës së 
Maqedonisë. 

Nën juridiksionin e Republikës së Maqedonisë janë 
radiodifuzerët e themeluar në Republikën e Maqedonisë, 
përkatësisht radiodifuzerët selia e të cilëve dhe vendimet 
redaktuese të të cilëve për programin merren në 
Republikën e Maqedonisë.  

Nën juridiksionin e Republikës së Maqedonisë janë 
edhe radiodifuzerët te të cilët:  

- selia e radiodifuzerit është në Republikën e 
Maqedonisë, ndërsa vendimet redaktuese të programit 
merren në shtetin anëtar të Unionit Evropian ose në shtetin 
� palë të Konventës evropiane për televizionin 
jashtëkufitar, ose në palën e tretë, por pjesa e 
konsiderueshme e forcës së punës e angazhuar për 
realizimin e veprimtarisë radiodifuzive është në 
Republikën e Maqedonisë; 

- selia e radiodifuzerit është në Republikën e 
Maqedonisë, ndërsa pjesa e konsiderueshme e forcës së 
punës, si në Republikën e Maqedonisë ashtu edhe në 
shtetin anëtar të Unionit Evropian ose në shtetin � palë të 
Konventës evropiane për televizionin jashtëkufitar, ose në 
palën e tretë; 

- selia e radiodifuzerit është në shtetin anëtar të Unionit 
Evropian ose në shtetin � palë të Konventës evropiane për 
televizionin jashtëkufitar, por pjesa e konsiderueshme e 
personave të angazhuar për realizimin e veprimtarisë 
radiodifuzive është në Republikën e Maqedonisë; dhe  

- radiodifuzeri për herë të parë ka filluar me emetimin e 
programit në Republikën e Maqedonisë, në pajtim me 
ligjshmërinë e saj dhe mban lidhje stabile dhe efektive me 
ekonominë e Republikës së Maqedonisë, në rastet kur pjesa 
e konsiderueshme e personave të angazhuar nuk punon as 
në Republikën e Maqedonisë, as në shtetin � anëtar të 
Unionit Evropian ose në shtetin palë të Konventës 
evropiane për televizionin jashtëkufitar.  

Radiodifuzerët për të cilët nuk vlejnë kushtet e 
përcaktuara në paragrafin 3 të këtij neni, janë në 
juridiksionin e Republikës së Maqedonisë, nëse 
shfrytëzojnë:  

- frekuencën që e ofron për shfrytëzim Republika e 
Maqedonisë; 

- kapacitetin satelitor që i takon Republikës së 
Maqedonisë, edhe pse nuk shfrytëzon frekuencën që e 
ofron Republika e Maqedonisë; dhe 

- lidhjen satelitore drejt satelitit nga territori i 
Republikës së Maqedonisë, edhe pse nuk shfrytëzon as 
frekuencën që e jep Republika e Maqedonisë, as 
kapacitetin satelitor që i takon Republikës së Maqedonisë. 

 
II. RADIODIFUZERËT 

 
Neni 6 

   
Veprimtari radiodifuzive mund të kryejë radiodifuzeri, 

në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me këtë dhe ligj tjetër.  
 

Neni 7 
Radiodifuzer mund të jetë ndërmarrja publike 

radiodifuzive, shoqëria tregtare radiodifuzive dhe 
institucioni radiodifuziv jofitimprurës.  

 
Neni 8 

Ndërmarrja publike radiodifuzive themelohet për tërë 
territorin e Republikës së Maqedonisë dhe kryen 
funksionin e shërbimit publik radiodifuziv. 

Ndërmarrja publike radiodifuzive nga paragrafi 1 i këtij 
neni, punon në mënyrë dhe kushte të përcaktuara me këtë 
ligj. 

Neni 9 
Shoqëri tregtare radiodifuzive mund të themelojnë 

personat fizikë dhe juridikë, në kushte të përcaktuara me 
këtë dhe ligj tjetër. 

 
Neni 10 

Institucionet arsimore, kulturore e të tjera dhe shoqatat 
e qytetarëve dhe fondacionet mund të themelojnë 
institucion radiodifuziv jofitimprurës me qëllim që të 
plotësohen nevojat dhe interesat e grupeve specifike 
qëllimore.  

Më shumë subjekte nga paragrafi 1 i këtij neni mund të 
marrin leje për emetimin e programit në një frekuencë 
sipas parimit të ndarjes së kohës për emetim (tajm-
shering). 

Neni 11 
Partitë politike, organet shtetërore, organet e 

administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësitë e 
vetadministrimit lokal, bartësit e funksioneve politike dhe 
anëtarët e familjeve të tyre, nuk mund të kryejnë veprimtari 
radiodifuzive as të jenë themelues, bashkëthemelues ose të 
marrin pjesë në pronësinë e radiodifuzerëve.  

 
Neni 12 

 Radiodifuzeri mund të fillojë me kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive pas marrjes së lejes për kryerjen 
e veprimtarisë radiodifuzive.  

Ndërmarrja publike radiodifuzive, lejen për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive e merr sipas këtij ligji. 

 
III. MBROJTJA E PLURALIZMIT, 

LLOJSHMËRIA DHE TRANSPARENCA E PUNËS SË 
RADIODIFUZERËVE 

 
Neni 13 

Për sigurimin e llojllojshmërisë së ofertës së 
shërbimeve programore dhe mbrojtjen e pluralizmit të 
pronësisë së medieve, konfirmohet ekzistimi i përqendrimit 
të palejueshëm medial.   

Përqendrimi i palejueshëm medial, sipas këtij ligji 
konsiderohet se ekziston, nëse radiodifuzeri: 

- merr pjesë në kapitalin themelues të radiodifuzerit 
tjetër, në kundërshtim me dispozitat nga neni 14 i këtij 
ligji; 

- merr pjesë në kapitalin themelues të shoqërisë nga 
sfera e shtypit që boton gazetë ditore ose të agjencisë 
gazetareske; 

- merr pjesë në kapitalin themelues të shoqërisë për 
reklamë dhe propagandë, shoqërisë për hulumtimin e tregut 
dhe opinionit publik, shoqërisë për distribuimin e veprave 
audio-vizuale, shoqërisë për prodhimin e filmave ose 
shoqërisë për shërbime telekomunikuese; 

- njëkohësisht emeton program të radios dhe 
televizionit, përveç për subjektin që kryen shërbim publik 
radiodifuziv; 

- njëkohësisht emeton program të radios dhe/ose 
televizionit dhe boton gazetë ditore që distribuohet në 
rajonin në të cilin emitohet programi i radios dhe/ose 
televizionit; 

- njëkohësisht emiton program të radios dhe/ose 
televizionit dhe merret me veprimtari të agjencisë gazetare, 
shoqërisë për realizimin e aktiviteteve të hetimeve dhe 
sigurimit, shoqërisë për reklamë dhe propagandë, shoqërisë 
për hulumtimin e tregut dhe opinionit publik, shoqërisë për 
distribuimin e veprave audio-vizuale, shoqërisë për 
prodhimin filmik ose të shoqërisë për shërbime 
telekomunikuese. 

Përqendrimi i palejueshëm medial, sipas këtij ligji 
konsiderohet se ekziston edhe nëse si themelues të 
radiodifuzerëve paraqiten personat fizikë ose juridikë që 
njëkohësisht janë: 
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- themelues të radiodifuzerëve të tjerë, në kundërshtim 
me dispozitat nga neni 14 i këtij ligji; 

- themelues të shoqërisë nga sfera e shtypit që boton 
gazetë ditore që distribuohet në rajonin në të cilin emetohet 
programi i radios dhe/ose televizionit; 

- themelues të agjencisë gazetare; 
- themelues të shoqërisë për reklamë dhe propagandë, 

shoqërisë për hulumtimin e tregut dhe opinionit publik, 
shoqërisë për realizimin e aktiviteteve të hetimit dhe 
sigurimit, shoqërisë për distribuimin e veprave audio-
vizuale, shoqërisë për prodhimin e filmave ose shoqërisë 
për shërbime telekomunikuese, dhe 

- personat e lidhur sipas dispozitave të këtij ligji. 
 

Neni 14 
Personi fizik ose juridik, bashkëshoqëruesi i shumicës, 

aksionari, si dhe personi i lidhur te radiodifuzeri që ka leje 
për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel shtetëror, 
mund të jetë bashkëshoqërues përkatësisht të marrë pjesë 
në pronësi të vetëm edhe një radiodifuzeri që ka leje për 
kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel shtetëror, 
por jo më tepër se 50% të kapitalit të atij personi juridik 
ose 50% të së drejtës për vendimmarrje. 

Personi fizik ose juridik, bashkëshoqëruesi i shumicës, 
aksionari, si dhe personi i lidhur te radiodifuzeri që ka leje 
për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel shtetëror, 
mund të jetë bashkëshoqërues i shumicës vetëm edhe te një 
radiodifuzer më tepër, i cili ka leje për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive në nivel rajonal dhe më së 
shumti edhe te dy radiodifuzerë që kanë leje për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive në nivel lokal, me ç�rast rajonet 
e përmendura janë jo fqinje. 

Personi fizik ose juridik, bashkëshoqëruesi i shumicës, 
aksionari, si dhe personi i lidhur te radiodifuzeri që ka leje 
për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel rajonal, 
mund të jetë bashkëshoqërues i shumicës vetëm edhe te një 
radiodifuzer më tepër, i cili ka leje për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive në nivel rajonal në rajonin 
jofqinj dhe më së shumti edhe te dy radiodifuzerë që kanë 
leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel 
lokal, me ç�rast rajonet e përmendura janë jo fqinje. 

Personi fizik ose juridik, bashkëshoqëruesi i shumicës, 
aksionari, si dhe personi i lidhur te radiodifuzeri që ka leje 
për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive në nivel lokal, 
mund të jetë bashkëshoqërues i shumicës vetëm edhe te dy 
radiodifuzerë më tepër që kanë leje për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive në nivel lokal, me ç�rast rajonet 
e përmendura janë jo fqinje.  

Personi fizik ose juridik, bashkëshoqëruesi i shumicës, 
aksionari si dhe personi i lidhur te radiodifuzeri nuk mund 
të themelojë ose të jetë bashkëshoqërues, përkatësisht të 
marrë pjesë në pronësinë e shoqërisë nga sfera e shtypit që 
boton gazetë ditore, agjencisë gazetare, shoqërisë për 
realizimin e aktiviteteve të hetimeve dhe sigurimit, 
shoqërisë për reklamë dhe propagandë, shoqërisë për 
hulumtimin e tregut dhe opinionit publik, shoqërisë për 
distribuimin filmik, shoqërisë për prodhimin filmik ose të 
shoqërisë për shërbime telekomunikuese. 

 
Neni 15 

Ekzistimin e përqendrimit të palejueshëm medial e 
konfirmon Këshilli i Radiodifuzionit, përveç në rastet kur 
për këtë është kompetent Komisioni për mbrojtjen e 
konkurrencës sipas dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e 
konkurrencës. 

Nëse e konfirmon ekzistimin e përqendrimit medial të 
palejueshëm, Këshilli i Radiodifuzionit e urdhëron 
radiodifuzerin që në afat jo më të gjatë se 3 muajsh nga 
dita e konfirmimit të ekzistimit të përqendrimit të 
palejueshëm medial, ta harmonizojë punën e tij me 
dispozitat e këtij ligji. 

Nëse radiodifuzeri nuk vepron sipas paragrafit 2 të këtij 
neni, Këshilli i Radiodifuzionit do të zbatojë procedurën e 
heqjes së lejes për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive. 

Neni 16 
Radiodifuzeri nuk mund të ketë bashkëshoqërues të 

fshehtë, përkatësisht bashkëshoqëruesi i fshehtë nuk mund 
të marrë pjesë me depozitë monetare dhe jomonetare te 
radiodifuzeri. 

Neni 17 
Për çdo ndryshim të strukturës pronësore radiodifuzeri 

obligohet që ta njoftojë Këshillin e Radiodifuzionit. 
Nëse me ndryshimin e strukturës pronësore 

radiodifuzeri ose personi i lidhur me atë fiton pjesë, 
përkatësisht aksione që në kryegjënë bazë të radiodifuzerit 
tjetër paraqesin më tepër se 10% nga kryegjëja bazë e tij, 
obligohet që, duke llogaritur nga dita tejkalimit të limitit të 
pjesëmarrjes prej 10%, të parashtrojë kërkesë për leje në 
Këshillin e Radiodifuzionit për ndërrimin e strukturës 
pronësore.  

Këshilli i Radiodifuzionit obligohet që të prononcohet 
pas kërkesës për ndryshimin e strukturës pronësore në afat 
prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës së rregullt dhe 
të kompletuar nga paragrafi 2 i këtij neni. 

Nëse Këshilli i Radiodifuzionit konfirmon se me 
ndryshimin e planifikuar të strukturës pronësore do të 
krijohet përqendrimi i palejueshëm medial, do t�i 
rekomandojë radiodifuzerit që t�i harmonizojë ndryshimet 
në mënyrë që të shmanget përqendrimi i palejueshëm 
medial. 

Nëse radiodifuzeri nuk vepron në pajtim me 
rekomandimin e Këshillit të Radiodifuzionit dhe bën 
ndryshimin e strukturës pronësore, kështu që ndodh njëri 
nga rastet e shënuara në paragrafin 6 të këtij neni, ndaj tij 
do të zbatohen dispozitat e këtij ligji për shuarjen e 
vlefshmërisë së lejes për kryerjen e veprimtarisë 
radiodifuzive para skadimit të afatit për të cilin është 
lëshuar.  

Këshilli i Radiodifuzionit nuk do ta lejojë ndryshimin e 
strukturës pronësore, nëse konfirmon se me këtë krijohet 
përqendrimi i palejueshëm media, e veçanërisht: 

- nëse radiodifuzerët që bashkohen me ndryshimin e 
pjesëve të personave fizikë ose juridikë në strukturën 
pronësore të organizatave, fitojnë pozitën dominuese në 
tregun e reklamave, kështu që pjesa e tyre në shitjen e 
kohës së përgjithshme për reklama në radio ose televizion 
është më e madhe se 30%; 

- nëse radiodifuzerët që bashkohen me ndryshimin e 
pjesëve të personave fizikë ose juridikë në strukturën 
pronësore të organizatave, fitojnë pozitën dominuese në 
formimin e opinionit publik, kështu që pjesa e tyre në 
shikueshmërinë, përkatësisht dëgjueshmërinë e 
përgjithshme është më e madhe se 40%; 

- nëse radiodifuzerët në nivel rajonal dhe lokal, që 
bashkohen me ndryshimin e pjesëve të personave fizikë 
ose juridikë në strukturën pronësore të të njëjtëve, arrijnë 
mbulimin e maksimum 50% të popullatës në Republikën e 
Maqedonisë.   

Tregu i reklamave nga paragrafi 6 alineja 1 e këtij neni 
llogaritet në bazë të treguesve për të hyrat e realizuara nga 
reklamat e të gjithë radiodifuzerëve, në vitin që i paraprin 
bashkimit. 

Shikueshmëria përkatësisht dëgjueshmëria e 
përgjithshme nga paragrafi 6 alineja 2 e këtij neni llogaritet 
në bazë të treguesve nga matjet e rregullta të publikut, për 
tërë 12 muajt në vitin që i paraprin bashkimit. 

Përqindja e mbulimit të popullatës nga paragrafi 6 
alineja 3 e këtij neni, llogaritet në bazë të treguesve nga 
regjistrimi i fundit i popullatës në Republikën e 
Maqedonisë.      

 
Neni 18 

Persona të ndërlidhur, sipas këtij ligji, janë personat e 
ndërlidhur mes vetes përmes administrimit, kapitalit ose në 
mënyrë tjetër, edhe nëse ata për shkak të kësaj lidhjeje 
bashkërisht e zhvillojnë politikën afariste, përkatësisht 
veprojnë në mënyrë të koordinuar për realizimin e 
qëllimeve të përbashkëta, ose kur një person ka mundësi ta 
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orientojë ose të ndikojë dukshëm te personi tjetër gjatë 
vendimmarrjes për punën afariste ose për konceptin 
programor të radiodifuzerit. 

Si persona të ndërlidhur konsiderohen: 
- anëtarët e familjes (prindërit, fëmijët, vëllezërit dhe 

motrat, adoptuesit dhe fëmijët e adoptuar); 
- persona në bashkësi martesore ose jashtëmartesore; 
- anëtarët e familjes më të ngushtë të 

bashkëshortit/bashkëshortes; 
- poseduesit e pjesëve në pronësi, përkatësisht të të 

drejtave të tjera në bazë të të cilave marrin pjesë në 
administrimin e radiodifuzerit, me së paku 25% nga të 
drejtat e votës. 

- personat të cilët te dy radiodifuzerë kanë pjesë të 
përgjithshme në pronësi, përkatësisht të drejta të tjera në 
bazë të të cilave marrin pjesë në administrim te secili prej 
tyre, me së paku 25% nga të drejtat e votimit. 

- personat të cilët me marrëveshje për marketing ose të 
llojit tjetër për bashkëpunim afarist, në një vit realizojnë 
më shumë se 30% nga të hyrat nga reklamimi, 
teleshopingu dhe sponsorimi i radiodifuzerit; dhe 

- personat që janë anëtarë të këshillit drejtues ose 
mbikëqyrës te radiodifuzeri, si dhe personat që 
konsiderohen si të ndërlidhur me anëtarët e këshillit 
drejtues ose mbikëqyrës të organizatës, në mënyrën e 
përcaktuar me këtë ligj.  

 
Neni 19 

Personi i huaj fizik ose juridik mund të themelojë ose të 
marrë pjesë në pronësinë e radiodifuzerit të vendit në 
kushtet e njëjta të përcaktuara me këtë ligj që vlejnë për 
personat e vendit fizikë dhe juridikë. 

 
Neni 20 

Radiodifuzerët janë të obliguar, që një herë në vit, e më 
së voni deri më 31 mars, t�i shpallin të dhënat që kanë të 
bëjnë me punën e tyre në vitin paraprak për: 

- ndryshimet në strukturën pronësore; 
- ndryshimet statusore të radiodifuzerit; 
- ndryshimet në organet e administrimit dhe 

udhëheqjes; dhe 
- burimet e financimit. 
Radiodifuzerët obligohen që të dhënat nga paragrafi 1 i 

këtij neni t�i shpallin në së paku një gazetë ditore dhe në 
programin vetjak së paku tri herë në vit, në  skemën më të 
shikuar programore. 

Radiodifuzerët obligohen që Këshillit të 
Radiodifuzionit t�i paraqesin llogarinë përfundimtare për 
vitin paraprak, më së voni deri më 31 mars. 

Me kërkesën e Këshillit të Radiodifuzionit, 
radiodifuzerët obligohen që Këshillit të Radiodifuzionit t�i 
paraqesin të dhënat për të hyrat e realizuara nga reklamimi, 
teleshopingu dhe sponsorimi. 

 
IV. KËSHILLI I RADIODIFUZIONIT 

 
Neni 21 

Këshilli i Radiodifuzionit është trup rregullator 
jofitimprurës me autorizime publike në veprimtarinë 
radiodifuzive të përcaktuara me këtë ligj.  

Këshilli ka cilësinë e personit juridik. 
Këshilli i Radiodifuzionit gjatë realizimit të 

kompetencave të veta të përcaktuara me këtë ligj, kujdeset 
për sigurimin e lirisë dhe pluralizmit të të shprehurit, për 
ekzistimin e  mediave të llojllojshme, të pavarura dhe të 
mëvetësishme, zhvillimin ekonomik dhe teknologjik të 
veprimtarisë dhe për mbrojtjen e interesave të qytetarëve 
në veprimtarinë radiodifuzive.  

Selia e Këshillit të Radiodifuzionit është në Shkup. 
 

Neni 22 
Këshilli i Radiodifuzionit përgatit strategjinë e 

zhvillimit të veprimtarisë radiodifuzive në Republikën e 
Maqedonisë. 

Gjatë përgatitjes së strategjisë zhvillimore nga 
paragrafi 1 i këtij neni, marrin pjesë edhe institucionet 
kompetente për kryerjen e punëve nga sfera e 
radiodifuzionit, komunikimeve elektronike, shoqëria 
informatike.  Gjatë përgatitjes së strategjisë do të kihen 
parasysh mendimet dhe qëndrimet e organizatave 
joqeveritare nga sfera e mediave dhe të personave të tjerë 
juridikë, veprimtaria e të cilëve ndërlidhet me veprimtarinë 
radiodifuzive. 

  
Neni 23 

Këshilli i Radiodifuzionit përbëhet prej 9 anëtarësh.  
Anëtarët e Këshillit të Radiodifuzionit i zgjedh dhe i 

shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.  
 

Neni 24 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i zgjedh anëtarët 

e Këshillit të Radiodifuzionit me propozimin e 
propozuesve të autorizuar të përcaktuar në nenin 26 të këtij 
ligji.  

Anëtarë të Këshillit të Radiodifuzionit mund të jenë 
personat që janë dëshmuar në sferën e komunikologjisë, 
gazetarisë, telekomunikimeve, informatikës, kulturës, 
ekonomisë, drejtësisë dhe nga sferat e tjera që janë me 
rëndësi për realizimin e kompetencave të Këshillit të 
Radiodifuzionit. 

Në përbërjen e Këshillit të Radiodifuzionit, sigurohet 
përfaqësimi përkatës dhe i drejtë i qytetarëve që u takojnë 
të gjitha bashkësive.  

 
Neni 25 

Anëtar i Këshillit të Radiodifuzioni nuk mund të 
zgjidhet: 

- deputeti, anëtari i Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, personi i cili udhëheq me organin e 
administratës shtetërore ose të njësisë së vetadministrimit 
lokal, drejtori ose anëtari i këshillit drejtues ose 
mbikëqyrës i ndërmarrjes publike; 

- persona që kryejnë detyra në organet e partisë politike 
dhe të bashkësisë fetare; 

- personi i cili si pronar i pjesëve ose aksioneve, si 
anëtar i organit të administrimit ose që në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë ka interes te personi juridik 
që merret me veprimtari radiodifuzive ose në shoqëri që 
kryen veprimtari të ngjashme (reklamim, komunikime 
elektronike, prodhim dhe shitje të mallit teknik 
radiodifuziv e ngjashëm); 

- personi anëtarët e familjes së të cilit (prindi, motra, 
bashkëshorti/ja, fëmija) kanë pjesë ose aksione ose janë 
anëtarë të organeve të administrimit te radiodifuzerët; 

- personi i cili është i dënuar në mënyrë të plotfuqishme 
me dënim me burg më shumë se 6 muaj dhe nëse i është 
shqiptuar dënimi ndalim i kryerjes së profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës, më shumë se gjashtë muaj. 

Kandidati për anëtar të Këshillit të Radiodifuzionit 
është i obliguar që propozuesit të autorizuar t�i paraqesë 
deklaratë të vërtetuar te noteri se nuk ekziston ndonjë nga 
pengesat për anëtarësim në Këshillin e Radiodifuzionit, të 
shënuara në paragrafin 1 të këtij neni. 

 
Neni 26 

Propozues të autorizuar për anëtarë të Këshillit për 
Radiodifuzion janë: 

- Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve; 
- Konferenca ndëruniversitare; 
- Shoqata shumicë e gazetarëve të Maqedonisë; 
- Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të 

Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. 
 

Neni 27 
Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve 

propozon një anëtar të Këshillit të Radiodifuzionit. 
Konferenca ndëruniversitare propozon tre anëtarë të 

Këshillit të Radiodifuzionit. 
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Shoqata shumicë e gazetarëve të Republikës së 
Maqedonisë propozon dy anëtarë të Këshillit të 
Radiodifuzionit. 

Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, propozon tre 
anëtarë në Këshillin e Radiodifuzionit. 

 
Neni 28 

Anëtarët e Këshillit të Radiodifuzionit zgjidhen për 
kohëzgjatje prej 6 vjetësh, me atë që anëtarët e Këshillit të 
Radiodifuzionit nga përbërja e parë, të zgjedhur sipas 
dispozitave të këtij ligji, zgjidhen në mënyrë që tre anëtarë 
zgjidhen për dy vjet, tre anëtarë për katër vjet dhe tre 
anëtarë për gjashtë vjet. 

Për dy vjet zgjidhen anëtarët e Këshillit të 
Radiodifuzionit të propozuar nga Akademia Maqedonase e 
Shkencave dhe Arteve dhe Shoqatës shumicë të gazetarëve 
të Republikës së Maqedonisë, për katër vjet zgjidhen 
anëtarët e propozuar nga Komisioni për çështjet e 
zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë, kurse për gjashtë vjet zgjidhen anëtarët e 
propozuar nga Konferenca ndëruniversitare.  

Anëtarët e Këshillit të Radiodifuzionit nuk kanë të 
drejtë rizgjedhjeje. 

Në rast kur anëtari i Këshillit të Radiodifuzionit paraqet 
dorëheqje ose mandati për të cilin është zgjedhur i skadon 
para kohe, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të 
zgjedhë anëtar të ri të Këshillit të Radiodifuzionit për 
pjesën e mbetur të mandatit me propozimin e propozuesit 
të autorizuar nga neni 26 i këtij ligji. 

Në rast se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë nuk 
zgjedh anëtar të Këshillit të Radiodifuzionit, propozuesi i 
autorizuar në afat prej 15 ditësh nga dita e njoftimit të 
paraqitur nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
propozon anëtar të ri, ndërsa Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë obligohet që në afat prej 30 ditësh nga dita e 
paraqitjes së propozimit të kryejë zgjedhjen. 

Këshilli i Radiodifuzionit mund të punojë nëse janë 
zgje u gjashtë anëtarë të Këshillit.  dhur së pak 

Neni 29 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë paraqet thirrje 

publike te propozuesit e autorizuar për paraqitjen e 
propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të 
Radiodifuzionit, më së voni 6 muaj para skadimit të 
mandatit të anëtarëve të Këshillit të Radiodifuzionit. 

Propozuesit e autorizuar obligohen që propozimet në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë t�i paraqesin në afat 
prej dy muajsh nga dita e paraqitjes së thirrjes publike, dhe 
në afatin e njëjtë publikisht t�i shpallin së paku në dy 
gazeta ditore. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, më së voni një 
muaj para skadimit të mandatit të anëtarëve të Këshillit të 
Radiodifuzionit, duhet të zgjedhë anëtarë të rinj, me ç�rast 
për secilin kandidat votohet veças.   

Neni 30 
Këshilli i Radiodifuzionit nga radhët e anëtarëve të vet, 

e zgjedh kryetarin dhe zëvendëskryetarin. 
Kryetari dhe zëvendëskryetari zgjidhen për 

kohëzgjatjen për të cilën janë zgjedhur si anëtarë të 
Këshillit të Radiodifuzionit. 

Funksioni anëtar i Këshillit të radiodifuzionit kryhet 
profesionalisht. 

Me ditën e zgjedhjes për anëtar të Këshillit të 
radiodifuzionit, personit të zgjedhur i pezullohet 
marrëdhënia e punës. 

Neni 31 
Këshilli i Radiodifuzionit obligohet që të mbajë së 

paku një mbledhje në muaj.  
Kryetari i Këshillit të Radiodifuzionit kryeson me 

mbledhjet e Këshillit të Radiodifuzionit dhe e prezanton 
dhe përfaqëson Këshillin e Radiodifuzionit, e në rast të 
mungesës së tij ose pengesës, obligimet i kryen 
zëvendëskryetari i Këshillit të Radiodifuzionit. 

Vendimet e Këshillit të Radiodifuzionit i nënshkruan 
kryetari i Këshillit të Radiodifuzionit, ose në rast të 
pengesës së tij, zëvendëskryetari i Këshillit të 
Radiodifuzionit. 

Neni 32 
Anëtari i Këshillit të Radiodifuzionit mund të paraqesë 

dorëheqje. 
Anëtari i Këshillit të Radiodifuzionit nuk mund të 

shkarkohet para skadimit të kohës për të cilën është 
zgjedhur, përveç rasteve si vijon:  

- nëse për shkak të sëmundjes nuk ka mundësi të marrë 
pjesë në punën e Këshillit të Radiodifuzionit më shumë se 
gjashtë muaj; 

- nëse ndodh ndonjë nga pengesat për anëtarësi në 
Këshillin e Radiodifuzionit të parapara në nenin 25 të këtij 
ligji; 

- nëse punon në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji. 
- nëse është dënuar për vepër penale për të cilën është 

paraparë dënim me burg në kohëzgjatje më shumë se 
gjashtë muaj ose i është kumtuar dënimi ndalim për 
kryerjen e detyrës, në kohëzgjatje më shumë se gjashtë 
muaj, 

- nëse mungon pa arsye nga tri mbledhje të 
njëpasnjëshme të Këshillit të Radiodifuzionit ose nga 5 
mbledhje gjatë 6 muajve. 

Plotësimin e kushteve për shkarkimin e anëtarit të 
Këshillit të Radiodifuzionit para skadimit të kohës për të 
cilën është zgjedhur, të parapara në paragrafin 2 të këtij 
neni, e përcakton Këshilli me shumicë votash nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve dhe paraqet kërkesë te Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë për shkarkimin e tij. Në këtë 
rast zbatohet procedura e përcaktuar në nenin 28 paragrafi 
4 i këtij ligji. 

Neni 33 
Puna e Këshillit të Radiodifuzionit është publike. 
Këshilli i Radiodifuzionit punon dhe vendos në 

mbledhje publike, përveç rasteve kur paraqiten informata 
me karakter besueshmërie. Këshilli i Radiodifuzionit 
punon me kuorum prej së paku pesë anëtarësh, ndërsa 
vendimet i merr me shumicë votash nga numri i 
përgjithshëm i anëtarëve.  

Këshilli i Radiodifuzionit obligohet që t�i shpallë: 
konkurset, numrin e kandidatëve të paraqitur, vendimet, 
procesverbalet, rendet e ditës të propozuara në mbledhje, 
përmes medieve dhe në veb faqen e Këshillit të 
Radiodifuzionit, si dhe ta njoftojnë opinionin për punën e 
tij, përmes medieve, së paku çdo tre muaj.  

Këshilli i Radiodifuzionit organizon mbledhje publike 
së paku një herë në tre muaj me të gjithë personat e 
interesuar, me qëllim që t�u mundësohet të njihen me 
punën e Këshillit dhe t�u jepet mundësia që t�i paraqesin 
qëndrimet dhe mendimet e tyre për përparimin e gjendjes 
në veprimtarinë radiodifuzive. 

 
Neni 34 

 Puna e Këshillit të Radiodifuzionit më afërsisht 
rregullohet me Rregulloren e punës së Këshillit të 
Radiodifuzionit.  

Për kryerjen e punëve profesionale-administrative të 
Këshillit të Radiodifuzionit, formohet shërbimi profesional 
organizimi i brendshëm i të cilit dhe mënyra e punës më 
afërsisht rregullohet me aktet për organizimin dhe 
sistematizimin e punëve dhe detyrave të shërbimit 
profesionalë të Këshillit. Me punën e shërbimit profesional 
udhëheq udhëheqësi. 

Neni 35 
Këshilli i Radiodifuzionit miraton raportin vjetor për 

punën e tij për vitin e kaluar dhe planin vjetor financiar për 
vitin e ardhshëm, të cilat i shpall publikisht dhe më së voni 
deri më 31 mars i dorëzon në Kuvendin e Republikës së 
Maqedonisë. 

Raporti vjetor i punës për vitin e kaluar përmban 
arsyetim për punën materiale-financiare dhe raport revizor 
për vitin e kaluar 
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Plani financiar vjetor përmban të dhëna për të hyrat, 
shpenzimet dhe shpenzimet e parapara kapitale dhe 
operative për vitin vijues. 

Revizionin nga paragrafi 2 i këtij neni përveç Entit 
shtetëror të revizionit e kryen edhe revizori i jashtëm i 
pavarur në llogari të Këshillit të Radiodifuzionit. 

Nëse Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, gjatë 
shqyrtimit të planit vjetor financiar konstaton parregullsi të 
caktuara, do ta obligojë Këshillin e Radiodifuzionit që më 
së voni në afat prej 60 ditësh nga dita e shqyrtimit, të 
paraqesë raport të ri financiar. 

 
Neni 36 

Mjetet e punës së Këshillit të Radiodifuzionit sigurohen nga 
mjetet e grumbulluara nga taksa radiodifuzive dhe nga 
kompensimi për lejet për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive. 

Nëse mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni janë më të 
mëdha nga shpenzimet e nevojshme për punën e Këshillit, 
teprica e mjeteve bartet për vitin e ardhshëm dhe parashihet 
për planin vjetor financiar të Këshillit për atë vit.  

 
Neni 37 

Këshilli i Radiodifuzionit i kryen punët si vijon:  
1) zbaton strategjinë e zhvillimit të veprimtarisë 

radiodifuzive në Republikën e Maqedonisë; 
2) vendos për lëshimin, heqjen dhe përtëritjen e lejeve 

për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive; 
3) i koordinon aktivitetet me Agjencinë për 

komunikime elektronike gjatë miratimit të Planit për 
dhënien dhe shfrytëzimin e radiofrekuencave në pjesën që 
ka të bëjë me radiodifuzionin; 

4) kryen mbikëqyrjen ndaj punës së subjekteve që 
kryejnë veprimtari radiodifuzive nga aspekti i respektimit 
të dispozitave të këtij ligji, lejes për kryerjen e veprimtarisë 
radiodifuzive dhe akteve të Këshillit të Radiodifuzionit, që 
kanë të bëjnë me përmbajtjet programore; 

5) miraton vendime, rregulla, konkluzione, udhëzime, 
rekomandime dhe akte të tjera, përcakton qëndrime dhe 
propozime për zbatimin e ligjit për veprimtari radiodifuzive; 

6) e informon organin kompetent për mbrojtjen e të 
drejtave të autorit dhe të ngjashme nëse dyshon se është 
shkaktuar cenimi i të drejtave të autorit dhe të ngjashme 
për çka posedon dëshmi; 

7) shqyrton parashtresat nga qytetarët lidhur me 
programet e radios dhe të televizionit dhe shërbimet 
programore të riemetuara përmes rrjetit publik komunikues 
dhe lidhur me punën e radiodifuzerëve dhe rregullisht e 
njofton opinionin lidhur me masat e marra; 

8) ndërmerr masa të përcaktuara me ligj kundër 
radiodifuzerëve që nuk i kryejnë obligimet e tyre të 
përcaktuara me ligj, lejen për kryerjen e veprimtarisë 
radiodifuzive dhe aktet e Këshillit të Radiodifuzionit;   

9) jep mendim dhe merr pjesë në përgatitjen e ligjeve, 
dispozitave dhe akteve të tjera që kanë të bëjnë me 
veprimtarinë radiodifuzive, si dhe gjatë lidhjes përkatësisht 
bashkëngjitjes së Republikës së Maqedonisë në 
marrëveshjet ndërkombëtare nga sfera e radiodifuzionit 
dhe garanton zbatimin e tyre; 

10) miraton listën e ngjarjeve me interes të veçantë për 
opinionin e Republikës së Maqedonisë dhe ndërmerr masa 
për mbrojtjen e të drejtës për qasje të opinionit në këto 
ngjarje, që të pamundësohet ndonjë radiodifuzer, me 
marrjen e të drejtës ekskluzive të transmetimit të ngjarjes, 
të privojë pjesën e konsiderueshme të popullatës nga 
mundësia që ta përcjellë ngjarjen; 

11) miraton akte për organizimin dhe sistematizimin e 
punëve dhe detyrave të shërbimit profesional; 

12) lëshon vërtetime për regjistrimin e kryer të 
shërbimeve programore të radios dhe televizionit që 
riemetohen përmes rrjetit publik komunikues; 

13) miraton dhe zbaton masa të përcaktuara me këtë 
ligj, lëshon fletëparaqitje kundërvajtëse dhe penale, dhe 
kryen punë të tjera të parapara me këtë ligj dhe ligj tjetër  
dhe 

14) kryen punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj. 
Për kryerjen e punëve nga paragrafi 1 i këtij neni, 

organet e administratës shtetërore, organet shtetërore, 
organet e njësive të vetadministrimit lokal, institucionet e 
themeluara me ligj dhe radiodifuzerët, janë të obliguar që 
me kërkesë të Këshillit të Radiodifuzionit t�ia paraqesin 
dokumentet, të dhënat dhe informatat e nevojshme.   

 
Neni 38 

Nëse Këshilli i Radiodifuzionit gjatë kryerjes së punëve 
nga kompetenca e tij konstaton mosrespektimin e 
dispozitave të këtij ligji dhe dispozitave të miratuara në 
bazë të këtij ligji, si dhe të kushteve të përcaktuara me 
lejen për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive, 
radiodifuzerit mund t�i shqiptojë njërën nga këto masa: 

- vërejtje me shkrim; 
- vërejtje me shkrim me kërkesë për shpallje; 
- ndalim i përkohshëm për reklamim dhe teleshoping 

prej një deri në shtatë ditë dhe 
- ndalim i përkohshëm për emetimin e shërbimit 

programor për periudhë kohore prej së paku tre muajsh. 
Masa vërejtje me shkrim kumtohet në rast të çfarëdo 

cenimi të shkaktuar nga paragrafi 1 i këtij neni.  
Masa vërejtje me shkrim me kërkesë për shpallje 

kumtohet në rast se radiodifuzeri edhe pas vërejtjes me 
shkrim, vazhdon ta kryejë të njëjtin cenim për të cilin i 
është kumtuar vërejtja me shkrim. 

Masa ndalim i përkohshëm për reklamim dhe 
teleshoping prej nje deri shtat ditë, kumtohet në rast të 
cenimit të dispozitave nga kapitujt VI dhe VII të këtij ligji.  

Masa për ndalimin e përkohshëm të emetimit të 
shërbimit programor për periudhën prej më së shumti tre 
muajsh, kumtohet në rast se radiodifuzeri edhe pas ndalimit 
të përkohshëm për reklamim dhe teleshoping, vazhdon të 
kryejë të njëjtin cenim për të cilin i është kumtuar ndalimi i 
përkohshëm për reklamim dhe teleshoping. 

Masa ndalim i përkohshëm për emetimin e shërbimit 
programor për periudhë prej më së shumti tre muajsh, 
mund të kumtohet si masë e parë e cenimit nga neni 20 
paragrafët 1 dhe 2, neni 69 dhe neni 70 i këtij ligji. 

Me vendimin me të cilin kumtohen masat nga paragrafi 
1 i këtij neni, përcaktohet edhe afati i cili nuk mund të jetë 
më i shkurtër se shtatë dhe jo më i gjatë se dhjetë ditë, 
brenda të cilit duhet të mënjanohen cenimet e kryera me 
mosrespektimin e këtij ligji, rregullave të miratuara në bazë 
të këtij ligji dhe kushteve të përcaktuara me lejen për 
kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive. 

Kundër vendimit nga paragrafi 7 i këtij neni, mund të 
parashtrohet padi në gjyqin kompetent në afat prej 15 ditësh nga 
dita e marrjes së vendimit.  Procedura në gjyqin kompetent 
është urgjente. Padia nuk e shtyn zbatimin e vendimit. 

Masat nga paragrafi 1 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, e 
përjashtojnë ngritjen e procedurës kundërvajtëse në rast të 
mënjanimit të cenimeve për të cilat janë kumtuar. 

 
Neni 39 

Këshilli i Radiodifuzionit gjatë kryerjes së funksioneve 
të tij, bashkëpunon me organe dhe trupa të tjerë shtetërorë 
për çështjet lidhur me veprimtarinë radiodifuzive. 

Këshilli i Radiodifuzionit, Agjencia për komunikime 
elektronike dhe Komisioni për mbrojtjen e konkurrencës, 
janë të obliguar që të këmbejnë të dhëna dhe informata që 
u nevojiten për kryerjen e kompetencave të tyre, vëllimi i 
këmbim të informatave të së cilit kufizohet me të dhënat 
dhe informatat që janë përkatëse dhe proporcionale me 
qëllimet për të cilat këmbehen.  

 
Neni 40 

Këshilli i Radiodifuzionit mund të këmbejë informata 
me të cilat disponon me organe të tjera rregullatore me 
kërkesën e tyre, me kusht që informatat që këmbehen të 
jenë nga kompetenca e organeve të tjera rregullatore dhe të 
këmbehen në kushte dhe mënyrë të përcaktuara në nenin 
39 paragrafin 2 të këtij ligji.   
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V. LEJA PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË 
RADIODIFUZIVE 

 
Neni 41 

Leja për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive (në 
tekstin e mëtejmë: leja), lëshohet për emetimin dhe 
transmetimin e shërbimit programor të caktuar të radios 
ose televizionit, pavarësisht nga mjetet teknike për 
transmetim në kushte, mënyrë dhe procedurë të 
përcaktuara me këtë ligj.  

Ndalohet kryerja e veprimtarisë radiodifuzive pa leje 
 

Neni 42 
Leja është autorizim me marrjen e së cilës poseduesi 

fiton të drejtën të emetojë dhe transmetojë shërbim 
programor të caktuar të radios ose televizionit të destinuar 
për pranim nga opinioni.  

Me lejen rregullohet natyra e shërbimit programor. 
Për emetimin e shërbimit të ri programor, duhet marrja 

e lejes së re. 
 

Neni 43 
Për lëshimin e lejes Këshilli i Radiodifuzionit shpall 

konkurs. 
Procedura për lëshimin e lejes është transparente dhe 

udhëhiqet në mënyrë që siguron trajtim të njëjtë, të 
barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë pjesëmarrësit në 
procedurë.  

 
Neni 44 

Procedura e konkursit fillon me marrjen e vendimit për 
shpalljen e konkursit për lëshimin e lejeve për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive nga Këshilli i Radiodifuzionit.  

Vendimi për shpalljen e konkursit për lëshimin e lejeve 
për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive shpallet në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�, në veb 
faqen e Këshillit të Radiodifuzionit si dhe në së paku dy 
gazeta ditore.  

Afati për dërgimin e fletëparaqitjeve në konkurs fillon 
prej ditës së parë vijuese nga dita e shpalljes së vendimit në 
�Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

 
Neni 45 

Para marrjes së vendimit për shpalljen e konkursit, 
Këshilli i Radiodifuzionit do të realizojë hulumtim dhe 
analizë publike lidhur me llojin e shërbimeve programore 
për të cilat duhet të shpallet konkursi nga aspekti i 
nevojave të publikut dhe mund të kryejë konsultime me 
palët e interesuara. 

Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni duhet të jetë në 
pajtim me Planin për lëshimin dhe shfrytëzimin e 
radiofrekuencave, nëse konkursi ka të bëjë me lëshimin e 
lejes për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive përmes 
radiofrekuencave.  

  
Neni 46 

Gjatë caktimit të numrit të lejeve, përkatësisht të 
shërbimeve programore të radios dhe të televizionit për të 
cilat shpallet konkursi, Këshilli i Radiodifuzionit niset nga 
kriteret si vijon:  

- sigurimi i llojllojshmërisë dhe cilësisë së programeve; 
- plotësimi i nevojave të publikut; 
- zhvillimi i pluralizmit; 
- potenciali ekonomik i tregut dhe nxitja e 

konkurrencës lokale, dhe 
- resurset dhe kapacitetet teknike. 
 

Neni 47 
Vendimi për shpalljen e konkursit për lëshimin e lejeve 

për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive, përmban: 
- veprimtarinë (radio/televizive) për të cilën shpallet 

konkursi; 
- nivelin e përfshirjes së shikueshmërisë/dëgjueshmë-

risë (shtetëror/rajonal/lokal); 

- mjetet teknike përmes së cilave emitohet/transmetohet 
programi (emetuesi tokësor/frekuenca, rrjeti publik 
komunikues, sateliti, rrjeti digjital tokësor etj.); 

- rajonin në të cilin kryhet veprimtaria; 
- natyrën (llojin) e shërbimit programor; 
- numrin e lejeve për shërbimet e veçanta të radios ose 

televizionit; 
- kohëzgjatjen e lejes; 
- kushtet dhe kërkesat që kandidatët duhet t�i plotësojnë 

për kryerjen e veprimtarisë; 
- kushtet themelore teknike, standardet dhe parametrat 

për pjesën emetuese, të përcaktuara në pajtim me Ligjin 
për komunikimet elektronike; 

- lartësinë dhe mënyrën e pagesës së kompensimit për 
lejen për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive; 

- lartësinë dhe mënyrën e pagesës së kompensimit për 
shfrytëzimin e radiofrekuencave; 

- vendin dhe kohën kur mund të merret dokumentacioni 
i konkursit dhe lartësia dhe mënyra e pagesës së 
kompensimit për dokumentacionin; 

- afatin e dërgimit të fletëparaqitjeve, dhe 
- dokumentacionin që duhet të paraqitet bashkë me 

fletëparaqitjen.  
 

Neni 48 
Konkursi përmban kushtet e përgjithshme, teknike, të 

prodhimit, programore e të tjera që duhet t�i plotësojnë 
kandidatët, e veçanërisht: 

- kushtet dhe kërkesat që duhet t�i plotësojë oferta e 
kandidatëve lidhur me programin; 

- kërkesat lidhur me mundësitë financiare për kryerjen 
e veprimtarisë; 

- lartësinë dhe mënyrën e pagesës së kompensimit për 
lejen për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive; 

- kushtet themelore teknike, standardet dhe parametrat 
për pjesën studimore; 

- kushtet themelore teknike, standardet dhe parametrat 
për pjesën emetuese të përcaktuara në pajtim me Ligjin për 
komunikimet elektronike; 

- kriteret për krahasimin dhe vlerësimin e 
fletëparaqitjeve dhe rëndësinë e tyre gjatë vlerësimit; 

- udhëzimet për plotësimin e fletëparaqitjeve; 
- mënyrën dhe formën e dërgimit të fletëparaqitjeve. 
 

Neni 49 
Kandidatët në konkurs dërgojnë fletëparaqitje në 

formular të veçantë, formën dhe përmbajtjen e të cilit i 
përcakton Këshilli i Radiodifuzionit. 

Fletëparaqitjeve kandidatët ia bashkëngjisin 
dokumentacionin dhe të dhënat si vijon: 

- emrin dhe mbiemrin, adresën, faksin, e-mail-in dhe 
aktin e shtetësisë së parashtruesit; 

- firmën dhe selinë e personit juridik nëse parashtruesi 
është person juridik; 

- dëshminë për regjistrimin e personit juridik; 
- të dhënat për strukturën pronësore; 
- të dhënat, përkatësisht dëshmitë për plotësimin e 

kushteve të përcaktuara me ligj lidhur me kryerjen e 
veprimtarisë, përkatësisht se nuk ekzistojnë pengesa për 
kryerjen e veprimtarisë; 

- planin preciz afarist (projektin programor, projektin 
teknik me përshkrimin e pajisjes studimore të përhershme 
dhe të planifikuar, veçanërisht në segmentin e prodhimit 
dhe të dhënat për strukturën kadrovike të përhershme dhe 
të planifikuar); 

- dokumentet që e garantojnë financimin e planit 
afarist, përkatësisht veprimtarisë; 

- dokumentin nga institucionet përkatëse për tatimet e 
paguara, dhe për bonitetin e parashtruesit; 

- të dhëna për pronësinë e pjesëmarrjeve te 
radiodifuzerët tjerë; 

- deklaratën e vërtetuar te noteri se do t�i respektojë 
kushtet themelore teknike, standardet dhe parametrat e 
përcaktuar në Ligjin për komunikimet elektronike; 
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- deklaratën e vërtetuar te noteri se nuk i cenon 
dispozitat nga kapitulli III i këtij ligji; 

- të dhëna dhe dokumente të tjera që parashtruesi i 
konsideron të dobishme gjatë vendimmarrjes për lëshimin 
e lejes. 

Neni 50 
Fletëparaqitjet dërgohen në afatin e caktuar me 

vendimin për shpalljen e konkursit.  
Afati për dërgimin e fletëparaqitjeve doemos duhet t�i 

mundësojë kandidatit përgatitjen e ofertës cilësore dhe nuk 
mund të jetë më i shkurtër se një muaj, as më i gjatë se tre 
muaj.  

 
Neni 51 

Këshilli i Radiodifuzionit i vlerëson fletëparaqitjet në 
bazë të kritereve si vijon: 

- natyrës së shërbimit programor të programit të ofruar 
të radios, përkatësisht televizionit; 

- llojllojshmërisë së zhanrit dhe tematikës së 
përmbajtjeve programore, përqindjes së pjesëmarrjes së 
programeve të prodhuara në mënyrë burimore në gjuhën 
maqedonishte, ose në gjuhët e bashkësive etnike jo 
shumicë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë në 
programin e përgjithshëm ditor që planifikohet të 
emetohet, pjesëmarrjes së programeve që do të trajtojnë 
ngjarje dhe raste me rëndësi për rajonin në të cilin 
emetohet programi dhe pjesëmarrjes së veprave evropiane 
audiovizuele; 

- pjesëmarrjes së programeve me të cilat nxitet 
zhvillimi dhe ruajtja e kulturës nacionale etj.; 

- kushteve teknike për prodhimin dhe emetimin e 
programeve në pajtim me standardet e përcaktuara; 

- kushteve të lokalit për kryerjen e veprimtarisë; 
- numrit dhe strukturës së të punësuarve, të nevojshëm 

për kryerjen e veprimtarisë; 
- aftësisë financiare për realizimin e veprimtarisë gjatë 

kohës për të cilën lëshohet leja dhe garancive të ofruara; 
- kushteve të tjera të ofruara që kontribuojnë për 

përparimin e pluralizmit në veprimtarinë radiodifuzive, 
nxitjes së konkurrencës lojale dhe realizimit më cilësor të 
së drejtës për informim, përkatësisht të nevojave të 
publikut të rajonit përkatës.     

 
Neni 52 

Në bazë të materialeve dhe kritereve nga neni 46 të 
këtij ligji, Këshilli për radiodifuzion në afat prej 60 ditësh 
merr vendim me shumicë votash nga numri i përgjithshëm 
i votave të anëtarëve të Këshillit për radiodifuzion për 
dhënien e lejes për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive. 

 
Neni 53 

Vendimi për dhënien e lejes botohet në �Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë�. 

Për vendimin nga paragrafi 1 të këtij neni të gjithë 
pjesëmarrësit e konkursit, Këshilli për Radiodifuzion është 
i detyruar që me letër t�i informojë në afat prej shtatë ditësh 
nga dita marrjes së vendimit. 

 
Neni 54 

Pjesëmarrësit e konkursit të cilët nuk janë të kënaqur 
nga vendimi, kanë të drejtë që në afat prej 15 ditësh nga 
dita e marrjes së informatës të paraqesin padi në gjykatën 
kompetente.  

Procedura në gjyqin kompetent është urgjente. 
 

Neni 55 
Agjencia për komunikime elektronike në bazë të 

vendimit për dhënien e lejes për kryerjen e veprimtarisë 
radiodifuzive jep leje për shfrytëzimin e frekuencave. 
Këshilli për Radiodifuzion e jep lejen për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive në bazë të regjistrimit të 
deponuar në regjistrin adekuat si shoqëri radiodifuzive 
tregtare ose si institucion radiodifuziv joprofitabil dhe 
lejeve të dhëna nga Agjencia për komunikime elektronike. 

Neni 56 
Leja për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive duhet t�i 

përmbajë të dhënat si vijon: 
- të dhënat për bartësin e lejes; 
- mjetin teknik nëpërmjet të cilit bëhet transmetimi; 
- zonën e servisit dhe lokacionin e mjetit teknik; 
- shenjën e identifikimit; 
- kushtet  programore; 
- afatin e fillimit me kryerjen e veprimtarisë; 
- kohëzgjatjen e vlefshmërisë së lejes; 
- lartësinë e kompensimeve dhe mënyrën e pagesës; 
 

Neni 57 
Leja për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive, sipas 

përfshirjes së dëgjueshmërisë, respektivisht shikueshmërisë, 
mund të ndahet në nivel shtetëror, regjional dhe lokal.  

Radiodifuzeri në pajtim me lejen e marrë për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive të njëjtin servis programor, 
mund ta emetojë edhe nëpërmjet satelitit, sipas informatës 
së dërguar paraprakisht në Këshillin për radiodifuzion.  

 
Neni 58 

Leja për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive të 
shoqërive radiodifuzive tregtare dhe institucioneve 
radiodifuzive jofitimprurëse, jepet për periudhë kohore prej 
9 vitesh, dhe e njëjta nuk mund t�i bartet personit tjetër. 

 
Neni 59 

Për lejen paguhet kompensim vjetor në llogari të 
Këshillit për Radiodifuzion.  

 
Neni 60 

Për lejen, shoqëritë tregtare radiodifuzive dhe 
institucionet radiodifuzive jofitimprurëse paguajnë 
kompensim vjetor në llogari të Këshillit për Radiodifuzion.  

Lartësia e kompensimit për lejen përcaktohet në bazë të 
formulës vijuese: 

(( N x BNP / 200.000) x Rt x Kp) + A, ku: 
N � është numri i përgjithshëm i banorëve në zonën e 

servisit i paraparë me lejen, të prezantuar si pika, sipas të 
dhënave të fundit nga Enti Shtetëror i Statistikës. 

- për transmetim nëpërmjet rrjetit të komunikacionit 
publik zona e servisit është e përcaktuar sipas numrit të 
parapaguesve; 

- për transmetim nëpërmjet satelitit si zonë e servisit 
konsiderohet tërë territori i Republikës së Maqedonisë. 

BNP- është bruto prodhimi nacional për banorë, i 
shprehur në euro, ndërsa e prezantuar si pika, sipas të 
dhënave të fundit nga Enti Shtetëror i Statistikës; 

Rt � është koeficienti, ku për programin televiziv Rt=1, 
ndërsa për radio programin Rt=¼; 

Kp - është koeficienti i cili varësisht nga formati i 
servisit radiodifuziv, është: 

- për programin e shoqërisë tregtare radiodifuzive që 
përfshin programe informative, artistike, dokumentare, 
arsimore nga fusha e kulturës, artit dhe shkencave 
humanitare, programeve muzikore, sportive dhe argëtuese, 
është prej 0.75 deri 1; 

- për programet speciale të shoqërisë tregtare radiodifuzive 
përmbajtjet e të cilës janë nga lloji i njëjtë (sportit, muzikës, 
kulturës, arsimit etj.), është prej 1.15 deri 1.5; 

- për programet e shoqërisë tregtare radiodifuzive të 
dedikuara për teleshoping është 2.5;  

- për program të institucionit radiodifuziv joprofitabil, 
është 0,25. 

A - është konstanta e cila është 100 pikë për radio dhe 
200 pikë për televizion. 

Vlera e një pike është 1 euro e llogaritur në kundërvlerë 
të denarit sipas kursit mesatar  të euros sipas Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedonisë në ditën e pagimit. 

Lartësinë e kompensimit për lejen e përcakton Këshilli 
për radiodifuzion në bazë të formulës së përmendur më 
lartë dhe e kumton në fillim të vitit kalendarik pas marrjes 
së të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikës. 
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Për programet që emetohen në formë të koduar (me 
qasje të kushtëzuar) në kompensimin e lejes shtohet edhe 
nga 5% nga shuma të cilën operatori e paguan për 
shfrytëzues të fundit të servisit programor konkret. 

Kompensimi vjetor paguhet për secilin vit në vijim 
duke filluar nga data e lëshimit të lejes. 

 
Neni 61 

Për shfrytëzimin e radiofrekuencave paguhet 
kompensim vjetor në pajtim me Ligjin për komunikime 
elektronike. 

Neni 62 
Leja pushon të vlejë: 
- me skadimin e afatit për të cilin është dhënë; 
- me deklaratë të shkruar të poseduesit me të cilën 

informohet Këshilli për radiodifuzion se pushon me 
emetimin e radio programit ose programit televiziv; 

- me heqjen e lejes nga ana e Këshillit për 
radiodifuzion, dhe 

- nëse ndodh falimentimi ose likuidimi i poseduesit të 
lejes. 

Neni 63 
Këshilli për radiodifuzion e heq lejen në rastet vijuese:   
- nëse poseduesi i lejes nuk fillon me kryerjen e 

veprimtarisë në afatin e caktuar në leje; 
- nëse poseduesi i lejes ka dhënë të dhëna jo të sakta në 

bazë të të cilave i është dhënë leja; 
- nëse pas dhënies së lejes paraqiten rrethana që 

paraqesin pengesa ligjore për poseduesin të kryejë 
veprimtari radiodifuzive; 

- nëse poseduesi i lejes nuk e paguan kompensimin në 
afatin e caktuar në leje, dhe 

- nëse poseduesit të lejes me vendim gjyqësor i është 
kumtuar masa e sigurisë ndalim i kryerjes së veprimtarisë 
radiodifuzive, respektivisht ndalim i transmetimit të 
serviseve programore nëpërmjet rrjeteve publike të 
komunikimit. 

 
Neni 64 

Procedurën për heqjen e lejes për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive mund ta iniciojë secili anëtarë i 
Këshillit për radiodifuzion dhe udhëheqës i shërbimit 
profesional të Këshillit për radiodifuzion.  

Pas inicimit të procedurës për heqjen e lejes, Këshilli 
për radiodifuzion është i detyruar që në afat prej 15 ditësh 
të marrë vendim. 

Për heqjen e lejes Këshilli për radiodifuzion merr 
vendim me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i 
anëtarëve të Këshillit për radiodifuzion. 

Vendimi për heqjen e lejes duhet të jetë i arsyetuar dhe 
i botuar në �Gazetën zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë�.  

Neni 65 
Kundër vendimit për heqjen e lejes poseduesi ka të 

drejtë që në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 
vendimit të paraqesë ankesë në gjykatën kompetente.  

Procedura në gjyqin kompetent është urgjente. Padia 
nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit.  

 
Neni 66 

Leja përtëritet me kërkesë të poseduesit.  
Kërkesën për përtëritjen e lejes poseduesi e paraqet më 

së voni gjasht muaj para skadimit të afatit për të cilën është 
dhënë leja.  

 
Neni 67 

Vendimin për përtëritjen e lejes e merr Këshilli për 
radiodifuzion, në bazë të vlerësimit për suksesin dhe 
kualitetin në kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive gjatë 
kohës së vlefshmërisë së lejes, respektivisht respektimit të 
kushteve dhe obligimeve të përcaktuara me këtë ligj, me 
Ligjin për komunikimet elektronike, me Ligjin për të 
drejtat e autorit dhe të drejtave të ngjashme, lejen dhe aktet 
e Këshillit për radiodifuzion. 

Këshilli për radiodifuzion është i detyruar të marrë 
vendim me kërkesë të poseduesit më së voni 60 ditë para 
skadimit të afatit të lejes. 

Këshilli për radiodifuzion merr vendim me shumicë 
votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit për 
radiodifuzion. 

Kundër vendimit me të cilin refuzohet kërkesa për 
përtëritje të lejes, poseduesi ka të drejtë në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së vendimit të ngre padi në 
gjykatën kompetente. Procedura para gjykatës kompetente 
është urgjente. Padia nuk e shtyn zbatimin e vendimit. 

 
VI. STANDARDET PROGRAMORE 

 
Neni 68 

Radiodifuzerët, veprimtarinë e kryejnë nëpërmjet 
emetimit të radio programit ose programit televiziv.  

Radio programet dhe programet televizive bazohen mbi 
principet vijuese: 

- të drejtën e pranimit dhe transmetimit të lirë të 
informatave dhe të drejtën e shprehjes së lirë; 

- kultivimin dhe zhvillimin e vlerave humane dhe 
morale të njeriut dhe ruajtjen e jetës private dhe dinjitetit të 
individit; 

- barazisë së lirive dhe të drejtave pavarësisht nga 
gjinia, raca, prejardhja nacionale, etnike dhe sociale, bindja 
politike dhe fetare, gjendja e pasurisë dhe gjendja 
shoqërore e njeriut dhe qytetarit; 

- nxitjen e frymës së tolerancës, respektit dhe 
mirëkuptimit të ndërsjellët midis individëve me prejardhje 
të ndryshme etnike dhe kulturore; 

- nxitjes së bashkëpunimit dhe mirëkuptimit 
ndërkombëtar, ndjenjës së transparencë për drejtësi dhe për 
mbrojtjen e lirive demokratike; 

- qasjen e hapur të programeve për shprehjen e 
kulturave  të ndryshme që janë pjesë përbërëse e shoqërisë; 

- ruajtjen dhe kultivimin e identitetit nacional, kulturës 
gjuhësore dhe krijimtarisë së vendit; 

- transparencës për mendimet dhe pikëpamjet e 
ndryshme politike; 

- tregimin objektiv dhe të paanshëm të ngjarjeve me 
trajtim të barabartë të pikëpamjeve dhe mendimeve të 
ndryshme dhe mundësimin e formimit të mendimit të lirë 
të publikut për ngjarje dhe çështje të ndryshme; 

- respektimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
ngjashme; 

- respektimin e fshehtësisë së burimit të informatës; 
- garantimin e të drejtës së përgjigjes dhe përmirësimit; 
- mëvetësisë, pavarësisë dhe përgjegjësisë së 

radiodifuzerëve, respektivisht redaktorëve, gazetarëve dhe 
autorëve tjerë gjatë krijimit të programeve dhe krijimit të 
politikës redaktuese. 

Neni 69 
Në programet e radiodifuzerëve, si dhe në programet që 

riemetohen nëpërmjet të rrjetit të komunikimeve publike 
nuk janë të lejuara programe që janë të drejtuara në 
rrënimin me dhunë të rregullimit kushtetues të Republikës 
së Maqedonisë ose në nxitjen ose thirrjen në agresion 
ushtarak ose nxitjen e urrejtjes dhe mosdurimit nacional, 
racor, gjinor ose fetar. 

 
Neni 70 

Programet e radiodifuzerëve nuk guxojnë të përmbajnë 
pornografi, dhunë të tepruar ose programe tjera, të cilat 
mund seriozisht mund ta rrezikojnë zhvillimin fizik, psikik 
dhe moral të fëmijëve dhe të rinjve. 

Dhuna e tepruar paraqet zgjerim të porosive tekstuale, 
verbale dhe vizuale me të cilat në kohën e programeve që i 
kanë në dispozicion të miturit, glorifikohen në forma 
fizike, verbale ose psikologjike të sadizmit ose lloje të 
ngjashme të dhunës që është qëllim në vete dhe në asnjë 
mënyrë nuk mund të arsyetohet as përmes kontekstit të 
zhanrit, as prej motiveve të veprimit dramaturgjik në 
programin e shfaqur.  
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Serviset programore me përmbajtje pornografike rrjetet 
komunikative mund t�i transmetojë vetëm në formë të 
koduar. 

Neni 71 
Përmbajtjet programore që mund ta rrezikojnë zhvillimin 

fizik, psikik dhe moral të fëmijëve dhe të rinjve ndërsa nuk 
janë paraparë me nenin 70 të këtij ligji, mund të emetohen 
vetëm në periudhën kohore prej orës 24,00 deri 5,00.  

Programet nga paragrafi 1 të këtij neni duhet të 
shënohen para fillimit të emetimit të tyre, me paralajmërim 
akustik dhe vizual se nuk preferohen për segmente të 
caktuara të publikut. 

Mënyrën e kategorizimit, format e tregimit akustik dhe 
vizual, si dhe periudhat kohore në pajtim me paragrafin 1 
të këtij neni, në të cilat mund të tregohen përmbajtjet që 
mund të ndikojnë dëmshëm në zhvillimin fizik, psikik dhe 
moral të fëmijëve dhe të rinjve, i përcakton Këshilli për 
radiodifuzion me rregulla të detyrueshme, në pajtim me 
këtë ligj dhe marrëveshjet ndërkombëtare që i  ka ratifikuar 
ose që u është qasur Republika e Maqedonisë.  

Radiodifuzerët janë të detyruar t�i respektojnë rregullat 
nga paragrafi 3 të këtij neni. 

 
Neni 72 

Servisi publik radiodifuziv dhe shoqëritë tregtare 
radiodifuzive që bëjnë veprimtari në nivel shtetëror, janë të 
detyruara të emetojnë së paku 18 orë në ditë program në 
radio dhe 12 orë në ditë në televizion. 

Me përjashtim nga paragrafi 1 të këtij neni, serviset 
programore plotësuese të Servisit publik radiodifuziv të 
përcaktuar në nenin 117 paragrafi 5 nga ky ligj, mund të 
emetojnë program edhe më pakë orë në ditë. 

Shoqëritë tregtare radiodifuzive që bëjnë veprimtari në 
nivel rajonal, janë të detyruara të emetojnë së paku 12 orë 
në ditë program në radio dhe 8 orë në ditë në televizion. 

Shoqëritë tregtare radiodifuzive që bëjnë veprimtari në 
nivel lokal, janë të detyruara të emetojnë së paku 10 orë në 
ditë program në radio dhe 6 orë në ditë në televizion. 

Institucionet radiodifuzive jofitimprurëse janë të detyruara 
të emitojnë së paku 4 orë në ditë program në radio. 

Në programin ditor, në kuptim të paragrafëve 1, 3 dhe 
4 nga ky nen, nuk konsiderohet emetimit i fotografive të 
palëvizshme, respektivisht sinjaleve. 

 
Neni 73 

Radiodifuzerët që kanë leje për kryerjen e veprimtarisë 
radiodifuzive për servilet e programeve televizive në nivel 
shtetëror, në programet e veta janë të detyruar të sigurojnë 
përfaqësimin e veprave audiovizuele evropiane së paku 
51% nga emetimi i përgjithshëm i programit gjatë vitit, me 
ç�rast në kohën e përgjithshme të emetimit nuk llogaritet 
koha e caktuar për lajme, ngjarje sportive, loja, reklama, 
teletekst dhe teleshoping shërbimet. 

 
Neni 74 

Radiodifuzerët janë të detyruar në ditë të emetojnë së 
paku 30% program burimor të krijuar në gjuhën 
maqedonase ose në gjuhët e bashkësive jo shumicë të cilat 
jetojnë në Republikën e Maqedonisë, me ç�rast në kohën 
ditore të emetimit nuk llogaritet koha e caktuar për lajme, 
ngjarje sportive, lojëra, reklama, teletekst dhe shërbime 
teleshopingu.  

Radiodifuzerët janë të obliguar të sigurojnë së paku 
30% nga muzika e emetuar vokalo-instrumentale të jetë në 
gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive etnike që 
nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. 

Dispozita nga paragrafi 1 i  këtij neni nuk ka të bëjë me 
radiodifuzerët që kanë servise programore tematike (tipore) 
ose janë të kushtëzuara me pagesë nga ana e shfrytëzuesit. 

 
Neni 75 

Në programet e servisit publik radiodifuziv dhe 
institucioneve jofitimprurëse radiodifuzive nuk lejohet 
shfrytëzimi i shërbimeve të telefonit me tarifë të veçantë. 

Me përjashtim të paragrafit 1 nga ky nen servisi publik 
radiodifuziv mund të shfrytëzojë shërbime të telefonit me 
tarifë të veçantë për nevojat e televoutingut gjatë 
transmetimit të ngjarjeve me rëndësi të madhe. 

Në programet e shoqërive tregtare radiodifuzive, 
shërbimet e telefonit me tarifë të veçantë, duke përfshirë e 
televoutingun, nuk mund të shfrytëzohen në lajme, 
emisione informative, programe arsimore dhe për fëmijë. 

 
Neni 76 

Servisi publik radiodifuziv në programet e veta nuk 
mund të organizojë dhe të emetojë lojëra të fatit me 
tërheqje (loto, prognozë sportive, lotari, instant lotari, 
tombolë dhe bingo) dhe me baste në ndeshje sportive. 

Radiodifuzeri mund të emitojë lojëra fati me tërheqje, 
të organizuara vetëm prej subjektit i cili ka licencë nga 
organi kompetent për organizimin e lojërave të fatit. 

 
Neni 77 

Radiodifuzerët janë të detyruar të krijojnë dhe emetojnë 
programe me të drejtat e rregulluara të autorit dhe me të 
drejtat e ngjashme. 

Me kërkesë të Këshillit për radiodifuzion dhe të 
organeve tjera kompetente, radiodifuzerët janë të detyruar 
të paraqesin dokumente me të cilat e dëshmojnë 
rregullimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave të 
ngjashme.  

Neni 78 
Radiodifuzerët mund të riemetojnë ose të emetojnë më 

vonë ngjarje me rëndësi të madhe, nga vendi ose nga bota, 
në bazë të së drejtës ekskluzive, vetëm nëse riemetimi ose 
emetimi i mëvonshëm i ngjarjes nuk e kufizon të drejtën e 
pjesës më të madhe të qytetarëve ta përcjellë atë ngjarje.  

Si ngjarje me rëndësi të madhe konsiderohen: 
- lojërat olimpike dimërore dhe verore;  
- garat gjysmëfinale dhe finale të garave botërore dhe 

evropiane, si dhe të gjitha garat tjera me pjesëmarrje të 
reprezentacionit të Maqedonisë, duke i përfshirë edhe garat 
kualifikuese; 

- garat tjera sportive me pjesëmarrje të reprezentacionit 
maqedonas në gara dhe në ndeshje zyrtare. 

Këshilli për radiodifuzion me vendim, një herë në vit 
do të caktojë edhe listë plotësuese të ngjarjeve me rëndësi 
të madhe. 

Këshilli për radiodifuzion do të sigurojë që radiodifuzerët 
të mos i shfrytëzojnë të drejtat ekskluzive në atë mënyrë me 
çka opinionit publik në shtetin tjetër anëtare e UE ose palë 
nënshkruese e Konventës për televizion tejkufitar do t�ia 
pamundësojë ta përcjellë ngjarjen që ai shtet e ka paraqitur si 
ngjarje me rëndësi të madhe për atë shtet. 

Në rast se ngjarja me rëndësi të madhe organizohet në 
pjesë, secila pjesë e veçantë nga ajo ngjarje konsiderohet si 
ngjarje me rëndësi të madhe. 

Dispozitat nga ky nen do të zbatohen edhe në rastet e 
emetimit të mëvonshëm, nëse emetimi  i mëvonshëm nuk 
kalon 24 orë, e veçanërisht nëse: 

- koha e ndodhjes së ngjarjes me rëndësi të madhe bie 
në periudhën prej orës 24,00 deri në orën  6,00 sipas kohës 
zyrtare në Republikën e Maqedonisë; 

- ngjarjet me rëndësi të madhe ose pjesët e saja 
mbulohen me kohën.  

Neni 79 
Radiodifuzerët që bëjnë veprimtari në nivel lokal mund 

të lidhen në sistem unik për emetim të programit të 
përbashkët, vetëm sipas informimit paraprak në Këshillin 
radiodifuziv, por jo më gjatë se 4 orë gjatë 24 orëve.  

Radidifuzerët që lidhen në sistem unik për emetim të 
programit të përbashkët janë të detyruar ta informojnë 
Këshillin për radiodifuzion për konceptin programor për 
programin e përbashkët dhe të emërojnë redaktorë përgjegjës 
të programit. 

Neni 80 
Servisi publik radiodifuziv është i detyruar ta përcjellë 

fushatën zgjedhore. 
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Servisi publik radiodifuziv dhe shoqëritë tregtare 
radiodifuzive që kanë vendosur t�i mbulojnë zgjedhjet, atë 
duhet ta bëjnë në mënyrë të drejtë, të balancuar dhe 
objektive në programin e tyre të përgjithshëm, në pajtim 
me ligjin.  

Radiodifuzerët janë të detyruar që gjatë kohës së 
fushatës zgjedhore organizatorëve të fushatës t�u 
mundësojnë kushte të barabarta për qasje në të gjitha 
format të prezantimit publik, në pajtim me rregullat, 
kushtet teknike dhe mundësitë e tyre. 

Servisi publik radiodifuziv dhe shoqëritë tregtare 
radiodifuzive që kanë vendosur t�i mbulojnë zgjedhjet, janë 
të detyruar të miratojnë rregulla të tyre në bazë të 
principeve të pavarësisë, autonomisë dhe pavarësisë 
redaktuese, si dhe përgjegjësi për mbulim medial të 
zgjedhjeve dhe rregullat t�i publikojnë në programet e tyre. 

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim të 
Këshillit për radiodifuzion miraton vendim për rregullat për 
prezantim medial gjatë kohës së fushatës zgjedhore nëpërmjet 
radiodifuzerëve. 

Neni 81 
Radiodifuzerët kanë emra të tyre, shenja mbrojtëse dhe 

shenja të tyre të shkurtra identifikuese. 
Emrat, shenjat mbrojtëse ose shenjat e shkurta 

identifikuese (avizo, logo etj.) të radiodifuzerëve, doemos 
duhet të jenë të vendosura në vazhdimësi gjatë emetimit të 
programit televiziv, respektivisht të emitohen së paku një 
herë gjatë një ore reale në radio programin. 

Në rastet kur radiodifuzerët emetojnë program në 
sistemin unik, gjatë atij programit, ata gjithashtu janë të 
detyruar t�i theksojnë shenjat identifikuese.  

Radiodifuzerët nuk mund të përdorin emra, ose shenja 
mbrojtëse që nuk përgjigjen me emrat dhe me shenjat 
mbrojtëse të tyre të regjistruara.  

Radiodifuzeri pas marrjes së lejes për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive dhe gjatë secilit ndryshim të 
shenjave identifikuese, janë të detyruar të paraqesin kopje 
nga ato në Këshillin radiodifuziv.  

 
Neni 82 

Radiodifuzerët e emetojnë programin në gjuhën 
maqedonase, e në rastet kur programi është i dedikuar për 
bashkësinë që nuk është në shumicë në gjuhën e asaj bashkësie. 

Nëse serviset programore që riemetohen nëpërmjet 
rrjetit të komunikimit publik titllohen në gjuhë që ndryshon 
nga gjuha në të cilën në origjinal janë prodhuar, doemos 
duhet të titllohen në gjuhën maqedonase, përveç 
teleshopingut dhe reklamave.  

 
Neni 83 

Programet në gjuhët e huaja ose pjesët nga ato që 
emetohen në programet e radiodifuzerëve, duhet të 
përkthehen në gjuhën maqedonase, respektivisht në gjuhën 
e bashkësisë që nuk është në shumicë. 

Dispozitat nga paragrafi 1 të këtij neni nuk kanë të 
bëjnë me transmetimet e ngjarjeve muzikore dhe skenike, 
të programeve arsimore për mësimin e gjuhëve të huaja, si 
dhe të pjesëve të programeve të dedikuara për të huajt. 

Pjesët e programeve që nuk përkthehen paralajmërohen 
në gjuhën maqedonase, respektivisht në gjuhën e 
bashkësisë që nuk është në shumicë. 

 
Neni 84 

Secili radiodifuzer doemos duhet të ketë redaktor 
përgjegjës, i cili e udhëheq realizimin e përmbajtjeve 
programore që emetohen dhe i cili përgjigjet për 
përmbajtjet programore dhe për saktësinë e secilës 
informatë të publikuar në program.    

Nëse radidifuzeri ka më shumë redaktorë përgjegjës, 
secili prej tyre përgjigjet për përmbajtjen e pjesës 
programore për të cilën është përgjegjës. 

Emri dhe mbiemri i redaktorit përgjegjës dhe redaktorit 
të programit, doemos duhet të publikohet së paku një herë 
në ditë në programet e radiodifuzerëve.   

Neni 85 
Radiodifuzerët janë të detyruar të mbajnë evidencë 

ditore të programit të emetuar dhe ta  incizojnë sinjalin 
dalës të programit të tyre, ndërsa incizimet e programit të 
përgjithshëm t�i ruajnë së paku 30 ditë pas emetimit. 

Në rast të ngritjes së kontestit për shkak të realizimit të 
së drejtës së përgjigjes dhe përmirësimit, materialet e 
incizuara ruhen deri në publikimin e përgjigjes ose 
përmirësimin, respektivisht deri në mbarimin e kontestit. 

  
VII. REKLAMIMI, TELESHOPINGU DHE 

SPONSORIMI 
 

Neni 86 
Radiodifuzerët kanë të drejtë të krijojnë dhe të emitojnë 

në programet e tyre reklama, teleshoping dhe programe të 
sponsoruara, me kushtet e përcaktuara me këtë ligj. 

 
Neni 87 

Reklamimi dhe telshopingu duhet të jenë në pajtim me 
rregullat e vlefshme ligjore që kanë të bëjnë me 
konkurrencën lokale. 

Reklamimi dhe teleshopingu duhet të jenë të vërteta 
dhe të ndershme, të mos e mashtrojnë opinionin publik dhe 
të mos jenë kundër interesave të blerësve, respektivisht 
shfrytëzuesve të shërbimeve. 

 
Neni 88 

Reklamimi dhe teleshopingu që janë për fëmijë ose që 
ato marrin pjesë në to, nuk guxojnë të përmbajnë porosi që 
mund t�i cenojnë interesat e tyre dhe t�i dëmtojnë fëmijët 
në zhvillim për shkak të ndjeshmërisë së veçantë të tyre. 
Teleshopingu nuk guxon t�i nxitë personat e mitur që të 
hyjnë në marrëveshjen për shitje ose huazim të mallrave 
ose shërbimeve.  

Me reklamimin dhe teleshopingun nuk guxon që: 
- direkt të nxiten personat e mitur të blejnë prodhime 

ose shërbime duke shfrytëzuar përvojën e tyre ose 
mendjelehtësinë; 

- drejtpërdrejtë t�i inkurajojnë personat e mitur të 
kërkojnë nga prindërit ose nga personat tjerë t�i furnizojnë 
prodhimet ose shërbimet e reklamuara; 

- të shfrytëzohet besimi i veçantë që personat e mitur e 
kanë te prindërit, mësuesit ose personat tjerë; 

- të tregohen persona të mitur në situata të rrezikshme. 
Personat e mitur nuk guxojnë të inkuadrohen në 

reklamën e paguar politike gjatë kohës dhe jashtë 
periudhës së fushatës zgjedhore. 

 
Neni 89 

Me reklamimin dhe teleshopingun nuk guxon: 
- të cenohet dinjiteti njerëzor;  
- të bazohet mbi theksimin e dallimeve nacionale, 

etnike, religjioze, të gjinisë ose dallimeve tjera; 
- të nxitet sjellja e rrezikshme për shëndetin ose sjelljen 

që e prish sigurinë; 
- të nxitet sjellja që e prish mjedisin njerëzor; 
- t�i ofendojnë bindjet religjioze ose politike. 
 

Neni 90 
Shpallësi respektivisht porositësi i reklamave ose i 

teleshopingut, si dhe sponsoruesi, nuk guxojnë të ndikojnë 
mbi përmbajtjen e programit në mënyrë me të cilën do të 
zvogëlohet pavarësia e radiodifuzerit dhe përgjegjësia e tij. 

 
Neni 91 

Kohëzgjatja e reklamimit të servisit publik radiodifuziv 
nuk guxon të jetë më shumë se 7% ose 4 minuta e 12 
sekonda nga koha e emetimit gjatë një ore reale, 
respektivisht gjithsejtë 7% gjatë kohës së emetimit gjatë 
një dite. 

Përveç programit artistik, sportiv dhe argëtues, servisi 
publik radiodifuziv nuk mund t�i ndërpresë programet e 
veta për shkak emetimit të reklamave. 
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Shërbimit radiodifuzer nuk i lejohet reklamimi në 
periudhën prej 17,00 deri 21,00 në shërbimin programor 
radioteleviziv, dhe prej 9,00 deri 14,00 në shërbimet e 
radio programeve, përveç në transmetimet incizimet 
integrale të garave sportive, manifestimeve kulturore dhe 
ngjarjeve me rëndësi të madhe të përcaktuara me këtë ligj. 

 
Neni 92 

Në servisin publik radiodifuziv nuk lejohet reklamimi i 
partive politike dhe i kandidatëve. 

Servisi publik radiodifuziv dhe institucionet 
radiodifuzive jofitimprurëse nuk guxojnë të emitojnë 
teleshoping. 

Në programet e institucioneve radiodifuzive 
jofitimprurëse nuk lejohet reklamimi.   

Neni 93 
Përqindja e spoteve reklamuese, teleshoping spotet dhe  

format tjera të reklamimit me përjashtim të teleshoping 
dritareve  dhe programit të paguar politik gjatë kohës së 
fushatës zgjedhore, shoqërive tregtare radiodifuzive, nuk 
guxon të zgjasë më shumë se 20% nga  koha e emetimit 
ditor. 

Kohëzgjatja e spoteve reklamuese nuk guxon të 
tejkalojë 15% nga koha e emetimit ditor. 

Kohëzgjatja e spoteve reklamuese, teleshoping spoteve 
dhe formave tjera të reklamimit nuk guxojnë të jenë më 
shumë se 20% ose 12 minuta nga koha e emetimit gjatë 
kohës së një ore reale. 

Neni 94 
Teleshoping dritaret pa ndërprerje mund të zgjasin 

minimum 15 minuta, ndërsa maksimum 40 minuta. 
Numri maksimal i dritareve të lejuara në ditë është tetë.  
Gjithsej kohëzgjatja e teleshoping dritareve nuk guxon 

të jetë më gjatë se tri orë në ditë. 
Në periudhat, respektivisht në orën reale kur emetohet 

teleshoping dritarja, nuk lejohet emetimi i spoteve 
reklamues, teleshoping spoteve, si dhe formave tjera të 
reklamimit. 

Teleshoping dritaret duhet të jenë të ndara qartë nga 
pjesa tjetër e programit me mjete optike dhe akustike.  

Radiostacionet mund të emetojnë vetëm teleshoping 
spote.  

Neni 95 
Gjatë kohës së fushatës zgjedhore, me vendim të 

veçantë, Këshilli për radiodifuzion mund të lejojë më së 
shumti 20% kohë plotësuese për program të paguar politik 
gjatë ditës, respektivisht 20% ose 12 minuta kohë 
plotësuese për emetimin e programit të paguar politik në 
një orë reale.   

Neni 96 
Në kuadër të reklamës të përcaktuar me nenet 91 dhe 

93 të këtij ligji nuk bien: 
- paralajmërimet promovuese dhe spotet e 

radiodifuzerit që kanë të bëjnë me programin e tij personal. 
- paralajmërimet e manifestimeve kulturore dhe 

sportive, paralajmërimet për fushata me interes publik dhe 
apelet për qëllime bamirëse që radiodifuzeri do t�i emitojë 
pa pagesë. 

Reklamat e publikuara pa pagesë doemos duhet të 
shënohen në mënyrë të veçantë.  

Neni 97 
Reklamimi dhe teleshopingu duhet të jenë të dalluara 

qartë dhe të ndara nga pjesët tjera të programit me mjete 
optike dhe akustike. 

Spotet reklamuese dhe teleshoping spotet sipas 
rregullës emetohen në blloqe të futura midis reklamave. 
Reklamimi dhe teleshopingu nuk guxojnë të shfrytëzojnë 
teknika nënvetëdijeje. 

Neni 98 
Reklamimi dhe teleshopingu i fshehur ndalohen. 
Në programet e radiodifuzerëve nuk lejohet ekspozimi i 

prodhimeve, emri ose marka e të cilave janë vënë në vend 
të dukshëm.   

Neni 99 
Spotet reklamuese dhe ato të teleshopingut të 

programeve televizive, duhet të jenë të futura në programet 
e radiodifuzerëve në mënyrë me të cilën nuk do të 
rrezikohen integriteti dhe vlera e programit, si dhe të 
drejtat e autorëve dhe bartësve tjerë të të drejtave të 
programit, ndërsa me këtë rast duke marrë parasysh pauzat 
e brendshme natyrore, kohëzgjatjen dhe karakterin e 
programit nën kushte: 

- në programet që përbëhen nga pjesë të pavarura, 
respektivisht programet për ngjarjet dhe paraqitjet që 
përbëjnë intervale, programet sportive, spotet dhe 
teleshopingjet reklamuese duhet të jenë të futura 
ekskluzivisht midis pjesëve ose intervaleve; 

- emetimi i veprave audiovizuele, siç janë filmat artistikë 
dhe televizivë me përjashtim të filmave serikë, programeve 
zbavitëse dhe programeve dokumentare kohëzgjatja e të cilëve 
zgjat më shumë se 45 minuta, mund të ndërpritet me emetim 
të spoteve reklamuese ose teleshopingut vetëm një herë për 
secilën periudhë komplet prej 45 minutash; 

- ndërprerje plotësuese lejohet nëse kohëzgjatja e 
veprës audiovizuele është së paku 20 minuta më gjatë se dy 
e më shumë periudhave komplet prej 45 minutash; 

- të gjitha programet përveç ato që përbëhen prej 
pjesëve të pavarura, kur ndërpriten me spote reklamuese 
ose teleshopingu, ndërmjet secilit bllok vijues me spote 
duhet të kalojë periudhë prej së paku 20 minutash. 

Reklamat në radioprogramet e radiodifuzerëve sipas 
rregullit emetohen si blloqe të ndara me sinjal të njohur 
akustik, të futura në program në mënyrë me të cilën nuk do 
të rrezikohen integriteti dhe vlera e programit.  

 
Neni 100 

Në lajme dhe programet tjera ditore-informative, si dhe 
në transmetime ose incizime të dhëna më vonë nga 
shërbimet fetare, nuk lejohet emetimi i reklamave dhe 
spoteve të teleshopingut.  

Nuk lejohet emetimi i reklamave ose spoteve të 
teleshopingut në programe informative aktuale, programe 
për fëmijë, dokumentar dhe fetar, kohëzgjatja e të cilëve 
është më e vogël se 30 minuta.  

Nëse kohëzgjatja e planifikuar e programeve nga 
paragrafi 2 i këtij neni është 30 minuta ose më gjatë, do të 
zbatohen dispozitat nga neni 99 paragrafi 1 alineja 4 të 
këtij ligji.    

Neni 101 
Nuk lejohet reklamimi dhe teleshopingu i: 
- drogës, duhanit dhe prodhimeve të duhanit, alkoolit 

dhe pijeve të alkoolit, përveç verës dhe birrës; 
- trajtimeve të medicinës dhe barnave që jepen vetëm 

me recetë të mjekut; 
- armës dhe firmave që shesin armë; 
- shërbimeve të telefonit me tarifë të veçantë me 

përmbajtje erotike në periudhë prej  6,00 deri në ora 24,00 .  
Neni 102 

Reklamimi i trajtimeve mjekësore dhe barnave që jepen 
pa recetë të mjekut, doemos duhet të jetë i dukshëm qartë, i 
drejtë, i vërtetë, t�i nënshtrohet kontrollit dhe ta respektojë 
kërkesën për mbrojtjen e individit nga dëmtimi.   

Neni 103 
Për besueshmërinë dhe saktësinë e pohimeve dhe të 

dhënave në spotin reklamues dhe të teleshopingut, është 
përgjegjës porositësi i tyre, ndërsa për harmonizimin e tyre 
me igj redaktori përgjegjës i mediumit. l 

Neni 104 
Spotet reklamuese ose teleshopingu detyrimisht 

emetohen në gjuhën maqedonase, me përkthim 
maqedonisht ose në gjuhën e bashkësisë etnike adekuate.  

Neni 105 
Reklamim dhe teleskop nuk duhet të shfaqin, në 

mënyrë vizuale ose me zë, personat të cilët rregullisht 
prezantojnë lajme dhe emisione informative aktuale. 



Стр. 36 - Бр. 100 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 ноември 2005 
 

Neni 106 
Në programet e sponsoruara, duhet të jetë i identifikuar 

qartë sponsori në mënyrë të qëlluar në fillim ose në fund të 
programit, respektivisht të jetë e shprehur qartë se është 
fjala për program të sponsoruar. 

Programet e sponsoruara nuk duhet ta nxisin shitjen, 
blerjen ose huazimin e prodhimeve ose shërbimeve nga 
sponsori ose nga personi i tretë. 

 
Neni 107 

Nuk lejohet sponsorimi i lajmeve dhe programeve tjera 
informative, si dhe programeve me karakter politik ose 
religjioz. 

Nuk lejohet sponsorimi nga ana e personit fizik ose 
organizatës veprimtaria kryesore e së cilës është prodhimi 
ose shitja e prodhimeve ose dhënia e shërbimeve 
reklamimi i të cilëve është i ndaluar, në pajtim me nenin 
101 nga ky ligj. 

Neni 108 
Sponsorimi i programeve nga ana e organizatave 

aktivitetet e të cilëve duke përfshirë prodhimin ose shitjen 
e prodhimeve të medicinës dhe trajtimeve të medicinës 
mund ta promovojë emrin ose imazhin e organizatës, por 
nuk guxon të promovojë prodhime konkrete mjekësore ose 
trajtim mjekësor të kapshëm ekskluzivisht me recetë të 
mjekut. 

 
VIII. TRANSMETIMI I SERVISIT PROGRAMOR 

NËPËRMJET RRJETIT TË KOMUNIKIMIT PUBLIK 
 

Neni 109 
Nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik transmetohen 

servise programore të radiodifuzerëve të vendit dhe të huaj, 
në bazë të marrëveshjes paraprake për të drejtat e 
rregulluara të autorit dhe të drejtave të ngjashme. 

Subjektet të cilat riemetojnë servis programor 
nëpërmjet rrjetit të komunikimit publik, janë të obliguar që 
shërbimet programore t�i regjistrojnë në Këshillin për 
radiodifuzion si tërësi në formë të pakove, dhe me këtë rast 
paraqesin vërtetim  për të drejta të rregulluara të autorit ose 
të ngjashme të lëshuar nga Ministria e Kulturës. 

Për secilin ndryshim të pakos/pakove të regjistruara të 
serviseve programore informohet Këshilli për 
radiodifuzion. 

Këshilli për radiodifuzion do të urdhërojë çkyçje të disa 
serviseve programore nëse ai nuk i plotëson kushtet nga 
paragrafi 1, 2 dhe 3 nga ky nen.  

 
Neni 110 

Pakot e serviseve programore të cilat riemetohen 
nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit, detyrimisht dhe pa 
pagesë i përmbajnë serviset programore të servisit publik 
radiodifuziv që financohen nga taksa radiodifuzive, me 
përjashtim të obligimeve që dalin nga mbrojtja kolektive e 
të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme. 

 
Neni 111 

Pakot e serviseve programore të cilat riemetohen 
nëpërmjet të rrjetit të komunikimit publik mund t�i 
përmbajnë serviset programore të radiodifuzorëve, vetëm 
në rajonin për të cilin ato kanë marrë leje për kryerjen e 
veprimtarisë radiodifuzive, në bazë të të drejtave të 
rregulluara të autorit dhe të drejtave të ngjashme. 

 
Neni 112 

Operatori i rrjetit të komunikimit publik nuk guxon ta 
pengojë pranimin e lirë të radio programeve dhe 
programeve televizive që emetohen nëpërmjet dhënësit 
terestrial. 

Neni 113 
Operatori i rrjetit të komunikimit publik është i 

detyruar të vendosë kanal televiziv të brendshëm në të cilin 
mund të publikojë vetëm informata për funksionimin dhe 
shërbimet që i siguron nëpërmjet rrjetit të vet. 

Operatori i rrjetit të komunikimit publik është i 
detyruar që sinjalin dalës të kanalit televiziv të brendshëm 
nga paragrafi 2 i këtij neni, ta incizojë në tërësi dhe pa 
ndërprerje, ndërsa incizimet t�i ruajë së paku 30 ditë pas 
emetimit. 

Neni 114 
Operatori i rrjetit të komunikimit publik është i 

detyruar të sigurojë që serviset programore që dalin nga 
vendet të cilat nuk e kanë ratifikuar Konventën për 
televizion jashtëkufitar, të jenë në pajtim me nenet 69 dhe 
70 dhe dispozitat nga kapitulli VII nga ky ligj. 

 
IX. SERVISI PUBLIK RADIODIFUZIV 

 
Neni 115 

Funksionet e servisit radiodifuziv publik në Republikën 
e Maqedonisë i bën Radiotelevizioni maqedonas. 

Radiotelevizioni maqedonas ka cilësinë e personit 
juridik me seli në Shkup. 

Radiotelevizioni maqedonas themelon qendra rajonale 
të produksionit. 

Emri i shkurtër i Radiotelevizionit maqedonas është 
RTM. 

Me pronën dhe mjetet për punën e RTM, i shfrytëzon 
dhe administron RTM, në mënyrë dhe me kushte të 
përcaktuar me këtë ligj. 

 
Neni 116 

RTM financohet nga taksa radiodifuzive, nga 
reklamimi, sponsorimi, donacionet, shitja e programeve 
dhe shërbimeve dhe nga mjetet e siguruara me Buxhetin e 
Republikës së Maqedonisë për vitin në vijim.  

Donacionet nga paragrafi 1 të këtij neni nuk guxojnë të 
ndikojnë ose ta çrregullojnë pavarësinë redaktuese të RTM.  

RTM miraton plan financiar vjetor, që përmban të 
dhëna për të hyrat dhe shpenzimet, raporte revizioni dhe 
financiare për vitin paraprak dhe shpenzimet e parapara 
kapitale dhe operative për vitin e ardhshëm. 

Revizionin nga paragrafi 3 të këtij neni e bën revizori i 
jashtëm dhe i pavarur në llogari të RTM. 

Nëse Kuvendi i Republikës së Maqedonisë gjatë 
shqyrtimit të planit vjetor financiar konstaton parregullsi të 
caktuara, do ta obligojë RTM që më së voni në afat prej 60 
ditësh nga dita e shqyrtimit, të paraqesë plan të ri financiar.  

RTM është i detyruar që për mjetet që i shfrytëzon nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë në pajtim me 
dispozitat nga neni 119 paragrafi 3 dhe 4 nga ky ligj, të 
bëjë llogaritari të veçantë në bazë të së cilës Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë duhet t�i paraqesë raport të 
veçantë vjetor për rezultatet e punës për vitin e kaluar si 
dhe plan financiar vjetor të veçantë që i përfshin mjetet e 
grumbulluara nga taksa radiodifuzive dhe shumën e 
revizionit të paguar, për lejim.   

Mjetet e pashfrytëzuara të marra nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë, RTM në fund të secilit vit 
është i detyruar t�i kthejë në Buxhetin e Republikës së 
Maqedonisë. 

Neni 117 
RTM, në territorin e Republikës së Maqedonisë, 

emeton një servis programor televiziv në gjuhën 
maqedonase dhe një servis programor televiziv në gjuhën 
që e flasin së paku 20% nga qytetarët që ndryshon nga 
gjuha maqedonase dhe në gjuhët tjera jo shumicë.  

RTM, në territorin e Republikës së Maqedonisë, 
emeton së paku dy servise programore të radios në gjuhën 
maqedonase dhe një servis programor të radios në gjuhën 
që e flasin së paku 20% nga qytetarët që ndryshon nga 
gjuha maqedonase dhe në gjuhët tjera jo shumicë. 

RTM emeton radio programe të veçanta të dedikuara 
për vendet fqinje dhe Evropën në gjuhë të huaja. 

RTM emeton radio programe të veçanta të dedikuara 
për informimin e mërgimtarëve dhe qytetarëve të 
Republikës së Maqedonisë, të cilët jetojnë në vendet fqinje, 
në Evropë dhe në kontinentet tjera në gjuhën maqedonase 
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dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% nga qytetarët që 
ndryshon nga gjuha maqedonase dhe të bashkësive tjera jo 
shumicë. 

RTM emeton së paku një servis programor të radios 
dhe televizionit nëpërmjet satelitit të dedikuar për 
mërgimtarët dhe qytetarët e Republikës së Maqedonisë, të 
cilët jetojnë në Evropë dhe në kontinentet tjera në gjuhën 
maqedonishte dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% e 
qytetarëve e cila ndryshon nga gjuha maqedonishte dhe 
bashkësive tjera joshumicë. 

RTM siguron servis programor kryesisht të dedikuar 
për emetimin e aktiviteteve  të Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë.  

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë ka përgjegjësi 
programore për emetimin e servisit programor të dedikuar 
për emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së 
Maqedonisë. 

RTM emeton programe të veçanta serviset programore 
radio dhe televizive nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni, në 
të cilat nuk ruhen veçoritë rajonale dhe lokale të 
Republikës së Maqedonisë. 

Serviset programore nga paragrafët 3, 4 dhe 5 nga ky 
nen që financohen nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë në mënyrë të pavarur vendosin për skemën 
programore dhe realizimin e saj në pajtim me planin e 
veçantë financiar të propozuar nga RTM, e të lejuar nga 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. 

Serviset programore nga paragrafi 1, 2 nga ky nen që 
financohen nga taksa radiodifuzive në mënyrë të pavarur 
vendosin për skemën programore dhe realizimin e saj në 
pajtim me planin financiar vjetor të RTM, në kuadër të 
politikës së përcaktuar programore të RTM dhe këtij ligji. 

RTM ka të drejtë t�i emetojë serviset e veta programore 
edhe përmes teknologjive të reja. 

 
Neni 118 

Serviset programore të RTM nga neni 117 paragrafi 1, 
2, 3 dhe 4 nga ky ligj transmetohen nëpërmjet rrjetit 
themelor të NP Radiodifuzioni maqedonas. 

Servisin programor nga neni 117 paragrafi 5 e 
transmeton NP Radiodifuzioni maqedonas ose operatori 
tjetër i rrjetit të komunikimit publik, në bazë të 
marrëveshjes së lidhur paraprakisht me RTM, ndërsa sipas 
procedurës së realizuar në pajtim me ligjin. 

Servisi programor nga neni 117 paragrafi 6 nga ky ligj 
transmetohet nëpërmjet rrjeteve themelore të NP 
Radiodifuzioni maqedonas.  

 
Neni 119 

Shpenzimet për transmetimin e serviseve programore të 
RTM nëpërmjet rrjeteve të NP Radiodifuzioni maqedonas, 
përveç transmetimit të servisit programor nga neni 117 
paragrafi 5 dhe 6 nga ky ligj sigurohen nga taksa radiodifuzive 
në lartësinë e përcaktuar me nenin 147 nga ky ligj.  

Shpenzimet për krijimin e serviseve programore nga 
neni 117 paragrafi 1 dhe 2 nga ky ligj sigurohen nga mjetet 
e taksës radiodifuzive. 

Shpenzimet për krijimin e programeve nga neni 117 
paragrafi 3, 4 dhe 5 nga ky ligj sigurohen nga Buxheti i 
Republikës së Maqedonisë në pajtim me planin e veçantë 
financiar të propozuar nga RTM, e të lejuar nga Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë. 

 Shpenzimet për transmetimin e serviseve programore 
nga neni 117 paragrafi 5, 6 nga ky ligj sigurohen nga 
Buxheti i Republikës së Maqedonisë në pajtim me planin e 
veçantë financiar të propozuar nga RTM, e të lejuar nga 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë.  

Shpenzimet për krijimin e servisit programor të 
dedikuar për emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë, sigurohen nga Kuvendi i 
Republikës së Maqedonisë. Shpenzimet për emetimin e 
servisit programor të dedikuar për emetimin e aktiviteteve 
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë sigurohen nga 
RTM me mjetet të siguruara nga taksa radiodifuzive. 

Neni 120 
RTM është i detyruar të krijojë dhe të emetojë programe 

me interes publik me të cilat shprehet pluralizmi shoqëror dhe 
kulturor në shtet, e të cilat përbëhen nga përmbajtjet 
informative, kulturore, arsimore, shkencore, sportive dhe 
argëtuese. 

Neni 121 
Për shkak të realizimit të interesit publik RTM është i 

detyruar: 
- të sigurojë që programet që prodhohen dhe emetohen 

të jenë të mbrojtura nga çfarëdo ndikimi të pushtetit, 
organizatave politike ose qendrave të fuqive ekonomike; 

- ta zhvillojë dhe planifikojë skemën programore në 
interes të tërë opinionit dhe të prodhojë dhe emetojë 
programe për të gjitha segmentet e shoqërisë pa 
diskriminim, duke mbajtur paraprakisht llogari për grupet 
specifike shoqërore; 

- të kujdeset që nëpërmjet programeve të reflektohen 
ide të ndryshme, të kultivohet identiteti kulturor i 
bashkësive, të respektohen dallimet kulturore dhe religjioze 
dhe të nxitet kultura e dialogut publik, me qëllim që të 
përforcohet mirëkuptimi dhe toleranca e ndërsjellë në 
funksion të përparimit të marrëdhënieve midis bashkësive 
në mjedisin multietnik dhe multikulturor; 

- t�i kultivojë dhe t�i zhvillojë standardet gjuhësore dhe 
të folurit e të gjithë bashkësive në Republikën e 
Maqedonisë; 

- t�i kultivojë, nxisë dhe zhvillojë të gjitha format e 
krijimtarisë audiovizuele të vendit që kontribuojnë për 
zhvillimin e kulturës maqedonase, si dhe të kontribuojë për 
afirmimin ndërkombëtar të identitetit kulturor maqedonas; 

- ta promovojë respektimin e të drejtave dhe lirive 
themelore njerëzore, vlerave dhe institucioneve 
demokratike, ta respektojë privatësinë, dinjitetin, 
autoritetin dhe nderin e njeriut; 

- të zhvillojë, planifikojë dhe emetojë programe, 
emisione informative dhe lajme të dedikuara për persona të 
shurdhër, të cilat do jenë të përkthyera në gjuhën e 
shenjave; 

- gjatë kohës së fushatës zgjedhore, të sigurojë kohë pa 
pagesë dhe të balancuar për emetimin e programeve të 
partive politike, koalicioneve dhe kandidatëve të cilët kanë 
paraqitur lista të kandidatëve për zgjedhje të përgjithshme, 
lokale ose presidenciale, në pajtim me rregullat e 
prezantimit në mediume të partive politike, koalicioneve, 
kandidatëve  të pavarur dhe programeve të tyre; 

- të sigurojë informim për veçoritë dhe ngjarjet e rajonit 
dhe ato lokale në Republikën e Maqedonisë; 

- të sigurojë kushte për shfrytëzimin dhe zhvillimin e 
standardeve bashkëkohore tekniko-teknologjike në 
prodhimtari dhe emetimin e programit dhe të përgatisë plan 
për kalim, në periudhë të caktuar kohore në teknologji 
digjitale në pajtim me strategjinë e përcaktuar për zhvillim 
të radiodifuzionit në Republikën e Maqedonisë; 

- të sigurojë ruajtjen dhe arkivimin e shënimeve të veta 
të radios dhe atyre televizive dhe materialeve e 
dokumenteve tjera për punën e RTM, si pjesë e pasurisë 
audiovizuele për Republikën e Maqedonisë.   

 
Neni 122 

RTM është i detyruar që gjatë krijimit dhe emetimit të 
programeve t�i respektojë principet profesionale dhe 
interesave të ndryshme në shoqëri t�u sigurojë qasje të 
barabartë, të angazhohet për lirinë dhe pluralizmin e 
shprehjes së mendimit publik, si dhe të pengojë çfarëdo 
qoftë forme të jotolerancës racore, fetare, nacionale, etnike 
etj.  

Neni 123 
RTM është i detyruar që në secilin servis programor 

televiziv, të sigurojë së paku 60% pjesëmarrje të veprave 
audiovizuele evropiane nga koha e përgjithshme vjetore e 
emetimit me ç�rast në kohën e përgjithshme të emetimit 
nuk llogaritet koha e caktuar për lajme, ngjarje sportive,  
lojëra,  reklama, teleteks.  
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Neni 124 
RTM është i detyruar që në secilin servis programor 

televiziv në periudhën prej orës 18,00-22,00 të sigurojë më 
së paku 40% program burimor të krijuar në gjuhën 
maqedonase ose në gjuhët e bashkësive jo shumicë të cilat 
jetojnë në Republikën e Maqedonisë nga koha e 
përgjithshme vjetore e emetimit, gjatë së cilës së paku 30% 
program gjatë një dite burimisht të prodhuar në gjuhën 
maqedonase ose në gjuhët e bashkësive jo shumicë të cilat 
jetojnë në Republikën e Maqedonisë. 

RTM është i detyruar që gjatë një dite, në secilin servis 
programor të radios të sigurojë së paku 40% program burimor të 
prodhuar në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive jo 
shumicë të cilat jetojnë në Republikën e Maqedonisë.    

RTM është e obliguar të sigurojë së paku 45% nga 
muzika e emetuar vokale-instrumentale të jetë në gjuhën 
maqedonishte ose në gjuhën e bashkësive etnike që nuk 
janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 125 

RTM është i detyruar të ndajë së paku 10% nga mjetet 
vjetore të dedikuara për produksionin e programit televiziv 
për porosinë e programit nga producentët e pavarur nga 
Republika e Maqedonisë.  

Programet nga paragrafi 1 të këtij neni sigurohen 
nëpërmjet konkursit publik, i cili zbatohet në mënyrë dhe 
në procedurë të përcaktuar me Statutin e RTM.  

RTM është i detyruar që nga programi i përgjithshëm 
televiziv i huaj i emituar gjatë vitit, të rezervojë së paku 
30% për emetim të veprave audiovizuele evropiane. 

Në kohën e përgjithshme vjetore për emetim në kuptim 
të paragrafit 1 nga ky nen, nuk llogaritet koha e caktuar për 
lajme, ngjarje sportive, lojëra, reklamim dhe teleteks 
shërbime.  

Neni 126 
Organet e RTM janë: 
- Këshilli i RTM; 
- Këshilli drejtues i RTM; dhe 
- Drejtori ekzekutiv i RTM. 
 

Neni 127 
Këshilli i RTM-së i përfaqëson dhe kujdeset për 

realizimin e interesave të publikut në aspekt të programeve 
radio-televizive  dhe për punën e RTM-së.  

Këshilli i RTM-së është i përbërë  prej 23 anëtarëve.  
Anëtarët e Këshillit të RTM-së i emëron Kuvendi i 

Republikës së Maqedonisë me propozim të këtyre 
propozuesve të autorizuar:  

- Universiteti "Shën Ciril dhe Metodi"- Shkup, 
propozon kandidatë për 2 anëtarë të Këshillit të RTM-së; 

- Universiteti i Tetovës -Tetovë, propozon kandidatë 
për 2 anëtarë të Këshillit të RTM-së; 

- Universiteti "Shën Kliment Ohridski"- Manastir, 
propozon kandidatë për dy anëtarë të Këshillit të RTM-së; 

- Universiteti i Evropës Juglindore - Tetovë, propozon 
kandidat për 1 anëtar të  Këshillit të RTM-së; 

- Institucioni nacional - Teatri Shqiptar propozon 
kandidat për një anëtar; 

- Institucioni nacional � Teatri Turk propozon kandidat 
për një anëtar; 

- Bashkësia e njësive të vetadministrimit lokal 
propozon kandidat për 1 anëtar të Këshillit të RTM-së; 

- Komiteti Olimpik i Republikës së Maqedonisë 
propozon kandidat për 1 anëtar të Këshillit të RTM-së; 

- Shoqata shumicë e gazetarëve propozon kandidatë për 
2 anëtarë të Këshillit të RTM-së; 

- Dhoma Ekonomike e Republikës së Maqedonisë 
propozon kandidat për 1 anëtar; 

- Asociacioni Maqedonas për teknologji informatike 
(MASIT) propozon kandidat për 1 anëtar të Këshillit të RTM-së; 

- Akademia e muzikës propozon kandidat për 1 anëtar 
të  Këshillit të RTM-së; 

- Shoqata shumicë e autorëve të veprave të muzikës 
dhe kompozitorëve propozon kandidat për një anëtar; 

- Fakulteti i arteve dramatike propozon një kandidat për 
anëtar; 

- Bashkësia e organizatave të invalidëve të Maqedonisë 
propozon një kandidat; dhe 

- Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të 
Kuvendit të Republikës së Maqedonisë propozon kandidatë 
për pesë anëtarë. 

Kandidatët për anëtarë të Këshillit të RTM-së duhet të 
jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë, të cilët do t'i 
përfaqësojnë grupet e ndryshme në shoqëri (të rinjtë, 
pensionistët, universitetet, shoqatat e qytetarëve etj.) 

Gjatë përcaktimit të propozimit të kandidatëve për 
anëtarë të Këshillit të RTM-së, Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë mban llogari për përfaqësimin përkatës dhe të 
drejtë të qytetarëve të cilët u takojnë të gjitha bashkësive 
që jetojnë  në Republikën e Maqedonisë. 

Anëtarët e Këshillit të RTM-së emërohen çdo 5 vjet me 
të drejtë për rizgjedhje.  

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, së paku 60 ditë 
para skadimit të mandatit të Këshillit të RTM-së, u dërgon 
thirrje publike propozuesve të autorizuar nga paragrafi 3 i 
këtij neni për dërgimin e propozimit të kandidatëve për 
anëtarë të Këshillit të RTM-së.  

Propozuesit e autorizuar janë të obliguar që propozimet 
t'i dërgojnë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në 
afat prej 30 ditësh nga dita e dërgimit  të thirrjes publike.  

Në bazë të propozimeve të dërguara nga propozuesit e 
autorizuar, Komisioni për çështjet e zgjedhjeve dhe 
emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, në 
afat prej 15 ditësh harton propozim të kandidatëve për 
anëtarë të Këshillit të RTM-së.  

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, më së voni 15 
ditë para skadimit të mandatit të Këshillit të RTM-së i 
emëron anëtarët e rinj të Këshillit të RTM-së. 

Në rast se Kuvendi i Republikës së Maqedonisë nuk 
zgjedh anëtar të Këshillit të RTM-së, propozuesi i 
autorizuar në afat prej 15 ditësh nga dita e lajmërimit të 
dorëzuar nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë 
propozon anëtar të ri, ndërsa Kuvendi i Republikës së 
Maqedonisë është i obliguar që në afat prej 30 ditësh nga 
dita e dorëzimit të propozimit të bëjë zgjedhje. 

Këshilli i RTM-së mund të punojë nëse janë zgjedhur 
së paku 13 anëtarë.  

 
Neni 128 

Anëtarë të Këshillit të RTM-së nuk mund të jenë: 
- deputetët, anëtarët e Qeverisë të Republikës së 

Maqedonisë, funksionarët e emëruar dhe të zgjedhur, 
drejtorët apo anëtarët e këshillave drejtues të ndërmarrjeve 
publike; 

- personat që kryejnë detyrë në organet e partisë 
politike; 

- personat të cilët, si pronarë të pjesëve apo aksioneve, 
si anëtarë të organeve drejtuese, apo si të punësuar apo të 
angazhuar me punë në çfarëdo mënyre, kanë interes në 
radiodifuzerë të tjerë apo në ndërmarrje të tjera që merren 
me veprimtari të njëjta sikurse RTM-ja;  

 
Neni 129 

Mandati i anëtarit të Këshillit të RTM-së mund të 
pushojë para skadimit të afatit për të cilin është emëruar në 
rastet vijuese: 

- krijimit të shkaqeve prej të cilave një person nuk 
mund të jetë i zgjedhur si anëtar i Këshillit të RTM-së, të 
parapara në këtë ligj; 

- nëse mungon nga mbledhjet e Këshillit të RTM-së më 
gjatë se 3 muaj; 

- me paraqitjen e dorëheqjes; 
- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është i 

gjykuar me dënim me burg më gjatë se 6 muaj dhe nëse i 
është shqiptuar masë e sigurisë ndalim për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë dhe obligimit. 

Pushimin e mandatit e përcakton Kuvendi i Republikës 
së Maqedonisë, me propozim të Këshillit të RTM-së.  
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Në rastin kur anëtarit të Këshillit të RTM-së i pushon 
mandati para skadimit të afatit për të cilin është emëruar, 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të emërojë anëtar 
të ri të Këshillit të RTM-së për pjesën e mbetur të mandatit 
me propozim të propozuesit të autorizuar përkatës.   

 
Neni 130 

Puna e Këshillit të RTM-së është publike. 
Këshilli i RTM-së me shumicë votash nga numri 

përgjithshëm i anëtarëve e zgjedh dhe e shkarkon kryetarin 
dhe zëvendëskryetarin e Këshillit të RTM-së. 

Këshilli i RTM-së për punët e përcaktuara në nenin 133 
paragrafin 1, alinetë 3, 4, 6, 7, 9 dhe 12 të këtij ligji, 
vendos me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i 
anëtarëve të Këshillit të RTM-së, në të cilin doemos duhet 
të ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i 
anëtarëve të Këshillit të RTM-së që i takojnë bashkësive që 
nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë. 

Këshilli i RTM-së punon në seanca që mbahen së paku 
dy herë në vit.  

Mënyra e punës dhe vendimmarrja e Këshillit të RTM-
së rregullohet me Rregullore pune.  

 
Neni 131 

Në punën e Këshillit të RTM-së, pa të drejtë 
vendimmarrjeje marrin pjesë anëtarë të Këshillit drejtues të 
RTM-së, Drejtori ekzekutiv i RTM-së dhe 
zëvendësdrejtori, si dhe persona të tjerë përgjegjës në 
RTM, me ftesë të Këshillit të RTM-së.  

Personat nga paragrafi 1 i këtij neni janë të obliguar, 
me kërkesë të Këshillit të RTM-së, të japin informata, 
sqarime dhe arsyetime profesionale për çështjet që janë në 
rendin e ditës. 

Neni 132 
Për punën e tyre, anëtarët e Këshillit të RTM-së marrin 

kompensim në lartësinë e një të tretës së rrogës mesatare të 
paguar në Republikë, për nga një mbledhje.  

Anëtarët e Këshillit të RTM-së, të cilët banojnë jashtë 
qytetit të Shkupit, kanë të drejtë kompensi të shpenzimeve 
rrugore kur marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit të RTM-
së në pajtim me Rregulloren për rroga dhe kompensime të 
tjera.  

Neni 133 
Këshilli i RTM-së ka këto kompetenca: 
- kujdeset për realizimin e interesit publik në programet 

e RTM-së, në bazë të parimeve të pavarësisë dhe 
mëvetësisë redaktuese; 

- e përcakton politikën e programeve të RTM-së dhe e 
mbikëqyr zbatimin e parimeve programore, ndërsa  në rast 
të mosrespektimit të tyre, ka mundësi që me shkrim ta 
paralajmërojë drejtorin ekzekutiv dhe Këshillin drejtues të 
RTM-së, gjegjësisht të kërkojë prej tij që ta ndalojë 
emetimin e programit me të cilin shkelen parimet 
programore; 

- i zgjedh anëtarët e Këshillit drejtues të RTM-së; 
- nxjerr Statutin; 
- nxjerr Rregullore pune për punën e vet; 
- miraton planin vjetor financiar të RTM-së dhe më së 

voni derimë 31 mars të vitit në vijim e dorëzon në 
Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për  shqyrtim; 

- miraton planin e posaçëm vjetor financiar të RTM-së 
dhe më së voni deri më 31 mars të vitit në vijim e dorëzon 
në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për pëlqim; 

- miraton llogarinë përfundimtare; 
- miraton Raportin  vjetor për rezultatet e punës së 

RTM-së për vitin paraprak, dhe më së voni deri më 31 
mars të vitit në vijim e dorëzon në Kuvendin e Republikës 
së Maqedonisë në shqyrtim; 

- miraton raportin e posaçëm vjetor për rezultatet e 
punës së RTM-së për vitin paraprak, dhe më së voni deri 
më 31 mars të vitit në vijim e dorëzon në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë për pëlqim; 

- miraton akte me të cilat rregullohen standardet etike 
dhe profesionale në krijimin e programeve të RTM-së; 

- miraton programin për zhvillimin e RTM-së; 
- kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me 

Statutin e RTM-së. 
Me qëllim që të sigurohet pavarësia dhe mëvetësia 

redaktuese dhe gazetareske, Këshilli i RTM-së nuk guxon 
që t'i shqyrtojë emisionet e caktuara apo pjesët tjera të 
programeve para se të emetohen, gjegjësisht nuk mund të 
miratojë vendime dhe qëndrime për emetimin e tyre.   

 
Neni 134 

Me RTM-në udhëheq Këshilli drejtues i përbërë prej 7 
anëtarëve. 

Anëtarët e Këshillit drejtues i zgjedh Këshilli i RTM-
së, në bazë të procedurës së zbatuar paraprake në 
konkursin publik. 

Kushtet dhe procedura e zgjedhjes përcaktohen me 
Statutin e RTM-së. 

Mandati i anëtarëve të Këshillit drejtues  zgjat 5 vjet, 
me të drejtë edhe të një zgjedhjeje.  

Këshilli drejtues nga radhët e tij zgjedh dhe shkarkon 
Kryetarin. 

Këshilli drejtues punon dhe vendos në seanca që 
mbahen së paku një herë në muaj. 

Në punën e Këshillit drejtues, pa të drejtë 
vendimmarrjeje, marrin pjesë Drejtori ekzekutiv i RTM-së, 
si dhe persona të tjerë përgjegjës në RTM, me ftesë të 
Këshillit drejtues.  

Neni 135 
Anëtarët e Këshillit drejtues  për punën e tyre marrin 

kompensim mujor.  
 

Neni 136 
Anëtarët e Këshillit drejtues të RTM-së nuk mund të 

jenë: 
- deputetë, anëtarë të Qeverisë, persona udhëheqës në 

organ shtetëror, organ të administratës shtetërore apo në 
njësi të vetadministrimit lokal, drejtorë apo anëtarë të 
këshillave drejtues të ndërmarrjeve publike; 

- persona që  kryejnë detyrë në organet e partisë 
politike; 

- persona që si pronar të pjesëve apo aksioneve, si 
anëtarë të organeve drejtuese, apo si të punësuar, kanë 
interes në radiodifuzerë të tjerë, agjenci gazetareske, 
shoqëri për reklama dhe propaganda, shoqëri për 
hulumtimin e tregut dhe mendimit publik, shoqëri për 
zbatimin e aktiviteteve të hetimit dhe sigurimit, shoqëri për 
shpërndarjen e filmave, shoqëri për produksion filmik apo 
të shoqërive për shërbime telekomunikative; 

- anëtarë të Këshillit të RTM-së; 
- të punësuar në RTM. 
 

Neni 137 
Mandati i anëtarit të Këshillit të RTM-së mund të 

pushojë para skadimit të afatit në këto raste: 
- krijimi i shkaqeve prej së cilave  një person nuk mund 

të jetë i zgjedhur si anëtar i Këshillit të RTM-së, të 
parapara në nenin 136 të këtij  ligji; 

- nëse anëtari i këshillit mungon nga mbledhjet e 
Këshillit drejtues më gjatë se 3 muaj; 

- me paraqitjen e dorëheqjes; 
- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është i 

gjykuar me dënim me burg më gjatë se 6 muaj dhe nëse i 
është shqiptuar masë e sigurisë ndalim për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë dhe obligimit. 

Pushimin e  mandatit e verifikon  Këshilli i RTM-së, 
me propozim të Këshillit drejtues të RTM-së.  

 
Neni 138 

Këshilli drejtues i ka kompetencat vijuese: 
- përcjell suksesin e punës së RTM-së; 
- administron me pronën; 
- miraton planin e punës së RTM-së; 
- përcjell zbatimin e planit vjetor financiar dhe planin e 

posaçëm vjetor financiar; 
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- zgjedh drejtorin ekzekutiv të RTM-së dhe zëvendësin 
e drejtorit ekzekutiv të RTM-së; 

- propozon Statutin e RTM-së; 
- propozon llogarinë përfundimtare të RTM-së; 
- Këshillit të RTM-së i parashtron raport vjetor për 

punën e RTM-së dhe raport të posaçëm vjetor. 
- nxjerr Rregulloren për organizimin dhe 

sistematizimin, Rregulloren për rroga  dhe kompensime të 
tjera dhe akte të tjera të përgjithshme të përcaktuara me 
statutin e RTM-së; 

- nxjerr Rregullore pune për punën e tij; dhe 
- kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj dhe me 

Statutin e RTM-së. 
  

Neni 139 
Statuti i RTM-së shpallet në �Gazetën zyrtare të 

Republikës së Maqedonisë�, ndërsa Rregullorja e punës së 
Këshillit të RTM-së dhe Rregullorja e Këshillit drejtues së 
RTM-së në veb faqen e RTM-së.  

Plani i punës së RTM-së, Plani financiar dhe raporti për 
punën e RTM-së publikohen në veb faqen e RTM-së.  

Vendimet e Këshillit të RTM-së shpallen në veb faqen 
e RTM-së.  

Neni 140 
Me punën e RTM-së udhëheq drejtori ekzekutiv. 

Drejtori ekzekutiv ka zëvendës. 
Drejtorin ekzekutiv dhe zëvendësin e drejtorit 

ekzekutiv i zgjedh Këshilli drejtues i RTM-së, në bazë të 
procedurës së zbatuar paraprake në konkursin publik dhe 
programin e parashtruar.  

Si drejtor ekzekutiv të RTM-së dhe zëvendësdrejtor të 
drejtorit ekzekutiv nuk mund të jetë i zgjedhur anëtari i 
këshillit të RTM-së dhe anëtari i Këshillit drejtues i RTM-
së. 

Drejtori ekzekutiv i RTM-së dhe zëvendësi i drejtorit 
ekzekutiv zgjidhen në periudhë prej 4 vitesh, me të drejtë 
të zgjedhjes së sërishme. 

Kushtet dhe procedura e zgjedhjes së drejtorit dhe 
zëvendësdrejtorit, përcaktohen me Statutin e RTM-së.   

 
Neni 141 

Drejtori ekzekutiv: 
- e prezanton dhe e përfaqëson RTM-në në pajtim me 

Statutin e RTM-së; 
- udhëheq politikën e punës së RTM-së; 
- propozon programin për zhvillimin e  RTM-së; 
- propozon dhe zbaton planin vjetor financiar dhe 

planin e posaçëm vjetor financiar; 
- zbaton politikën redaktuese dhe afariste të RTM-së; 
- organizon dhe udhëheq me procesin e punës; 
- siguron ligjshmëri në punë; 
- u propozon akte dhe vendime Këshillit të RTM-së dhe 

Këshillit drejtues; 
- i zbaton vendimet e Këshillit të RTM-së dhe Këshillit 

drejtues; 
- i emëron dhe i shkarkon punëtorët udhëheqës të 

përcaktuar me Statut; 
- kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me Statutin 

dhe me aktet tjera të RTM-së, në pajtim me ligjin. 
 

Neni 142 
Organizimin, administrimin dhe udhëheqjen e RTM-së, 

aktet dhe procedurën për nxjerrjen e tyre, si dhe çështjet  
tjera të rëndësishme për punën e RTM-së më për së afërmi 
rregullohen me Statutin e RTM-së. 

 
X. OPERATORI PUBLIK PËR TRANSMETIMIN E 

SINJALEVE RADIOTELEVIZIVE 
 

Neni 143 
Funksionet e operatorit publik për transmetimin e 

programeve radiotelevizive në Republikën e Maqedonisë i 
realizon ndërmarrja publike "Radiodifuzioni Maqedonas -
Shkup". 

Neni 144 
Veprimtaria, mënyra e organizimit dhe funksionimi i 

�NP Radiodifuzioni maqedonas janë të përcaktuara dhe të 
rregulluara me ligjin për themelimin e �NP Radiodifuzioni 
Maqedonas - Shkup".  

 
XI. FINANCIMI 

 
Neni 145 

Mjetet për mbulimin  e shpenzimeve për krijimin dhe 
emetimin e programeve dhe për zhvillimin teknik dhe 
teknologjik të servisit publik radiodifuziv, për 
mirëmbajtjen, përdorimin dhe zhvillimin e rrjetit publik 
radiodifuziv, për rregullimin dhe zhvillimin e veprimtarisë 
radiodifuzive në Republikën e Maqedonisë, sigurohen nga 
taksa radiodifuzive.  

Taksa radiodifuzive është detyrim publik. 
Nga mjetet e taksës radiodifuzive financohen 

shfrytëzuesit vijues:  
- NP Radiotelevizioni maqedonas, 
- NP Radiodifuzioni maqedonas dhe 
- Këshilli për radiodifuzion.  
 

Neni 146 
Taksë radiodifuzive paguan: 
- çdo ekonomi shtëpiake në Republikën e Maqedonisë, 
- hotelet dhe motelet, nga një taksë radiodifuzive për 

pesë dhoma, 
- personat juridikë dhe pronarët e  hapësirës afariste, 

për çdo njëzet persona të punësuar apo persona të tjetër që 
e shfrytëzojnë hapësirën afariste, nga një taksë 
radiodifuzive, 

- pronarët e objekteve hoteliere dhe objekteve të tjera 
publike të pajisura me radio ose pranues televiziv, për çdo 
pranues paguajnë nga një taksë radiodifuzive.  

Qeveria e Republikës së Maqedonisë me propozim të 
Këshillit për radiodifuzion, do të përcaktojë se cilët 
taksapagues nga paragrafi 1 i këtij neni, në vendet e 
banuara që nuk janë të mbuluara me sinjale radiodifuze, 
nuk do të paguajnë taksa radiodifuzive. 

Ekonomia shtëpiake që ka person të verbër me 
dëmtimin e të parit mbi 90% dhe personi i shurdhër me 
dëmtim të dëgjimit mbi 60 decibelë të vërtetuara në pajtim 
me dispozitat  për sigurim invalidor, është i liruar nga 
pagesa e taksave radiodifuzive për banesën në të cilën jeton 
ekonomia e tij shtëpiake.  

 
Neni 147 

Punët në lidhje me përllogaritjen, arkëtimin dhe 
drejtimin e mjeteve nga taksa radiodifuzive e shfrytëzuesve 
nga neni 146 i këtij ligji, si dhe udhëheqjen e regjistrit të 
taksapaguesve për pagimin e taksës radiodifuzive i kryen 
RTM-ja. 

RTM-ja në bazë të regjistrit të të obliguarve të taksës 
radiodifuzive merr vendim i cili ka karakterin e dokumentit 
ekzekutues në pajtim me Ligjin për ekzekutim, për 
përcaktimin e shumës vjetore të taksës radiodifuzive me të 
cilën i obliguari obligohet ta paguajë taksën në 12 shuma 
mujore. I obliguari është obliguar që taksën radiodifuzive 
ta paguajë në muaj deri më datë 15 të muajit, në të 
kundërtën për çdo vonesë paguhet kamata e përcaktuar me 
ligj. Pagesa bëhet në llogari të RTM-së, e cila mjetet e 
paguara i orienton te shfrytëzuesit e përmendur në nenin 
145 të këtij ligji, në shuma të përcaktuara në nenin 149 të 
këtij ligji.  

 
Neni 148 

Taksa radiodifuzive paguhet çdo muaj në lartësi prej 
2,5% të rrogës neto mesatare për punëtor në Republikën e 
Maqedonisë për tre muajt e fundit sipas të dhënave të 
shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës. 

Shfrytëzuesit të cilët posedojnë vetëm radio pranues 
paguajnë një të tretën e shumës së caktuar të taksës 
radiodifuzive nga paragrafi 1 të këtij neni. 
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Neni 149 
Mjetet e taksës së paguar radiodifuzive përndahen  në 

këtë mënyrë:  
- 72% për RTM-në për mbulimin e shpenzimeve për 

krijimin dhe emetimin e programeve; 
- 4.5% për RTM-në për zhvillimin tekniko-teknologjik; 
- 16% për RDM-në për mirëmbajtjen dhe përdorimin e 

rrjetit  radiodifuziv;  
- 3.5% për RDM-në për zhvillimin e rrjetit të 

radiodifuzionit;  
- 4% për Këshillin radiodifuziv për rregullimin dhe 

zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive në Republikën e 
Maqedonisë. 

Nga mjetet e përgjithshme të nga taksa radiodifuzive, 
RTM-ja  mban shumën në lartësi prej 0.5% nën emrin 
provizion.  

Neni 150 
Në aspekt të pagesës së dhunshme, zbatohen dispozitat 

e Ligjit për ekzekutim.  
Neni 151 

Shfrytëzuesit e mjeteve nga neni 149 të këtij ligji janë 
të obliguar që mjetet t'i shfrytëzojnë në bazë të planit 
financiar, i cili shpallet  publikisht.  

 
XII. E DREJTA E KORRIGJIMIT DHE PËRGJIGJJA 

 
Neni 152 

Çdo person fizik apo juridik ka të drejtë të kërkojë nga 
personi përgjegjës i radiodifuzerit pa pagesë të shpallë 
korrigjimin, gjegjësisht përgjigjen e informatës së emetuar 
jo të saktë, gjegjësisht jo të plotë me të cilën cenohet e 
drejta legjitime apo interesi i personit, posaçërisht  i 
dinjitetit, nderit apo autoritetit të tij. 

Kërkesa për shpalljen e korrigjimit, gjegjësisht 
përgjigjes, parashtrohet në afat prej 15 ditësh nga dita e 
shpalljes së informatës të cilës i dedikohet korrigjimi, 
gjegjësisht përgjigjja. 

Në kërkesë theksohet informata që i dedikohet 
korrigjimit, gjegjësisht përgjigjja, si dhe data dhe ora e 
emetimit të saj. 

Kërkesa për korrigjim, gjegjësisht përgjigje, 
parashtrohet në formë me shkrim dhe doemos duhet t'i 
përmbajë të gjitha të dhënat e nevojshme të parashtruesit 
dhe adresën e tij. 

Neni 153 
Me nocionin korrigjim nënkuptojmë korrigjimin e 

pohimeve  apo thënieve të pasakta në informatën e 
kumtuar, si dhe nxjerrjen e fakteve dhe të rrethanave me të 
cilat i lënduari i hedh poshtë apo me qëllim hedhjeje 
poshtë, qenësisht i plotëson thëniet në informatën e 
publikuar. 

Me nocionin përgjigje nënkuptohet teksti apo porosia e 
së njëjtës natyrë dhe me gjatësi të njëjtë si dhe informata e 
shpallur në të cilën është përmendur emri, gjegjësisht titulli 
i kërkuesit të përgjigjes apo në ndonjë mënyrë tjetër është 
në lidhje direkte me të. Me përgjigje në mënyrë thelbësore 
mohohen apo qenësisht plotësohen thëniet kontestuese për 
faktet dhe të dhënat në informatën e shpallur. 

 
Neni 154 

Korrigjimi, gjegjësisht përgjigjja shpallet pa ndryshime 
dhe plotësime, në vend të njëjtë apo përkatës në program, 
apo në mënyrë të njëjtë apo të ngjashme te ai, te i cili është 
shpallur informata.  

Korrigjimi, gjegjësisht përgjigjja  nuk guxojnë të jenë 
përpjesëtimisht më të gjata nga informata, gjegjësisht nga 
pjesa e informatës që i dedikohen.   

Në korrigjimin e shpallur, gjegjësisht përgjigjen nuk 
është e lejuar të emetohet komenti. 

 
Neni 155 

Personi përgjegjës në radiodifuzer është i obliguar që ta 
emetojë korrigjimin, gjegjësisht përgjigjen në radio-
emisionin e parë të ardhshëm apo emisionin televiziv të 

llojit të njëjtë, dhe më së voni në afat prej tre ditësh nga 
dita e marrjes së kërkesës, përveç nëse:  

- korrigjimi, gjegjësisht përgjigjja nuk i dedikohet 
informatës në të cilën thirret personi i interesuar; 

- korrigjimi, gjegjësisht përgjigjja nuk përmbajnë të 
dhëna në lidhje me thëniet në informatën; 

- emetimi i përgjigjes do të ishte në kundërshtim me 
Ligjin; 

- korrigjimi, gjegjësisht përgjigjja është  
përpjesëtimisht më e madhe se informata së cilës i 
dedikohet ajo; 

- bëhet fjalë për kritikë shkencore apo artistike, me 
përjashtim të përmirësimeve të të dhënave të pasakta apo 
thënieve fyese dhe tendencioze; 

- tani më është kërkuar korrigjimi, gjegjësisht përgjigjja 
për përmbajtjen e njëjtë të informimit, gjegjësisht rrjedh 
kontesti para gjykatës kompetente për mos shpalljen e 
korrigjimit, gjegjësisht përgjigjes së informimit; 

- radiodifuzeri vetë ka shpallur korrigjim të informatës 
së shpallur; 

- kërkesa është parashtruar pas skadimit të afatit. 
 

Neni 156 
Radiodifuzeri është i obliguar që personit të interesuar, 

në llogari të vet, t'i sigurojë kopje të incizimit të informatës 
së shpallur dhe atë më së voni në afat prej tre ditëve nga 
dita e pranimit të kërkesës me shkrim të personit të 
interesuar. 

Kopja nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohet te personi i 
interesuar ekskluzivisht për nevojë personale.  

Nuk është i lejuar shumëzimi as emetimi publik i 
kopjes pa pajtim të radiodifuzerit, përveç se në kuadër të 
procedurës gjyqësore. 

 
Neni 157 

Nëse personi përgjegjës në radiodifuzer nuk e emeton 
korrigjimin, gjegjësisht përgjigjen në mënyrë dhe në afatet 
e përcaktuara me këtë ligj, personi i interesuar ka të drejtë 
të ngrejë procedurë para gjykatës kompetente për shpalljen 
e përmirësimit gjegjësisht përgjigjes, në afat prej 30 ditësh 
nga skadimi i afatit të përcaktuar me nenin 152 paragrafin 
2 të këtij ligji.  

Neni 158 
Nëse gjykata nxjerr aktgjykim me të cilën 

radiodifuzerit i urdhërohet që ta shpall korrigjimin, 
gjegjësisht përgjigjen, gjatë shpalljes doemos duhet të 
theksohet se bëhet fjalë  për shpallje të  themeluar me 
aktgjykim gjyqësor dhe të citohet aktgjykimi i shqiptuar. 

 
XII. QASJA NË INFORMATA 

 
Neni 159 

Organet shtetërore, organet e njësive të 
vetadministrimit lokal, punëtorët që kryejnë funksione 
publike, ndërmarrjet publike dhe personat tjerë fizikë apo 
juridikë që kanë autorizime publike, e kanë për obligim që 
të japin informata të sakta, të plota dhe me kohë për 
çështjet e fushëveprimit të punës për publikim përmes 
mediumeve në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 160 

Secili radiodifuzer ka të drejtë, nën kushte të njëjta, në 
njoftim të shkurtër për të gjitha ndodhitë dhe ngjarjet e 
rëndësishme, të vlefshme për publikun. 

Si njoftime të shkurtra llogariten lajmërimet që zgjasin 
më së shumti 90 sekonda dhe emetohen në programet 
informative.  

E drejta e njoftimit të shkurtër përfshin edhe të drejtën 
e incizimit të  zërit dhe/ose video incizimit që mund të 
zgjasë deri në pesë minuta. 

E drejta e njoftimit të shkurtër mund të përjashtohet 
apo të kufizohet nëse realizimi i tij mund t'i cenojë ndjenjat 
e pjesëmarrësve në ngjarjen apo nëse e rrezikon sigurinë 
publike dhe rendin publik. 
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Neni 161 
Radiodifuzeri ka të drejtë që në emisionet e tij informative 

të emetojë sekuenca nga emisionet e radiodifuzerëve të tjerë 
që kanë të bëjnë me ngjarjen, me atë që duhet në mënyrë të 
qartë të theksohet emri i radiodifuzerit nga programi i të cilit 
shfrytëzohen sekuencat. 

 
XIV. MBROJTJA E BURIMIT TË INFORMATAVE 

 
Neni 162 

Me këtë ligj garantohet sekreti i burimit të informatave 
të shfrytëzuara në programet e radiodifuzerëve.  

Gazetari ka të drejtë që të mos e zbulojë burimin e 
informatës, gjegjësisht të dhënat që mund ta zbulojnë 
burimin. 

Të drejtën nga paragrafi 2 të këtij neni e kanë edhe 
personat e tjerë të cilët për arsye të lidhshmërisë së tyre 
profesionale me gazetarin janë të njoftuar me të dhënat që 
mund ta zbulojnë burimin.  

 
XV. MBIKËQYRJA MBI ZBATIMIN E LIGJIT 

 
Neni 163 

Mbikëqyrjen mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji në 
pikëpamje  të respektimit të parimeve programore, 
kërkesave programore dhe kufizimeve, si dhe kushtet në 
lejen, i kryen Këshilli për radiodifuzion. 

 
Neni 164 

Mbikëqyrjen e përmbushjes e kushteve për punë të 
përmbajtura në lejen për shfrytëzimin e radiofrekuencave, 
ndërtimin, mirëmbajtjen  dhe përdorimin e rrjeteve dhe 
mjeteve për emetim dhe për transmetimin e programeve, e 
kryejnë Agjencitë për komunikime elektronike dhe 
Ministria e Transportit dhe e Ndërlidhjeve.  

 
Neni 165 

Mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të 
këtij ligji në pikëpamje të respektimit të së drejtës së 
autorit dhe të drejtave të afërta, si dhe të përdorimit të 
gjuhës maqedonase i kryen Ministria e Kulturës. 

 
XVI. DISPOZITAT NDËSHKUESE 

 
Neni 166 

Me dënim me para prej 200.000 deri në 300.000 denarë 
do të dënohet për kundërvajtje radiodifuzeri apo personi 
tjetër juridik nëse: 

1) realizon koncentrim të palejuar të mediumit në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 14 të këtij ligji; 

2) ka bashkëshoqërues sekret, gjegjësisht 
bashkëshoqëruesi sekret merr pjesë me depozitë monetare 
dhe jomonetare në radiodifuzer (neni 16); 

3) nuk e lajmëron Këshillin për radiodifuzion për 
ndryshimin e strukturës pronësore (neni 17 paragrafi 1); 

4) nuk kërkon leje nga Këshilli për radiodifuzion për 
ndryshimin e strukturës pronësore (neni 17 paragrafi 2); 

5) nuk i publikon të dhënat që kanë të bëjnë me punën 
e tij në pajtim me nenin 20 paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji; 

6) nuk dërgon llogari përfundimtare për vitin paraprak 
në Këshillin për radiodifuzion në pajtim me neni 20 
paragrafin 3 të këtij ligji; 

7) me kërkesë të Këshillit për radiodifuzion, nuk i 
dorëzon të dhënat e përcaktuar me nenin 20 paragrafin 4 të 
këtij ligji; 

8) emeton servil programorja lejen për veprimtari 
radiodifuzive (neni 41 paragrafi 2); 

9) kryen veprimtari radiodifuzive jashtë rajonit për të 
cilin është marrë leja (neni 57); 

10) emeton dhe riemeton përmbajtje programore të 
cilat janë të orientuara në shkatërrimin me dhunë të rendit 
kushtetues të Republikës së Maqedonisë ose për nxitje dhe 
thirrje në agresion ushtarak ose nxitje të urrejtjes dhe 
mosdurimit nacional, racor, gjinore ose fetare (neni 69);  

11) emeton programe që përmbajnë dhunë tej mase apo 
programe të tjera që kanë mundësi në mënyrë serioze ta 
rrezikojnë zhvillimin fizik, psikik dhe moral të fëmijëve 
dhe të rinjve (neni70 paragrafi 1); 

12) transmeton �servise programore me përmbajtje 
pornografike në kundërshtim me nenin 70 paragrafin 30 të 
këtij ligji; 

13) emeton programe që do të kishin mundësi në 
mënyrë serioze ta rrezikojë zhvillimin fizik, psikik dhe 
moral të personave të mitur në kundërshtim me nenin 71 
paragrafin 1 dhe 2 të këtij ligji, si dhe nuk i respekton 
rregullat nga neni 71 paragrafi 3; 

14) emeton radio programe apo programe televizive në 
kundërshtim me kohën e caktuar në nenin 72 të këtij ligji; 

15) nuk siguron përfaqësim të veprave audiovizuele 
evropiane në �serviset programore në nivel shtetëror (neni 
73 dhe neni 124 paragrafi 1); 

16) emeton programe në kundërshtim me përqindjen 
dhe në gjuhën e caktuar në nenin 74 dhe nenin 124 
paragrafin 2 dhe 3 të këtij ligji; 

17) shfrytëzon shërbime telefonike me tarifë të 
posaçme në kundërshtim me dispozitat e nenit 75 të këtij 
ligji; 

18) organizon dhe emeton lojëra të fatit me tërheqje 
dhe me vënie bast të garave sportive në kundërshtim me 
nenin 76 paragrafin 1 të këtij ligji; 

19) emeton lojëra të fatit me tërheqje të organizuara 
nga subjekti pa licencë nga organi kompetent për 
organizimin e lojërave të fatit (neni 76 paragrafi 2); 

20) krijon dhe emeton radio programe dhe programe 
televizive pa të drejta të rregulluara të autorit dhe të drejta 
të ngjashme (neni 77 paragrafi 1); 

21) riemeton apo me shtyrje emeton ngjarje të 
rëndësishme në kundërshtim me dispozitat e nenit 78 
paragrafit 1 të këtij ligji; 

22) bën kyçjet në sistemin unik për emetim të 
programit të përbashkët në kundërshtim me dispozitat e 
nenit 79 të këtij ligji; 

23) nuk e ndjek fushatën zgjedhore, ndërsa është i 
obliguar sipas nenit 80 paragrafit 1 të këtij ligji; 

24) nuk i mbulon zgjedhjet në mënyrë të drejtë, të 
balancuar dhe të paanshme ose nuk i nxjerr dhe nuk i 
publikon rregullat individuale për mbulimin e zgjedhjeve 
në pajtim me nenin 80 paragrafin 2 dhe 4 të këtij ligji; 

25) gjatë kohës së fushatës zgjedhore, organizatorëve të 
fushatës nuk u siguron kushte të barabarta për qasje te të 
gjitha format e prezantimit  medial (neni 80 paragrafi 3); 

26) gjatë emetimit të programit, nuk i përmbahet 
kushteve të parapara për përdorimin e gjuhës në nenin 82 
paragrafin 1, nenin 83 paragrafët 1 dhe 3 dhe nenin 104 të 
këtij ligji; 

27) transmeton servise programore që titullohen në 
kundërshtim me dispozitat e  nenit 82 paragrafit 2 të këtij ligji; 

28) emeton reklamimin dhe teleshopingun në 
kundërshtim me dispozitat e neneve 87, 88, dhe 89 të këtij 
ligji; 

29) emeton reklama, kohëzgjatja e së cilave është më 
gjatë se ajo e përcaktuar në nenin 91 paragrafin 1 dhe nenin 
93 të këtij ligji; 

30) i ndërpret programet me reklama apo teleshoping 
videoklipet në mënyrë që është në kundërshtim me kushtet 
e përcaktuara në nenin 91 paragrafin 2 të këtij ligji; 

31) bën reklamimin apo emeton teleshoping në 
kundërshtim me neni 92 të këtij ligji; 

32) emeton teleshpoing dritare në kundërshtim me 
dispozitat e nenit 94 të këtij ligji;  

33) gjatë kohës së fushatës zgjedhore emeton program 
të paguar politik, kohëzgjatja e të cilit është më e gjatë se 
ajo që është përcaktuar në vendimin e marrë nga Këshilli 
për Radiodifuzion (neni 95); 

34) emeton reklama dhe teleshoping që nuk janë të 
njohura në mënyrë të qartë dhe të ndara nga pjesa tjetër e 
programit, si dhe shfrytëzon teknika të nënvetëdijshme 
(neni 97); 
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35) bën reklamim fshehurazi apo emeton teleshoping 
fshehurazi,  (neni 98 paragrafi 1); 

36) në programet ekspozon produkte, emri apo markat 
e të cilave janë të spikatura në mënyrë të dukshme (neni 98 
paragrafi 2); 

37) emeton reklama apo teleshoping videoklipe në atë 
mënyrë me të cilën cenohet integriteti dhe vlera e 
programit dhe të drejtave të autorëve dhe bartësve të tjerë 
të të drejtave të programit, si dhe në kundërshtim me 
kushtet e përcaktuara me nenin 99 dhe nenin 100 të këtij 
ligji; 

38) emeton reklama dhe teleshoping për produktet apo 
shërbimet, reklamimi dhe teleshopingu i të cilave nuk janë 
të lejuara (neni 101);  

39) emeton reklama për trajtime mjekësore dhe barna 
që jepen pa recetë mjekësore në kundërshtim  me kushtet e 
përcaktuara në nenin 102 të këtij ligji; 

40) emeton reklama për pije alkoolike në kundërshtim 
me rregullat e përcaktuara në nenin  103 të këtij ligji;  

41) nuk vepron sipas masës së kumtuar në pajtim me 
nenin 109 paragrafi 4 të këtij ligji; 

42) nuk i bart pakot e servisit� programore për 
riemetimin e programeve të �servisit publik radiodifuziv, 
si dhe nuk i riemeton vetëm në rajonin për të cilin kanë 
marrë leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive (neni 
110 dhe 111); 

43) e pengon pranimin e lirë të radioprogrameve dhe 
programeve televizive që emetohen përmes emetuesit 
tokësor (neni 112); 

44) nuk siguron servise programore në pajtim me nenin 
114 të këtij ligji; 

45) nuk porosit nga producentët e pavarur gjatë vitit së 
paku 10% nga programi i përgjithshëm televiziv i emetuar, 
gjegjësisht nuk ndan së paku 10% nga mjetet vjetore të 
dedikuara për produksion, për porosinë e programit nga 
producentët e pavarur të Republikës së Maqedonisë (neni 
125 paragrafi 1); dhe 

46) gjatë vitit nuk rezervon së paku 30% për emetimin 
e veprave audiovizuele evropiane nga i gjithë programi i 
huaj i  emetuar televiziv. (neni 125 paragrafi 3);  

Me dënim me para prej 6.000.000 denarë do të dënohet 
radiodifuzeri apo personi tjetër juridik nëse kundërvajtjen 
nga paragrafi 1 e bën nga përfitimi. 

Me dënim me para prej 30.000 deri në 50.000 denarë 
do të dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni 
edhe personi përgjegjës në radiodifuzer apo personi tjetër 
juridik. 

Me dënim me para prej 1.000.000 denarë do të dënohet 
personi përgjegjës në radiodifuzer apo personi tjetër juridik 
nëse kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni e bën nga 
dëshira për dobi. 

Personi fizik do të dënohet me dënim me para prej 
20.000 deri në 30.000 denarë për kundërvajtje nga 
paragrafi 1 i këtij neni.  

Për kundërvajtjen e bërë nga paragrafi 1 pikat 1, 3, 4, 8, 
9, 41, 42 dhe 43 radiodifuzerit apo personit tjetër juridik 
krahas dënimit me para i shqiptohet edhe masë e sigurisë 
ndalim për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive, 
gjegjësisht ndalim për bartjen e serviseve programore 
përmes rrjeteve publike të komunikacionit, me  kohëzgjatje 
prej tre muaj deri më dy vjet. 

Për kundërvajtjen e bërë nga paragrafi 1 pikat 1, 3, 4, 8, 
9, 41, 42 dhe 43 personit përgjegjës në radiodifuzer apo 
personi tjetër juridik krahas dënimit me para i shqiptohet 
edhe masë e sigurisë ndalim për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë apo obligimit në kohëzgjatje prej tre muajve 
deri më një vit. 

Neni 167 
Me dënim me para prej 100.000 deri në 200.000 denarë 

do të dënohet për kundërvajtje radiodifuzeri apo personi 
tjetër juridik nëse. 

1) nuk e spikat emrin, vulën mbrojtëse apo shenjat e 
shkurtuara të identifikimit (vizo, logo dhe ngjashëm) në 
mënyrë të përcaktuar në nenin 81 paragrafin 2 të këtij ligji; 

2) përdor emra apo vula mbrojtëse që nuk i përgjigjen 
emrave të regjistruar dhe vulave mbrojtëse (neni 81 
paragrafi 4); 

3) nuk dorëzon ekzemplar në Këshillin për 
Radiodifuzion nga vulat e identifikimit (neni 81 paragrafi 
5); 

4) nuk thekson redaktor përgjegjës dhe nuk e shpall 
emrin dhe mbiemrin e redaktorit përgjegjës dhe redaktorit 
të programit në pajtim me dispozitat nga neni 84 paragrafi 
1 dhe 3 të këtij ligji; 

5) nuk mban evidencë ditore të programit të emetuar, 
nuk e incizon sinjalin dalës të programit të tij dhe nuk i 
ruan incizimet e programit të përgjithshëm deri në afatin e 
caktuar (neni 85 paragrafi 1); 

6) materialet e incizuara nuk i ruan gjer në shpalljen e 
përgjigjes apo korrigjimit, gjegjësisht gjer në mbarimin e 
kontestit (neni 85 paragrafi 2); 

7) nuk i thekson në mënyrë të posaçme reklamat e 
shpallura të përcaktuara në nenin 96 të këtij ligji; 

8) lejon pjesëmarrjen e gazetarëve apo udhëheqësve të 
lajmeve televizive, të cilët punojnë te radiodifuzerë në 
reklamim apo teleshoping e programeve të radiodifuzerëve 
(neni 105); 

9) në fillim apo në fund të programit nuk identifikohet 
në mënyrë të qartë sponsori në mënyrë të duhur gjegjësisht 
nuk theksohet qartë se bëhet fjalë për program të 
sponsoruar (neni106); 

10) sponsoron lajme dhe programe të tjera informative, 
si dhe programe me karakter politik apo religjioz (neni 107 
paragrafi 1); 

11) pranon sponsorimin e organizatave aktiviteti 
kryesor i të cilave është prodhim apo shitje e produkteve 
reklamimi i të cilave është i ndaluar (neni 107 paragrafi 2); 

12) promovon produkte mjekësore apo trajtime 
mjekësore të arritshme vetëm me recetë mjekësore (neni 
108) 

13) nuk vendos kanal intern në rrjetin e vet 
komunikativ (neni 113 paragrafi 1); 

14) nuk e incizon dhe nuk i ruan incizimet e sinjalit 
dalës të kanalit intern televiziv (neni 113 paragrafi 2); 

15) shpall korrigjimin gjegjësisht përgjigjen në 
kundërshtim me dispozitat e nenit 154 të këtij ligji;  

16) nuk e emeton përmirësimin gjegjësisht përgjigjen 
në pajtim me nenin 155 të këtij ligji; 

Me dënim me para prej 20.000 deri në 30.000 denarë 
do të dënohet për kundërvajtje nga paragrafi 1 i këtij neni 
edhe personi përgjegjës në radiodifuzer apo personi tjetër 
juridik. 

Personi fizik do të dënohet me dënim me para prej 
10.000 deri në 20.000 denarë për kundërvajtje nga 
paragrafi 1 i këtij neni. 

 
 

XVII. DISPOZITAT KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 168 

Në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji do të bëhet zgjedhja e anëtarëve të Këshillit për 
Radiodifuzion, sipas dispozitave të parapara në këtë ligj, në 
pajtim me nenin 29 të këtij ligji. 

Gjer në zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit nga paragrafi 
1 i këtij neni, përbërja ekzistuese e Këshillit vazhdon me 
punën dhe i kryen punët e Këshillit për Radiodifuzion në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

Anëtarët e përbërjes ekzistuese të Këshillit për 
Radiodifuzion vazhdojnë ta pranojnë  kompensimin të cilin 
e kanë pranuar gjer në ditën e ditën e zgjedhjes së 
anëtarëve të Këshillit të Radiodifuzionit nga paragrafi 1 të 
këtij neni. 

Mjetet, të drejtat obligimet, arkivin dhe të punësuarit e 
shërbimit profesional të Këshillit ekzistues për 
Radiodifuzion i ndërmerr Këshilli për Radiodifuzion në 
përbërjen e re. 
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Në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të bëjë 
zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për zgjidhjen e 
ankesave nga sfera e radiodifuzionit,  në pajtim me nenin 
67 të këtij ligji. 

Neni 169 
Ndërmarrja publike Radiotelevizioni maqedonas i 

themeluar me Ligjin për themelimin e ndërmarrjes publike 
Radiotelevizioni maqedonas (�Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë� nr. 6/98, 98/2000 dhe 78/2004), me ditën e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdon të punojë si ndërmarrje 
publike radiodifuzive Radiotelevizioni maqedonas, në 
pajtim me këtë ligj. 

Neni 170 
Në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të 

këtij ligji do të  zgjidhen  anëtarët e Këshillit të RTM-së  
sipas dispozitave të këtij ligji.  

Këshilli i RTM-së, më së voni në afat prej 90 ditësh 
nga dita e formimit të tij, do ta nxjerrë Statutin e RTM-së 
dhe do të zgjedhë Këshill drejtues. 

Këshilli drejtues, në afat prej 30 ditëve nga zgjedhja e 
tij, do të shpallë konkurs publik për zgjidhjen e Drejtorit 
ekzekutiv të RTM-së dhe zëvendësdrejtorit ekzekutiv.    

 
Neni 171 

Këshilli drejtues i RTM-së, Këshilli për kontrollin e 
punës financiare materiale, drejtori i përgjithshëm i RTM-
së dhe zëvendësdrejtori i përgjithshëm i RTM-së, 
vazhdojnë me punë gjer në zgjedhjen e organeve të reja të 
RTM-së, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

  
Neni 172 

Marrëveshjet për koncesion, të kontraktuara në pajtim me 
Ligjin për veprimtari radiodifuzive (�Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë� nr. 20/97 dhe 70/2003) ndërmjet 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe shoqërive tregtare 
radiodifuzive, do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në 
afat prej 18 (tetëmbëdhjetë) muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, përveç marrëveshjeve për koncesion të lidhura me 
shoqatat tregtare radiodifuzive -  operatorë të rrjetit kabllovik, 
të cilët janë të obliguar që statusin e vet ta rregullojnë sipas 
Ligjit për komunikimet elektronike. 

 
Neni 173 

Këshilli për Radiodifuzion, në bashkëpunim me 
Agjencinë për Informata dhe RTM-në, në afat prej gjashtë 
muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, është e 
obliguar ta atestojë gjendjen dhe të bëjë analiza në 
ndërmarrjet publike ekzistuese të cilat kryejnë veprimtari 
radiodifuzive - radio në nivel lokal në bazë të së cilës do të 
marrë vendim me të cilin do të përcaktojë se cilët prej tyre 
të fitojnë status të qendrave rajonale të NP Radiotelevizioni 
maqedonas, ndërsa për ata që kanë mbetur, do të propozojë 
vendime për transformimin e tyre në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji dhe ligji tjetër. 

Vendimi nga paragrafi 1 i këtij neni përmban edhe: 
- mjetin teknik përmes të cilit bëhet bartja; 
- zona e   sevisit dhe lokacioni i mjetit teknik; 
- shenjën për identifikim; 
- kushtet programore; 
- kohëzgjatjen e  vlefshmërisë së lejes; 
- lartësinë e  kompensimeve  dhe mënyrën  e pagesës; 
Ndërmarrjet publike që kryejnë veprimtari publike në 

nivel lokal, janë të obliguara që në afat prej gjashtë muajve 
nga dita e marrjes së vendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, 
ta kryejnë transformimin e propozuar.  

Ndërmarrjet publike të cilat kryejnë veprimtari në nivel 
lokal, të transformuara në shoqëri tregtare radiodifuze apo 
institucion radiodifuz joprofitabil, do të regjistrohen në 
regjistrin përkatës në bazë të vendimit nga paragrafi 1 i 
këtij neni, dhe pas marrjes së lejeve nga Agjencia për 
komunikime elektronike. Këshilli për Radiodifuzion do t�u 
japë leje për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive pa 
kompensim. 

Ndërmarrjet publike që kryejnë veprimtari 
radiodifuzive në nivel lokal, të cilat nuk do të veprojnë 
sipas vendimit të Këshillit për Radiodifuzion nga paragrafi 
1 i këtij neni, shlyhen nga regjistri, ndërsa pronën e tyre 
dhe detyrimet i ndërmerr Republika e Maqedonisë. 

Gjer në mbarimin e procedurës së transformimit, 
ndërmarrjet publike ekzistuese që kryejnë veprimtari në 
nivel lokal, do të financohen nga taksa radiodifuze në 
shumë prej 5% të shumës së përgjithshme të mjeteve të 
grumbulluara paraprakisht, të zvogëluar për 0,5% në emër 
të provizionit për pagesën. 

 
Neni 174 

Strategjia për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive 
në Republikën e Maqedonisë do të miratohet në afat prej 
24 muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Dispozita nga neni 49 paragrafi 1 i këtij ligji do të 
miratohet më së voni në afat prej gjashtë muajve nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 175 

Dispozitat nga neni 54, 65 dhe 67 paragrafi 4 të këtij 
ligji do të fillojnë të zbatohen në afat prej një viti nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Gjer në fillimin e zbatimit të dispozitave nga paragrafi 
1 i këtij neni, kundër vendimeve të Këshillit për 
Radiodifuzion, ankesë mund të parashtrohet  në 
Komisionin e  Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për 
zgjidhjen e ankesave nga sfera e radiodifuzionit. 

Komisioni nga paragrafi 2 i këtij neni është i përbërë 
prej pesë anëtarëve dhe zëvendësve të tyre. 

 Anëtarët dhe zëvendësit e tyre të Komisionit i emëron 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë me propozim të 
Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve. 

Si anëtar i Komisionit nga paragrafi 3 i këtij neni, 
mund të emërohet personi me arsimim të lartë me dituri 
nga sfera e komunikologjisë, gazetarisë, 
telekomunikimeve, informatikës, kulturës, ekonomisë dhe 
drejtësisë. 

Komisioni i miraton vendimet me shumicë votash nga 
numri i përgjithshëm i anëtarëve në afat prej 60 ditëve nga 
dita e pranimit të ankesës. 

Kundër vendimeve përfundimtare të Komisionit mund 
të parashtrohet ankesë për ngritjen e kontestit administrativ 
para gjykatës kompetente. 

 
Neni 176 

Në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij 
ligji, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të bëjë 
zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit për zgjidhjen e 
ankesave  nga lëmi i radiodifuzionit, në pajtim me nenin 
175 të këtij ligji. 

Neni 177 
Mjetet e pashfrytëzuara të Këshillit për Radiodifuzion, 

të destinuara për financimin e projekteve me interes publik 
gjer në hyrjen në fuqi të këtij ligji, do të drejtohen në 
llogari të shfrytëzuesve të taksës radiodifuzive në 
proporcion të caktuar me nenin 149 të këtij ligji. 

 
Neni 178 

Dispozitat e neneve 146, 147, 148, 149 paragrafi 2, 150 
dhe 151 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen në afat prej 
gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji. 

Gjer në fillimin e zbatimit të dispozitave nga paragrafi 
1 i këtij neni, mjetet gjer në 80% të shumës së 
përgjithshme të taksës radiodifuzive që do të duhej të 
mblidhen sipas evidencës në regjistrin e taksapaguesve të 
taksës radiodifuzive, sigurohen nga Buxheti i Republikës 
së Maqedonisë. Mjetet do të orientohen drejt shfrytëzuesve 
të taksës radiodifuzive në proporcion të përcaktuar me 
nenin 149 paragrafi 1 të këtij ligji. 

Gjer në fillimin e zbatimit të dispozitave nga paragrafi 
1 i këtij neni, financimi, përkatësisht pagesa e taksave 
radiodifuzive do të vazhdojë të kryhet në pajtim me 
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dispozitat e Ligjit për veprimtari radiodifuzive (�Gazeta 
zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 20/97) dhe mjetet 
e arkëtuara paguhen në Buxhetin e Republikës së 
Maqedonisë.    

Neni 179 
Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, pushojnë të 

vlejnë Ligji për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive 
(�Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 20/97) 
dhe 70/2003, përveç dispozitave të cilat i dedikohen 
financimit, përkatësisht pagesës së taksës radiodifuzive dhe 
Ligji për themelimin e Ndërmarrjes publike 
Radiotelevizioni maqedonas (�Gazeta zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë� nr. 6/98,  98/2000 dhe 78/2004). 

 
Neni 180 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
"Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 

 
___________ 

1345. 
Врз основа на член 41 став 3 од Законот за одбрана 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 42/01 
и 5/03), Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 21 ноември 2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦИ НА АРМИЈАТА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО 
ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА ВО ИРАК  

 
1. За учество во состав на коалиционите сили во 

операцијата �Слобода за Ирак�, во поствоената фаза 6, 
во мировна операција во Ирак, се испраќаат единици 
на Армијата на Република Македонија и тоа: 

- еден вод на сили за специјални операции во состав 
од триесет и четири припадници од постојаниот состав 
на Армијата на Република Македонија, кои ќе учеству-
ваат во обезбедувањето на стабилноста и поддршката 
на коалиционите оперативни бази во Ирак, 

- еден офицер за работа на должност офицер за вр-
ски на Армијата на Република Македонија во мултина-
ционалните сили (МНФ-И), Багдад, Ирак и 

- пет офицери за работа во мултинационалните сили 
(МНФ-И и МНЦ-И),  Багдад, Ирак. 

2. Единиците на Армијата на Република Македонија 
од точката 1 на оваа одлука се испраќаат за периодот 
од ноември 2005 до јуни 2006 година. 

3. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, 
исхрана и итна медицинска помош на учесниците во ми-
ровната операција од точката 1 на оваа одлука, ги обезбе-
дуваат Соединетите Американски Држави, а останатиот 
дел од трошоците ги обезбедува Република Македонија. 

4. Подготовките и организацијата на учесниците во 
мировната операција ќе ги изврши Министерството за 
одбрана. 

5. По завршувањето на учеството во мировната опе-
рација Владата на Република Македонија поднесува 
извештај пред Собранието на Република Македонија. 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во  �Службен весник на Република Македонија�. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
   Бр. 07-4295/1                           Претседател 

21 ноември 2005 година     на Собранието на Република 
             Скопје                                   Македонија, 
                                            д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1346. 
Врз основа на член 92 од Законот за минерални су-

ровини (�Службен весник на Република Македонија� 
бр.18/99 и 29/02), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 15.11.2005 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ И ВИ-
СИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОНЦЕСИИ 
ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУ-
ВАЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ  

СУРОВИНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат критериумите и ви-

сината на надоместокот за концесии за вршење детал-
ни геолошки истражувања и експлоатација на минерал-
ни суровини. 

 
Член 2 

Критериуми за определување на висината на надо-
местокот за концесија за вршење детални геолошки 
истражувања и експлоатација на минерални суровини 
се: видот на минерална суровина, начинот на експлоа-
тација во зависност од положбата на минералната су-
ровина (површинска или јамска), пазарната цена на ми-
нералната суровина и начинот на користење на мине-
ралната суровина во рамки на фирмата концесионер. 

 
Член 3 

Според видот, минералните суровини се поделени 
во следните групи: 

1. Енергетски минерални суровини 
2. Металични минерални суровини 
3. Неметални минерални суровини 
4. Скапоцени и полускапоцени камења 
5. Подземни води и природни гасови. 
Според начинот на експлоатација минералните су-

ровини може да се експлоатираат површински и јам-
ски. 
Според начинот на користење минералните сурови-

ни може да се користат како произведени минерални 
суровини или како повисок степен на обработка. 

 
Член 4 

Надоместокот за концесија за вршење на детални 
геолошки истражувања за користење на просторот из-
несува 15.000,00 ден/км2/годишно за сите видови на 
минерални суровини. 
Доколку површината на истражното поле е помала 

од еден квадратен километар надоместокот се пресме-
тува во износ од еден квадратен километар. 
За секој започнат квадратен километар ќе се плаќа 

надоместок пропорционално за толку, колку зафаќа на-
редниот квадратен километар. 
Обврската за плаќање на концесиски надоместок од 

став 1 на овој член е до 31.12. за тековната година. 
 

Член 5 
Надоместокот за концесијата за вршење експлоата-

ција на минералните суровини за користење на просто-
рот изнесува, и тоа: 

1. Енергетски суровини: 
- за јаглен (површинска и подземна експлоатација) 

240.000,00 ден/км2 годишно. 
- за геотермална вода 200.000,00 ден/км2 годишно. 
2. Металични минерални суровини 
За металичните минерални суровини (површинска 

и подземна експлоатација) 180.000,00 ден/км2 годишно. 
3. Неметални минерални суровини, украсен ка-

мен и градежно-технички камен 
За неметалните суровини, украсен камен и градеж-

но-технички камен по 70.000,00 ден/км2 годишно. 
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4. Скапоцени и полускапоцени камења 
За скапоцени и полускапоцени камења по 

100.000,00 ден./км2 годишно. 
5. Подземни води и природни гасови 
За подземни води по 120.000,00 ден/км2 годишно. 
За јагленороден двооксид CO2 и други гасови по 

120.000,00 ден/км2 годишно. 
Доколку површината на експлоатационото поле е 

помала од еден квадратен километар, надоместокот се 
пресметува во износ од еден квадратен километар. 
За секој започнат квадратен километар ќе се плаќа 

надоместок пропорционално за толку, колку зафаќа на-
редниот квадратен километар. 
Обврската за плаќање на концесиски надоместок од 

став 1 на овој член е до 31.12. за тековната година.  
 

Член 6 
За експлоатација на минералните суровини од член 

3 од оваа одлука се плаќа и концесиски надоместок по 
продадена минерална суровина во висина од:  

 
1.0. Енергетски суровини 
1.1. Јаглен (површинска експлоатација) 1,5 % од 

продадена вредност, 
1.2. Јаглен (подземна експлоатација) 0,5 % од про-

дадената вредност, 
1.3. Геотермална вода 2 % од продадена вредност. 
 
2.0. Металични минерални суровини 
2.1.Оловен концентрат 3 % од продадена вредност. 
2.2.Цинков концентрат 3 % од продадена вредност. 
2.3.Колективен концентрат (олово+цинк) 3 % од 

продадена вредност. 
2.4.Бакарен концентрат 3 %  од продадена вред-

ност. 
2.5.Никелна руда 3 %  од продадена вредност, од-

носно 0,75 % од продадена вредност на никел металот. 
2.6.Останати руди на продадена руда или концен-

трат 3 % од продадена вредност. 
 
3.0. Неметални минерални суровини 
3.1.     Украсен камен 
3.1.1. Мермер комерцијален блок � 4 % од вредно-

ста на продадениот блок 
3.1.2.  Мермер томблон � 4 % од вредноста на про-

дадениот томблон 
3.1.3.  Гранит комерцијален блок � 3 % од вредно-

ста на продадениот блок 
3.1.4.  Гранит томблони � 3 % од вредноста на про-

даден томблон 
3.1.5. Травертин комерцијален блок � 2,5 % од 

вредноста на продаден блок 
3.1.6.  Травертин томблон � 2,5  % од вредноста на 

продаден камен 
3.1.7.  Оникс комерцијален блок � 2,5 % од вредно-

ста на продаден блок 
3.1.8. Мермери други неспомнати � 2,5 % од вред-

носта на продаден блок односно продаден томблон или 
камен. 

 
3.2. Градежно-технички камен 
3.2.1. Градежно технички камен за сите фракции - 2 

% од продадената вредност. 
 
3.3. Глини 
3.3.1. Керамичка глина - 2 % од продадената вред-

ност  

3.3.2. Бентонитска глина - 2 % од продадената вред-
ност  

3.3.3. Лапорец � 2 % од продадената вредност. 
 
3.4. Останати неметалични минерални суровини  
3.4.1. Песок чакал � 2 % од продадената вредност 
3.4.2. Кварц � 2 % од продадената вредност 
3.4.3  Кварцити � 2 % од продадената вредност 
3.4.4  Туф - 2 % од продадената вредност 
3.4.5  Дијатомејска земја - 2 % од продадената вред-

ност 
3.4.6 Останати неметалични минерални суровини - 

2 % од продадената вредност. 
 
4.0. Скапоцени и полускапоцени камења - 2 % од 

продадената вредност 
 
5.0. Подземни води и природни гасови 
5.1. Подземни води 
5.1.1. Минерална вода - 2 % од продадената вред-

ност 
5.1.2. Вода за пиење - 2 % од продадената вредност 
5.2. Јаглен двооксид СО2 и други гасови - 5 % од 

продадената вредност на гасот. 
За продадена вредност во смисла на оваа одлука се 

смета вредноста на минерална суровина наведена во 
фактура на концесионерот што ја испорачува сурови-
ната на пазарот, без засметан данок на додадена вред-
ност. 
Обврската на плаќање на надоместокот од став 1 на 

овој член доспева до 15-ти во месецот по истекот на 
месецот во кој е продадена минералната суровина. 

 
Член 7 

Начинот и гаранцијата за плаќање на надоместокот 
за концесијата се определува во Договорот за концеси-
ја за експлоатација. 

Член 8 
Заради контрола на извршената експлоатација кон-

цесионерот е должен на секои 12 месеци да врши гео-
детско мерење и снимање на откопаниот простор и ре-
зултатите од снимањето да ги доставува до Министерс-
твото за економија кои ќе се користат за проверка на 
продадените количини на минерална суровина.   

 
Член 9 

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, пре-
станува да важи Одлуката за определување на критери-
умите и висината на надоместокот за концесии за вр-
шење детални геолошки истражувања и експлоатација 
на минерални суровини (�Службен весник на Републи-
ка Македонија� бр. 22/03  и  51/03). 

  
Член 10 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�. 

 
         Бр. 19-1841/1      Претседател на Владата 
15 ноември 2005 година        на Република Македонија, 
             Скопје          д-р Владо Бучковски, с.р. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА  

И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
1347. 
Врз основа на член 207 став 2 од Законот за живот-

на средина (�Службен весник на Република Македони-
ја� бр. 53/2005), Министерот за животна средина и про-
сторно планирање донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ ИЗВРШЕНИ 
НАДВОР ОД УПРАВНАТА ПОСТАПКА,  

ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКАТА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат трошоците за 

работите извршени надвор од управната постапка, по 
барање на странката. 

Член 2 
 Трошоците за работите извршени надвор од управ-

ната постапка, по барање на странките во зависност од 
видот на работите се:   

 
I. Хемиска анализа на води 

Параметар Цена 
Денари 

1.  пХ вредност 50,00
2.  Вкупна тврдина,  одХ 220,00
3.  Карбонатна тврдина, одХ 220,00
4.  Iпв,  мгекв/Л 160,00
5. I мв,  мгекв/Л 160,00
6.  Алкалитет,  мг/Л  ЦаЦО  3 220,00
7. Растворен кислород, мг/Л  О2 220,00
8. Заситеност со кислород, мг/Л  О2      220,00
9. БПК ,  мг/Л  О  -5 2 380,00
10. ХПК-КМнО4,  мг/Л  О2   380,00
11. ХПК ,  мг/Л  О  -К2Цр2О7 2 440,00
12. Вкупен сув остаток на 105оЦ, мг/Л 480,00
13. Растворени материи,  мг/Л 480,00
14. Суспендирани материи,  мг/Л 160,00
15. Остаток после жарење на 600оЦ,  мг/Л 640,00
16. Калциум   Ца2+,  мг/Л 220,00
17. Магнезоим  Мг2+,  мг/Л 320,00
18. Амонијак   НХ4

+,  мг/Л 320,00
19. Нитрати   НО3

-,  мг/Л 320,00
20. Нитрити   НО2

-,  мг/Л 320,00
21. Хлориди   Цл-,  мг/Л 220,00
22. Флуориди   Ф-,  мг/Л 380,00
23. Сулфиди   С2-,  мг/Л 380,00
24. Сулфати   СО4

2-,  мг/Л 480,00
25. Фосфати   ПО4

3-,  мг/Л  П 380,00
26. Водород сулфид   Х2С,  мг/Л 480,00
27. Цијаниди   ЦН-,  мг/Л 380,00
28. Алуминиум   Ал,  мг/Л 380,00
29. Хромати   ЦрО4

-,  мг/Л 480,00
30. Хром   Цр6+,  мг/Л 480,00
31. Хром   Цр3+,  мг/Л 480,00
32. Вкупен манган  Мн вк.,  мг/Л 480,00
33. Растворен манган  Мн р-р,  мг/Л 320,00
34. Вкупно железо   Фе вк.,  мг/Л 480,00
35. Растворено железо Фе р-р.,  мг/Л 320,00
36. Слободен хлор   Цл2,  мг/Л 380,00
37. Пероксид   Х2О2,  мг/Л 380,00
38. Масти и масла,  мг/Л 640,00
39. Нафтени деривати,  мг/Л 960,00
40. Анјонски детергенти,  мг/Л 640,00
41. Органски соединенија,  мг/Л 640,00
42. Електроспроводливост, µ С/цм 50,00
43. Проток,  Л/х 280,00
44. Вкупен азот  Н по Кијелдал,  мг/Л 640,00
45. Вкупен фосфор   П,  мг/Л 380,00
46. Силициум   Си,  мг/Л 320,00

II. Емисија  на  гасови  и  прашина 
1. Енергетски емитери  (1-50 МЊ) 
- емисија на гасови и чаден број ...1.800,00 ден./м.м. 
- емисија на гасови и прашина �..2.400,00 ден./м.м. 
- проток на гасот �������.1.400,00 ден./м.м. 
2. Енергетски емитери  (над 50 МЊ) 
- емисија на гасови и чаден број ...3.200,00 ден./м.м. 
- емисија на гасови и прашина �..4.800,00 ден./м.м. 
- проток на гасот �������.1.600,00 ден./м.м. 
3. Индустриски емитери 
- емисија на гасови и прашина �..6.400,00 ден./м.м. 
 
 
III. Анализа на тешки метали во вода, почва и 

емисиона прашина со употреба на AAS и ICP 
1. За разложување на почва и емисиона прашина 

(во микробранова печка или по класичен пат) цената 
изнесува 600,00 ден.  

2. За анализа на ICP цената изнесува: 
- од 1 до 10 примероци         4.000,00 ден./примерок 
- од 10 до 30 примероци       3.000,00 ден./примерок 
- над 30 примероци               2.500,00 ден./примерок    
 3. За анализа на AAS пламена цената изнесува: 
-   од 1 до 50 параметри        480,00 ден./параметар 
-   од 10 до 50 параметри      420,00 ден./параметар 
-   над 50 параметри               360,00 ден./параметар  
4. За анализа на AAS електротермичка цената изне-

сува: 
- од 1 до 10 параметри             720,00 ден./параметар 
- од 10 до 50 параметри           600,00 ден./параметар 
- над 50 параметри                   480,00 ден./параметар 
5. За анализа на AAS со хидриден систем и со лад-

ни пареи цената изнесува: 
- од 1 до 10 параметри             600,00 ден./параметар 
- од 10 до 50 параметри           540,00 ден./параметар  
- над 50 параметри                   480,00 ден./параметар 
 
IV. Анализи со употреба на хроматографски техники 
1. Идентификација на непознати  
    органски соединенија      

  3.000,00 ден./примерок 
2 Анализа на органски соединенија 
    со хроматографски техники 

            1.200,00 ден./примерок 
3. Подготовка на примероци за анализа 
      на органски соединенија 

                   1.000,00 ден./примерок 
Член 3 

Цените наведени во членот 2 важат за сите поеди-
нечни мерења. Со зголемување на бројот на мерните ме-
ста (над 4 мерни места) и мострите за анализа, цената се 
намалува за 20 %.  

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на објавува-

њет  во �Службен весник на Република Македонија�. о 
  Бр. 07-3728/5                                Министер, 

7 ноември 2005 година           д-р Зоран Шапуриќ, с.р. 
            Скопје 

___________ 
1348. 
Врз основа на член 25, став 2, од Законот за управу-

вање со отпадот (″Службен весник на Република Маке-
донија″ бр. 68/2004 и 71/2004), министерот за животна 
средина и просторно планирање, пропишува 

 
Л И С Т А 

НА ВИДОВИ ОТПАДИ 
 
1. Со Листата на видови отпади,  (во понатамошни-

от текст Листа), се пропишуваат видовите на отпад, кој 
е класифициран според изворот на создавање и кара-
ктеристиките. 
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2. Во Листата отпадот е групиран во дваесет групи 
со соодветни подгрупи. 
Основните групи и подгрупи на отпадот во Листата 

се означени соодветно со двоцифрени и четирицифре-
ни шифри. 
Секој вид отпад во Листата е еднозначно дефини-

ран со шестоцифрена шифра. 
Сите видови отпади од Листата се систематизирани 

во зависност од: 
- изворот на создавање на отпадот (стопанска деј-

ност), во групите од 01 до 12 и од 17 до 20. 
- видот на отпадот, во групите 13, 14 и 15 и 
- сите останати видови отпад, во групата 16. 
3. Класификацијата на отпадот се врши со избор на 

шестоцифрена шифра од Листата со запазување на 
следниот редослед: 

- се проверуваат групите од 01 до 12 и од 17 до 20, 
исклучувајќи ги шифрите на отпад кои завршуваат со 
цифрите �99". 

- ако не постои соодветна шифра на отпадот во наведе-
ните групи од точка 1, се проверуваат групите 13, 14 и 15. 

- доколку не постои соодветна шифра на отпадот во 
наведените групи од точка 1 и точка 2, се проверува во 
групата 16. 

- во случај да нема соодветна шифра на отпадот ни-
ту во групата 16, се користи шифрата што завршува на 
цифрите �99" - �друг отпад" од групата определена со-
одветно на изворот на создавање на отпадот наведена 
во точка 1 на овој член. 
Различните видови отпади треба да се разгледуваат 

во контекст на групата во која што припаѓаат. 
Отпадот од некои дејности потребно е да се класи-

фицира во неколку групи - на пример отпадот од про-
изводство на автомобили може да се класифицира во 
групите 08, 11 и 12. 
Одделно собраниот отпад од пакување, вклучувајќи 

компоненти од материјалите за пакување, треба да се 
класифицира во подгрупата 15.01, а не во 20.01. 
Акумулаторите и батериите наведени во подгрупа-

та 16.06 и означени како опасни; живини лампи, стак-
лени катодни цевки и други загадени стакла може да се 
вклучат кон опасните компоненти од електричната и 
електронската опрема (16 02 13* и 20 01 35*). 
Процесот на стабилизација ја менува опасноста на 

супстанциите на отпадот, претворајќи го на тој начин 
опасниот во неопасен отпад. 
Процесот на стврднување ја менува само физичката 

состојба на отпадот (пр. течен во цврст) со користење 
на адитиви, без притоа да се променат хемиските својс-
тва на отпадот. 
Отпадот се смета како делумно стабилизиран до-

колку, после процесот на стабилизација, опасните суп-
станции на отпадот не се целосно претворени во нео-
пасни супстанции, но отпадот може да биде испуштен 
во животната средина на краткорочен, среднорочен 
или долгорочен временски период. 
Нова класификација на отпадот се врши во случај 

на промена на суровините и/или технолошките проце-
си што резултира во промена на составот и карактери-
стиките на отпадот. 
Опасниот отпад во Листата е означен со ѕвездичка 

(*) после шестоцифрената шифра. 
 
4. Групи на Листата: 
01 Отпад што се создава при истражување,  
 ископување и физичка и хемиска обработка на  
 минерални суровини  
02 Отпад од земјоделство, хортикултура,  
 шумарство, лов и риболов, подготовка и  
 преработка на храна 
03 Отпад од преработка на дрво и производство 
 на панели и мебел, пулпа, хартија и картон 
04 Отпад од кожарска, крзнарска и  
 текстилна индустрија 

05 Отпад од рафинирање нафта, прочистување 
  природен гас и пиролиза на јаглен 
06 Отпад од неоргански хемиски процеси 
07 Отпад од органски хемиски процеси 
08 Отпад од производство, формулирање,  
 пакување, транспортирање и употреба  
 (ПФПТУ) на превлеки (бои, лакови и  
 стаклести емајли), лепила, заптивни смеси и  
 печатарски бои 
09 Отпад од индустријата на фотографски  
 материјали 
10 Отпад од термички процеси 
11 Отпад од хемиска обработка на површината  
 и нанесување превлеки врз метали и други  
 материјали, како и од хидрометалуршка  
 обработка на обоени метали 
12 Отпад од обликување и физичка и механичка  
 површинска обработка на  метали и пластика 
13 Отпад од масла и од течни горива  
 (освен од масла за јадење, 05 и 12) 
14 Отпадни органски растворачи,  
 разладни средства и ракетни горива  
 (освен 07 и 08) 
15 Отпад од пакување, апсорбенти, крпи за 
  бришење, материјали за филтрирање и  
 заштитна облека, кој не е поинаку специфициран 
16 Отпад што не е поинаку специфициран 
17 Шут од градење и рушење  
 (вклучувајќи ископана почва од загадени подрачја) 
18 Отпад од здравствена заштита на луѓето или  
 животните и/или истражувања од областа на  
 здравствената заштита (освен отпад од кујни и  
 ресторани што не произлегува од  
 непосредната здравствена заштита) 
19 Отпад од постројки за преработка на отпад,  
 од постројките за обработка на отпадна вода  
 надвор од кругот на инсталациите кои ја  
 создаваат и за подготовка на вода за пиење и  
 на вода за индустриска употреба 
20 Комунален отпад (отпад од домаќинства и  
 сличен отпад од комерцијална, индустриска и  
 административна дејност) вклучувајќи ги  
 фракциите селектиран отпад 

  
      01  ОТПАД ШТО СЕ СОЗДАВААТ ПРИ ИСТРА-
ЖУВАЊЕ, ИСКОПУВАЊЕ И ФИЗИЧКА И ХЕМИ-
СКА ОБРАБОТКА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ  

01 01  отпад од ископување на минерали 
01 01 01  отпад од ископување на минерални  
   суровини за црната металургија 
01 01 02  отпад од ископување на минерални  
   суровини на обоени метали 
01 03  отпад од физичка и хемиска  
   преработка на минерални  
   суровини за црната металургија 
01 03 04* јаловина од преработка на сулфидни  
   руди што создава кисел отпад 
01 03 05* друга јаловина што содржи опасни 
   супстанци 
01 03 06 јаловина неспомната во 01 03 04 и 01  
   03 05 
01 03 07* друг отпад од физичка и хемиска  
   преработка на минерални суровини 
   за црната металургија што содржи  
   опасни супстанци 
01 03 08 отпадна прашина поинаква од онаа во  
  01 03 07 
01 03 09 црвена тиња од производството на  
   глиница, поинаква од онаа во  
   01 03 07 
01 03 99 друг отпад 
01 04  отпад од физичка и хемиска  
   преработка на минерални  
   суровини на обоени метали 
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01 04 07* отпад од физичка и хемиска преработка  
   на минерални суровини на обоени  
   метали што содржи опасни супстанци 
01 04 08 отпаден чакал и издробени карпи што  
   не е опфатен со 01 04 07 
01 04 09 отпаден песок и глини 
01 04 10 отпадна прашина поинаква од онаа во 
    01 04 07 
01 04 11 отпад од сода поташа (калиумкарбонат) 
    и преработка на камена сол    

    (натриумхлорид) поинаков од оној во 
    01 04 07 
01 04 12 јаловина и друг отпад од миење и  
   чистење на минерални суровини  
   поинаков од оној во 01 04 07 и  
   01 04 11 
01 04 13 отпад од кршење и сечење на камен  
   поинаков од оној во 01 04 07 
01 04 99  друг отпад 
01 05  тиња и друг отпад од дупчење 
01 05 04 тиња и отпад од дупчење со свежа вода 
01 05 05* тиња и отпад од дупчење што  
   содржат масла 
01 05 06* тиња и отпад од дупчења што  
   содржат опасни супстанци 
01 05 07 тиња и отпад од дупчење што содржат 
   барит, поинакви од оние наброени во  
   01 05 05 и 01 05 06 
01 05 08  тиња и отпад од дупчење што  
   содржат хлориди, поинакви од  
   оние наброени во 01 05 05 и 01 05 06 
01 05 99  друг отпад 
 

       02 ОТПАД ОД ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ХОРТИКУЛТУ-
РА, АКВАКУЛТУРА, ШУМАРСТВО, ЛОВ И РИБО-
ЛОВ, ПОДГОТОВКА И ПРЕРАБОТКА НА ХРАНА 

02 01  отпад од земјоделство, хортикултура,  
   аквакултура, шумарство, лов и  
   риболов 
02 01 01 мил од миење и чистење 
02 01 02 отпад од животинско ткиво 
02 01 03 отпад од растително ткиво 
02 01 04 отпад од пластика (освен пакување) 
02 01 06 животински измет, урина и ѓубриво  
   (гној) (измешани со слама), отпадни  
   води, посебно собрани и третирани  
   вон од местото на создавање 
02 01 07 отпад од експлоатација на шумите 
02 01 08* агрохемиски отпад што содржи опасни  

    супстанци 
02 01 09 агрохемиски отпад неспоменат во   
   02 01 08 
02 01 10 метален отпад 
02 01 99 друг отпад 
02 02  отпад од подготовка и преработка  
   на месо, риба и друга храна од  
   животинско потекло 
02 02 01 мил од миење и чистење 
02 02 02 отпад од животинско ткиво 
02 02 03 материјали несоодветни за  
   консумирање или преработка 
02 02 04 мил од третирање на отпадни води на  
   местото каде се создаваат 
02 02 99 друг отпад 
02 03  отпад од подготовка и преработка  
   на овошје, зеленчук, житни култури,  
   масла за јадење, какао, кафе, чај и  
   тутун; производство на конзерви;  
   производство на квасец и екстракт  
   од квасец, подготовка и ферментација 

    на меласа 
02 03 01 мил од миење, чистење, лупење,  
   центрифугирање и сепарирање 
02 03 02 отпад од средства за конзервирање 

02 03 03 отпад од екстракција со растворувачи 
02 03 04 материјали несоодветни за  
   консумирање или преработка 
02 03 05 мил од третирање на отпадни води на  
   местото каде што се создаваат 
02 03 99 друг отпад 
02 04  отпад од преработка на шеќер 
02 04 01  земја од чистење и миење репки 
02 04 02  калциум карбонат кој не ја задоволува  
   спецификацијата за квалитет 
02 04 03  мил од третирање на отпадни води на  
   местото каде што се создаваат 
02 04 99  друг отпад 
02 05  отпад од индустрија за млечни  
   производи 
02 05 01  материјали несоодветни за консумирање  
   или преработка 
02 05 02  мил од третирање на отпадни води на  
   местото каде што се создаваат 
02 05 99  друг отпад 
02 06  отпад од индустрија за пецива и  
   слатки 
02 06 01  материјали несоодветни за консумирање  
   или преработка 
02 06 02  отпад од средства за конзервирање 
02 06 03  мил од третирање на отпадни води на  
   местото каде што се создаваат 
02 06 99  друг отпад 
02 07  отпад од производство на алкохолни  
   и безалкохолни пијалоци (освен кафе,  
   чај и какао) 
02 07 01  отпад од миење, чистење и механичка  
   редукција на суровини 
02 07 02  отпад од дестилација на алкохоли 
02 07 03  отпад од хемиски третман 
02 07 04  материјали несоодветни за консумирање  
   или преработка 
02 07 05  мил од третирање на отпадни води на 
    местото каде што се создаваат 
02 07 99  друг отпад 
 
 

     03  ОТПАД ОД ПРЕРАБОТКА НА ДРВО И ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ПАНЕЛИ И МЕБЕЛ, ПУЛПА, 
ХАРТИЈА И КАРТОН 

03 01  отпад од преработка на дрво и  
   производство на панели и мебел 
03 01 01  отпадна кора и плута 
03 01 04* стружинки, сеченки, деланки, дрво,  
   делови од даски и фурнир што  
   содржат опасни супстанци 
03 01 05  стружинки, сеченки, деланки, дрво,  
   делови од даски и фурнир неспомнати  
   во 03 01 04 
03 01 99  друг отпад 
03 02  отпад од заштита на дрво 
03 02 01*  нехалогенирани органски средства за  
   заштита на дрво 
03 02 02*  органохлорирани средства за заштита  
   на дрво 
03 02 03*  органометални средства за заштита  
   на дрво 
03 02 04*  неоргански средства за заштита на 
   дрво 
03 02 05*  други средства за заштита на дрво  
   што содржат опасни супстанци 
03 02 99  други средства за заштита на дрво  
03 03  отпад од производство и преработка  
  на пулпа, хартија и картон 
03 03 01  отпадна кора од дрво и дрво 
03 03 02  зелена мил (од преработка на течност  
   за извривање) 
03 03 05  мил од обезбојување при рециклирање  
   на хартија 
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03 03 07  механички сепарирани остатоци од  
   приготвување на пулпа од отпадна  
   хартија и картон 
03 03 08  отпад од сортирање на хартија и  
   картони наменети за рециклирање 
03 03 09  отпадна варна тиња 
03 03 10  остатоци од влакна, мил од влакна,  

    полнила и превлеки од механичка  
   сепарација 
03 03 11  Мил од третирање на отпадни води  
   на местото каде што се создаваат  
   поинаков од оној во 03 03 10 
0 3 03 99  друг отпад 

     04 ОТПАД ОД КОЖАРСКА, КРЗНАРСКА И 
ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА 

04 01   отпад од кожарска и крзнарска  
   индустрија 
04 01 01  отпад од остатоци од месо и лужење  
   со вар 
04 01 02  отпад од третирање со вар 
04 01 03* отпад од обезмастување што содржи  
   растворувачи, но без течна фаза 
04 01 04  течност за штавење што содржи хром 
04 01 05  течност за штавење што не содржи 
    хром 
04 01 06  мил од сопствена пречистителна станица  
   за отпадна вода што содржи хром 
04 01 07  мил од сопствена пречистителна станица  
   за отпадна вода што не содржи хром 
04 01 08  отпадни штавени кожи (сини пластови,  
   од стругање, отсечоци, прав од мека  
   кожа) што содржат хлор 
04 01 09  отпад од обработка (апретирање) и  
   финализирање 
04 01 99  друг отпад 
04 02   отпад од текстилна индустрија 
04 02 09  отпад од композитни материјали  
   (импрегниран текстил, еластомер,  
   пластомер) 
04 02 10  органски материи од природни  
   производи (пр. лој, восок) 
04 02 14* отпад од доработка што содржи  
   органски растворувачи 
04 02 15  отпад од доработка поинаков од  
   оној во 04 02 14 
04 02 16*  средства за боење и пигменти што 
   содржат опасни супстанци 
04 02 17  средства за боење и пигменти  
   поинакви од оние во 04 02 16 
04 02 19*  мил од сопствени пречистителни  
   станици за отпадни води што содржи 
    опасни супстанци 
04 02 20  мил од сопствено пречистување на  

    загадувачи поинаков од оној во 
   04 02 19 
04 02 21  отпад од непреработени текстилни  
   влакна 
04 02 22  отпад од преработени отпадни влакна 
0 4 02 99  друг отпад 
05  ОТПАД ОД РАФИНИРАЊЕ НАФТА, ПРЕ-

ЧИСТУВАЊЕ ПРИРОДЕН ГАС И ПИРОЛИЗА НА 
ЈАГЛЕН 

05 01  отпад од рафинирање нафта 
05 01 02*  мил од одсолување 
05 01 03*  мил од дното на цистерните 
05 01 04*  кисел алкилен мил 
05 01 05*  истурено масло 
05 01 06*  замастен мил од одржување на  
   постројките и опремата 
05 01 07*  кисели катрани 
05 01 08*  други катрани 
05 01 09*  мил од сопствен третман на загадувачи  
   што содржи опасни супстанци 

05 01 10  мил од сопствен третман на загадувачи  
   поинаков од оној во 05 01 09 
05 01 11*  отпад од чистење на горива со бази 
05 01 12*  киселини што содржат масла 
05 01 13  мил од водата за снабдување на котлите 
05 01 14  отпад од колоните за ладење 
05 01 15*  искористена глина за филтрирање 
05 01 16  отпад што содржи сулфур од 
   десулфуризација на нафта 
05 01 17  битумен 
05 01 99  друг отпад 
05 06  отпад од пиролиза на јаглен 
05 06 01*  кисели катрани 
05 06 03*  други катрани 
05 06 04  отпад од колони за ладење 
05 06 99  друг отпад 
05 07  отпад од прочистување на  
  природни гасови 
05 07 01*  отпад што содржи жива 
05 07 02  отпад што содржи сулфур 
05 07 99  друг отпад 
 
06  ОТПАД ОД НЕОРГАНСКИ ХЕМИСКИ  
ПРОЦЕСИ 
06 01  отпад од производство, формулирање,  
  пакување, транспортирање и  
  употреба (ПФПТУ) на киселини 
06 01 01*  сулфурна киселина и сулфуреста  
   киселина 
06 01 02*  хлороводородна киселина 
06 01 03*  флуороводородна киселина 
06 01 04*  фосфорна и фосфореста киселина 
06 01 05*  азотна киселина и азотеста киселина 
06 01 06*  други киселини 
06 01 99  друг отпад 
06 02   отпад од ПФПТУ (производство, 
    формулирање, пакување,  
   транспортирање и употреба) на бази 
06 02 01*  калциум хидроксид 
06 02 03*  амониум хидроксид 
06 02 04*  натриум хидроксид и калиум хидроксид 
06 02 05*  други бази 
06 02 99  друг отпад 
06 03  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на соли  
  и нивни раствори и на метални оксиди 
06 03 11*  соли (во цврста состојба или во  
  раствори) што содржат цијаниди 
06 03 13*  соли (во цврста состојба или во  
  раствори) што содржат тешки метали 
06 03 14  соли (во цврста состојба или во  
  раствори) поинакви од оние во  
  06 03 11 и 06 03 13 
06 03 15*  метални оксиди што содржат  
  тешки метали 
06 03 16  метални оксиди поинакви од оние  
  во 06 03 15 
06 03 99  друг отпад 
06 04  отпад што содржи метали  
  поинаков од оној во 06 03 
06 04 03*  отпад што содржи арсен 
06 04 04*  отпад што содржи жива 
06 04 05*  отпад што содржи други тешки  
  метали 
06 04 99  друг отпад 
06 05  мил од третирање на отпадните  
  води во самиот погон 
06 05 02*  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон што содржи  
  опасни супстанци 
06 05 03  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон поинаков од оној во  

   06 05 02 
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06 06  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  хемикалии со сулфур, како и од  
  хемиските процеси со употреба на  
  сулфур (производство и  
  трансформација) и процеси на  
  десулфуризација 
06 06 02*  отпад што содржи опасни супстанци 
06 06 03  отпад што содржи сулфиди не  
   споменат во 06 06 02 
06 06 99  друг отпад 
06 07  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  халогени како и од хемиски процеси  
  со употреба на халогените 
06 07 01*  отпад од електролиза што содржи азбест 
06 07 02*  активен јаглен од производство на  
   хлор 
06 07 03*  мил од бариум сулфат што содржи 
   жива 
06 07 04*  раствори и киселини, на пример  
   сулфурна киселина  
   (од контактен процес) 
06 07 99  друг отпад 
06 08  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  силициумот и неговите соединенија 
06 08 02*  отпад што содржи опасни силикони 
06 08 99  друг отпад  
06 09  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  хемикалии на фосфорот како и  
  хемиски процеси со употреба на фосфор 
06 09 02  фосфорна згура 
06 09 03*  отпад од реакции на база на калциум  
  што содржи или е онечистен со  
  опасни супстанци 
06 09 04  отпад од реакции на база на калциум  
  поинаков од оној во 06 09 03 
06 09 99  друг отпад 
06 10  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  хемикалии на азотот, како и од  
  хемиски процеси со употреба на  
  азотот и производство на ѓубрива 
06 10 02*  отпад што содржи опасни супстанци 
06 10 99  друг отпад 
06 11  отпад од производство на неоргански  
  пигменти и средства за матирање 
06 11 01  отпад на база на калциум од реакции  
  на производство на титан диоксид 
06 11 99  друг отпад 
06 13  отпад од неоргански хемиски процеси  
  кој не е поинаку специфициран 
06 13 01*  неоргански средства за заштита на  
  растенијата, средства за заштита на  
  дрво и други биоциди 
06 13 02*  искористен активен јаглен  
  (освен 06 07 02) 
06 13 03  јагленово црно (царбон блацк) 
06 13 04*  отпад од преработка на азбест 
06 13 05*  саѓи 
06 13 99  друг отпад 
 
07  ОТПАД ОД ОРГАНСКИ ХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ 
07 01  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  базни органски хемикалии 

07 01 01*  водени раствори за миење и матични  
  раствори 
07 01 03*  органски халогенирани растворачи,  
  течности за миење и матични раствори 
07 01 04*  други органски растворачи, раствори  
  за миење и матични раствори 
07 01 07*  халогенирани остатоци од дестилација и  
  остатоци од реакции 
07 01 08*  други остатоци од дестилација и  
  остатоци од реакции 
07 01 09*  халогенирани погачи од филтри и  
  искористени апсорбенти 
07 01 10*  други погачи од филтри и  
  искористени апсорбенти 
07 01 11*  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон што содржи опасни супстанци 
07 01 12  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон поинаков од оној во 
  07 01 11 
07 01 99  друг отпад 
07 02  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  пластика, синтетска гума и  
  хемиски влакна 
07 02 01*  водени раствори за миење и матични  
  раствори 
07 02 03*  органски халогенирани растворачи,  
  раствори за миење и матични раствори 
07 02 04*  други органски растворачи, раствори  
  за миење и матични раствори 
07 02 07*  халогенирани остатоци од дестилација  
  и остатоци од хемиски реакции 
07 02 08*  други остатоци од дестилација и  
  остатоци од хемиски реакции 
07 02 09*  халогенирани филтер погачи,  
  искористени апсорбенти 
07 02 10*  други филтер погачи и искористени  
  апсорбенти 
07 02 11*  мил од сопствено третирање на  
  отпадни води во самиот погон што  
  содржи опасни супстанци 
07 02 12  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон поинаков од оној во 
  07 02 11 
07 02 13  отпадна пластика 
07 02 14*  отпад од адитиви што содржи опасни 
   супстанци 
07 02 15  отпад од адитиви поинаков од оној во  
  07 02 14 
07 02 16*  отпад што содржи опасни силикони 
07 02 17  отпад што содржи силикони  
  поинаков од оној во 07 02 16 
07 02 99  друг отпад 
07 03  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  органски бои и пигменти (освен 06 11) 
07 03 01*  водени раствори за миење и матични  
  раствори 
07 03 03*  органски халогенирани растворачи,  
  раствори за миење и матични раствори 
07 03 04*  други органски растворачи, раствори  
  за миење и матични раствори 
07 03 07*  халогенирани остатоци од дестилација  
  и остатоци од хемиски реакции 
07 03 08*  други остатоци од дестилација и 
   остатоци од хемиски реакции 
07 03 09*  халогенирани филтер погачи, 
  искористени апсорбенти 
07 03 10*  други филтер погачи и искористени  
  апсорбенти 
07 03 11*  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон што содржи опасни супстанци 
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07 03 12  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон поинаков од оној во 
  07 03 11 
07 03 99  друг отпад 
07 04  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  органски средства за заштита на  
  растенијата (освен 02 01 08 и 02 01  
  09), средства за заштита на дрво  
  (освен 03 02) и други биоциди 
07 04 01*  водени раствори за миење и матични  
  раствори 
07 04 03*  органски халогенирани растворачи, 
  раствори за миење и матични раствори 
07 04 04*  други органски растворачи, раствори  
  за миење и матични раствори 
07 04 07*  халогенирани остатоци од дестилација и 

остатоци од хемиски реакции 
07 04 08*  други остатоци од дестилација и  
  остатоци од хемиски реакции 
07 04 09*  халогенирани филтер погачи и  
  искористени апсорбенти 
07 04 10*  други филтер погачи и искористени  
  апсорбенти 
07 04 11*  мил од третирање на отпадни води во 
   самиот погон што содржи опасни  
  супстанци 
07 04 12  мил од третирање на отпадни води во 
   самиот погон поинаков од оној во 
  07 04 11 
07 04 13*  отпад во цврста состојба што содржи  
  опасни супстанци  
07 04 99  друг отпад 
07 05  отпад од фармацевтски средства 
07 05 01*  водени раствори за миење и матични  
  раствори 
07 05 03*  органски халогенирани растворачи,  
  раствори за миење и матични раствори 
07 05 04*  други органски растворачи, раствори  
  за миење и матични раствори 
07 05 07*  халогенирани остатоци од дестилација  
  и остатоци од хемиски реакции 
07 05 08*  други остатоци од дестилација и  
  остатоци од хемиски реакции 
07 05 09*  халогенирани филтер погачи и  
  искористени апсорбенти 
07 05 10*  други филтер погачи и искористени  
  апсорбенти 
07 05 11*  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон што содржи опасни  
  супстанци 
07 05 12  мил од третирање на отпадни води во 
  самиот погон поинаков од оној во 
  07 05 11 
07 05 13*  отпад во цврста состојба што содржи  
  опасни супстанци  
07 05 14  отпад во цврста состојба поинаков од  
  оној во 07 04 13 
07 05 99  друг отпад 
07 06  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  масти, мазива, сапуни, детергенти,  
  дезинфекциони и козметички  
  средства 
07 06 01*  водени раствори за миење и матични  
  раствори 
07 06 03*  органски халогенирани растворачи,  
  раствори за миење и матични раствори 
07 06 04*  други органски растворачи, раствори  
  за миење и матични раствори 
07 06 07*  халогенирани остатоци од дестилација  
  и остатоци од хемиски реакции 

07 06 08*  други остатоци од дестилација и  
  остатоци од хемиски реакции 
07 06 09*  халогенирани филтер погачи и  
  искористени апсорбенти 
07 06 10*  други филтер погачи и искористени  
  апсорбенти 
07 06 11*  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон што содржи опасни  
  супстанци 
07 06 12  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон поинаков од оној во 
  07 06 11 
07 06 99  друг отпад 
07 07  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  чисти хемикалии и на други  
  хемиски производи  
07 07 01*  водени раствори за миење и матични  
  раствори 
07 07 03*  органски халогенирани растворачи,  
  раствори за миење и матични раствори 
07 07 04*  други органски растворачи, раствори  
  за миење и матични раствори 
07 07 07*  халогенирани остатоци од дестилација  
  и остатоци од хемиски реакции 
07 07 08*  други остатоци од дестилација и  
  остатоци од хемиски реакции 
07 07 09*  халогенирани филтер погачи и  
  искористени апсорбенти 
07 07 10*  други филтер погачи и искористени  
  апсорбенти 
07 07 11*  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон што содржи опасни  
  супстанци 
07 07 12  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон поинаков од оној во 07 07 11 
07 07 99  друг отпад 
 
08  ОТПАД ОД ПФПТУ (ПРОИЗВОДСТВО, 

ФОРМУЛИРАЊЕ, ПАКУВАЊЕ, ТРАНСПОРТИ-
РАЊЕ И УПОТРЕБА) НА ПРЕВЛЕКИ (БОИ, ЛА-
КОВИ И СТАКЛЕСТИ ЕМАЈЛИ),  ЛЕПИЛА, ЗАП-
ТИВНИ МАСИ И ПЕЧАТАРСКИ БОИ 

08 01  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) и  
  отстранување на бои и на лакови 
08 01 11*  отпадни бои и лакови што содржат 
   органски растворачи или други  
  опасни супстанци 
08 01 12  отпадни бои и лакови поинакви од  

  оние во 08 01 11 
08 01 13*  мил од бои или лакови што содржи 
  органски растворувачи или други  
  опасни супстанци 
08 01 14  мил од бои или лакови поинаков од 
  оној во 08 01 13 
08 01 15*  воден мил од бои или лакови што 
  содржи органски  растворачи или 
   други опасни супстанци 
08 01 16  воден мил што содржи бои или  
  лакови кој не е споменат во 08 01 15 
08 01 17*  отпад од отстранување на бои и  
  лакови што содржи органски  
  растворачи или други опасни  
  супстанци 
08 01 18  отпад од отстранување на бои или  
  лакови поинаков од оној во 08 01 17 
08 01 19*  водени суспензии од бои или лакови 
  што содржат органски растворачи  
  или други опасни супстанци 
08 01 20  водени суспензии што содржат бои 
  или лакови поинакви од оние во 08 01 19 



21 ноември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 100 - Стр. 53 

08 01 21*  отпаден отстранувач на бои или лакови 
08 01 99  друг отпад 
08 02  отпад од ПФПТУ (производство, 
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  други превлеки (вклучувајќи и  
  керамички материјали) 
08 02 01  отпадни прашоци за превлеки 
08 02 02  воден мил што содржи керамички  
  материјали 
08 02 03  водени суспензии што содржат  
  керамички материјали 
08 02 99  друг отпад 
08 03  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  печатарски бои 
08 03 07  воден мил што содржи бои 
08 03 08  отпадни води што содржат бои 
08 03 12*  отпадна печатарска боја што содржи  
  опасни супстанци 
08 03 13  отпадна печатарска боја поинаква од  
  онаа во 08 03 12 
08 03 14*  мил од печатарски бои што содржи  
  опасни супстанци 
08 03 15  мил од печатарски бои поинаков од  
  оној во 08 03 14 
08 03 16*  отпадни раствори за нагризување 
08 03 17*  отпаден тонер за печатење што  
  содржи опасни супстанци 
08 03 18  отпаден тонер за печатење поинаков  
  од оној во 08 03 17 
08 03 19*  разлеано масло 
08 03 99  друг отпад 
08 04  отпад од ПФПТУ (производство,  
  формулирање, пакување,  
  транспортирање и употреба) на  
  лепила и заптивни маси  
  (вклучувајќи водоотпорни производи) 
08 04 09*  отпадни лепила и заптивни маси што  
  содржат органски растворачи и други  
  опасни супстанци 
08 04 10  отпадни лепила и заптивни маси  
  поинакви од оние во 08 04 09 
08 04 11*  мил од лепила и заптивни маси што 
  содржи органски растворачи или  
  други опасни супстанци 
08 04 12  мил од лепила и заптивни маси  
  поинаков од оној во 08 04 11 
08 04 13*  воден мил од лепила или заптивни  
  маси што содржи органски  
  растворачи или други опасни супстанци 
08 04 14  воден мил што содржи лепила и  
  заптивни маси поинаков од оној во 08 04 13 
08 04 15*  отпадни води што содржат лепила  
  или заптивни маси што содржат  
  органски растворачи или други  
  опасни супстанци 
08 04 16  отпадни води што содржат лепила  
  или заптивни маси поинакви од оние  
  во 08 04 15 
08 04 17*  колофониумско масло 
08 04 99  друг отпад 
08 05  отпад што не е споменат во 08 
08 05 01*  отпадни изоцијанати 
 
09  ОТПАД ОД ФОТОГРАФСКА ДЕЈНОСТ 
09 01  отпад од фотографска дејност 
09 01 01*  водени развивачи и активирачки  
  раствори 
09 01 02*  водени раствори на развивачи на  
  офсет плочи 
09 01 03*  раствори на развивачи со неводени  
  растворувачи 

09 01 04*  раствори на фиксири 
09 01 05*  раствори за избелување и раствори на  
  фиксир по избелувањето 
09 01 06*  отпад што содржи сребро, добиен со  
  третман на фотографски отпад на лице  
  место 
09 01 07  фотографски филм и хартија што 
  содржат сребро или соединенија на сребро 
09 01 08  фотографски филм и хартија што не  
  содржат сребро или соединенија на  
  сребро 
09 01 10  камери за еднократна употреба, без  
  батерии 
09 01 11*  камери за еднократна употреба што  
  содржат батерии опфатени во 
  16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 
09 01 12  камери за еднократна употреба што  
  содржат батерии поинакви од оние во  
  09 01 11 
09 01 13*  отпадни води од извлекување на  
  сребро на лице место, поинакви од 
   оние во 09 01 06 
09 01 99  друг отпад 
 
10  ОТПАД ОД ТЕРМИЧКИ ПРОЦЕСИ 
10 01  отпад од електрични централи и  
  други постројки за согорување  
  (освен 19) 
10 01 01  сталожена пепел, згура и прашина од 
   котлите (поинаква од прашината од  
  котлите опфатена во 10 01 04) 
10 01 02  летечка пепел од јаглен 
10 01 03  летечка пепел од тресет и  
  нетретирано дрво 
10 01 04*  летечка пепел од масла и прашина од  
  котлите 
10 01 05  цврст отпад што содржи калциум,  
  добиен со десулфуризација на  
  излезните гасови 
10 01 07  отпаден мил што содржи калциум,  
  добиен со десулфуризација на  
  излезните гасови 
10 01 09*  сулфурна киселина 
10 01 13*  летечка пепел од емулгирани  
  јаглеводороди што се користат како  
  гориво 
10 01 14*  сталожена пепел, згура и прав од  
  котлите за согорување што содржат  
  опасни супстанци 
10 01 15  сталожена пепел, згура и прав од  
  котлите за согорување, поинаква од  
  онаа во 10 01 14 
10 01 16*  Летечка пепел од согорување што  
  содржи опасни супстанци 
10 01 17  летечка пепел од согорување,  
  поинаква од онаа во 10 01 16 
10 01 18*  отпад од прочистување на гасови што 
   содржи опасни супстанци 
10 01 19  отпад од прочистување на гасови 
   понаков од оној во 10 01 05, 10 01 07  
  и 10 01 18 
10 01 20*  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон, што содржи опасни 
  супстанци 
10 01 21  мил од третирање на отпадни води во  
  самиот погон, поинаков од оној во 
  10 01 20 
10 01 22*  воден мил од чистење котли што  
  содржи опасни супстанци 
10 01 23  воден мил од чистење котли  
  поинаков од оној во 10 01 22 
10 01 24  песоци од флуидизирани слоеви 
10 01 25  отпад од складирање и подготовка на  
  гориво за централи што користат јаглен 
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10 01 26  отпад од обработка на вода за ладење 
10 01 99  друг отпад  
10 02  отпад од индустрија за железо и челик 
10 02 01  отпад од обработка на троска 
10 02 02  необработена троска 
10 02 07*  цврст отпад од обработка на гас од  
  електрични лачни печки што содржи  
  опасни супстанци 
10 02 08  цврст отпад од обработка на гас од 
  електрични лачни печки поинаков од 
  оној во 10 02 07 
10 02 10  валавничка коварина 
10 02 11*  отпад од третман на разладна вода  
  што содржи масло 
10 02 12  друг отпад од третман на разладна  
  вода поинаков од оној во 10 02 11 
10 02 13*  мил и филтер погачи од третирање на 
  гасови што содржат опасни супстанци 
10 02 14  мил и филтер погачи од третирање  
  гасови кои поинакви од оние во 
  10 02 13 
10 02 15  друг мил и филтер погачи 
10 02 99  друг отпад 
10 03  отпад од пирометалургија на  
  алуминиум 
10 03 02  отпад од аноди 
10 03 04*  троска од примарно производство 
10 03 05  отпадна глиница 
10 03 08*  троска со сол од секундарно  
  производство 
10 03 09*  црна шљака од секундарно  
  производство 
10 03 15*  површинска пена што е запалива, или  
  при контакт со вода испушта  
  запаливи гасови во опасни количини 
10 03 16  површинска пена поинаква од онаа во  
  10 03 15 
10 03 17*  отпад од производството на аноди  
  што содржи катран 
10 03 18  отпад од производството на аноди 
  што содржи јаглерод поинаков од  
  оној во 10 03 17 
10 03 19*  прав од отпадни гасови што содржи 
   опасни супстанци 
10 03 20  прав од отпадни гасови поинаков од  
  оној во 10 03 19 
10 03 21*  други честички и прав (вклучувајќи  
  прав од куглични мелници) што  
  содржат опасни супстанци 
10 03 22  други честички и прав (вклучувајќи  
  прав од куглични мелници) поинакви  
  од оние во 10 03 21 
10 03 23*  цврст отпад од третман на гасови што  
  содржи опасни супстанци 
10 03 24  цврст отпад од третман на гасови  
  поинаков од оној во 10 03 23 
10 03 25*  мил и филтер погачи од третирање на  
  гасови што содржат опасни супстанци 
10 03 26  мил и филтер погачи од третирање на  
  гасови поинакви од оние во 10 03 25 
10 03 27*  отпад од обработка на вода за ладење  
  што содржи масло 
10 03 28  отпад од обработка на вода за ладење  
  поинаков од оној во 10 03 27 
10 03 29*  отпад од обработка на троска од сол и  
  црни шљаки што содржи опасни  
  супстанци 
10 03 30  отпад од обработка на троска од сол и  
  црни шљаки поинаков од оној во 
  10 03 29 
10 03 99  друг отпад 
10 04  отпад од пирометалургија на олово 
10 04 01*  троски од примарно и секундарно  
  производство 

10 04 02*  шљака и површинска пена од  
  примарно и секундарно производство 
10 04 03*  калциум арсенат 
10 04 04*  прав од излезните гасови 
10 04 05*  други честици и прав 
10 04 06*  цврсти отпад од обработка на гасови 
10 04 07*  мил од обработка на гасови 
10 04 09*  отпад од обработка на вода за ладење  
  што содржи масло 
10 04 10  отпад од обработка на вода за ладење  
  поинаков од оној во 10 04 09 
10 04 99  друг отпад 
10 05  отпад од пирометалургија на цинк 
10 05 01  троски од примарно и секундарно  
  производство 
10 05 03*  прав од отпадни гасови 
10 05 04  други честици и прав 
10 05 05*  цврст отпад од обработка на гасови 
10 05 06*  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови 
10 05 08*  отпад од обработка на вода за ладење  
  што содржи масло 
10 05 09  отпад од обработка на вода за ладење  
  поинаков од оној во 10 05 08 
10 05 10*  шљака и површинска пена што се  
  запаливи или при контакт со вода  
  испуштаат запаливи гасови во опасни  
  количини 
10 05 11  шљака и површинска пена поинакви  
  од оние во 10 05 10 
10 05 99  друг отпад  
10 06  отпад од пирометалургија на бакар 
10 06 01  троски од примарно и секундарно  
  производство 
10 06 02  шљака и површинска пена од  
  примарно и секундарно производство 
10 06 03*  прав од излезни гасови 
10 06 04  други честици и прав 
10 06 06*  цврст отпад од обработка на гасови 
10 06 07*  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови 
10 06 09*  отпад од обработка на вода за ладење  
  што содржи масло 
10 06 10  отпад од обработка на вода за ладење  
  поинаков од оној во 10 06 09 
10 06 99  друг отпад 
10 07  отпад од пирометалургија на  
  сребро, злато и платина 
10 07 01  троски од примарно и секундарно  
  производство 
10 07 02  шљака и површинска пена од  
  примарно и секундарно производство 
10 07 03  цврст отпад од обработка на гасови 
10 07 04  други честици и прав 
10 07 05  мил и филтер погачи од обработка на 
  гасови 
10 07 07*  отпад од обработка на вода за ладење 
  што содржи масло 
10 07 08  отпад од обработка на вода за ладење  
  поинаков од оној во 10 07 07 
10 07 99  друг отпад 
10 08  отпад од пирометалургија на други  
  обоени метали 
10 08 04  честици и прав 
10 08 08*  троска од сол од примарно и  
  секундарно производство 
10 08 09  други троски 
10 08 10*  шљака и површинска пена што се  
  запаливи или при контакт со вода  
  испуштаат запаливи гасови во опасни  
  количини 
10 08 11  шљака и површинска пена поинакви  
  од оние во 10 08 07 
10 08 12*  отпад од производство на аноди што  
  содржи катран  
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10 08 13  отпад од производство на аноди што 
   содржи катран поинаков од оној во 
  10 08 12 
10 08 14  отпад од аноди 
10 08 15*  прав од излезни гасови што содржи  
  опасни супстанци 
10 08 16  прав од отпадни гасови поинаков од  
  оној во 10 08 15 
10 08 17*  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови што содржат опасни супстанци 
10 08 18  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови поинакви од оние во 10 08 17 
10 08 19*  отпад од обработка на вода за ладење  
  што содржи масло 
10 08 20  отпад од обработка на вода за ладење  
  поинаков од оној во во 10 08 19 
10 08 99  друг отпад  
10 09  отпад од леење парчиња од  
  необоени метали 
10 09 03  троска од печки 
10 09 05*  ливни јадра и калапи што содржат  
  опасни супстанци, па не биле  
  користени за леење 
10 09 06  ливни јадра и калапи неискористени  
  за леење поинакви од оние во 
  10 09 05 
10 09 07*  јадра и калапи за лиење искористени  
  за леење што содржат опасни супстанци 
10 09 08  ливни јадра и калапи искористени за  
  леење поинакви од оние во 10 09 07 
10 09 09*  прав од чистење гасови што содржи 
   опасни супстанци 
10 09 10  прав од чистење гасови поинаков од  
  оној во 10 09 09 
10 09 11*  други честички што што содржат  
  опасни супстанци 
10 09 12  други честички поинакви од оние во 
   10 09 11 
10 09 13*  отпадни врзивни средства што  
  содржат опасни супстанци 
10 09 14  отпадни врзивни средства поинакви  
  од оние во 10 09 13 
10 09 15*  отпадни агенси � индикатори на  
  пукање што содржат опасни супстанци 
10 09 16  отпадни агенси � индикатори на  
  пукање поинакви од оние во 10 09 15 
10 09 99  друг отпад  
10 10  отпад од лиење на парчиња од  
  обоени метали 
10 10 03  троска од печки 
10 10 05*  ливни јадра и калапи што содржат  
  опасни супстанци, па не биле  
  користени за леење 
10 10 06  ливни јадра и калапи неискористени  
  за леење поинакви од оние во 
  10 10 05 
10 10 07*  јадра и калапи искористени за леење  
  што содржат опасни супстанци 
10 10 08  ливни јадра и калапи искористени за  
  леење поинакви од оние во 10 10 07 
10 10 09*  прав од чистење гасови што содржи  
  опасни супстанци 
10 10 10  прав од чистење гасови поинаков од  
  оној во 10 10 09 
10 10 11*  други честички што содржат опасни  
  супстанци 
10 10 12  други честички поинакви од оние во  
  10 10 11 
10 10 13*  отпадни врзивни средства што  
  содржат опасни супстанци 
10 10 14  отпадни врзивни средства поинакви  
  од оние во 10 10 13 
10 10 15*  отпадни агенси � индикатори на  
  пукање што содржат опасни супстанци 

10 10 16  отпадни агенси � индикатори на  
  пукање поинакви од оние во 10 10 15 
10 10 99  друг отпад 
10 11  отпад од производство на стакло и  
  производи од стакло 
10 11 03  отпад од стаклени влакнести материјали 
10 11 05  други честици и прав 
10 11 09*  отпад од подготовка на смесата пред 
  термичката преработка, што содржи  
  опасни супстанци 
10 11 10  отпад од подготовка на смесата пред  
  термичката обработка поинаков од  
  оној во 10 11 09 
10 11 11*  отпадно стакло во ситни честички и  
  стаклен прав кои што содржи тешки  
  метали (на пр. од рендгенски катодни  
  цевки) 
10 11 12  отпадно стакло поинакво од она во  
  10 11 11 
10 11 13*  мил од полирање и мелење на стакло  
  што содржи тешки метали 
10 11 14  мил од полирање и мелење на стакло  
  поинаков од оној во 10 11 13 
10 11 15*  цврст отпад од обработка гасови што  
  содржи опасни супстанци 
10 11 16  цврст отпад од обработка гасови  
  поинаков од оној во 10 11 15 
10 11 17*  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови што содржат опасни супстанци 
10 11 18  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови поинакви од оние во 10 11 17 
10 11 19*  мил од третирање на лице место  
  отпадни води што содржи опасни  
  супстанци 
10 11 20  мил од третирање на лице место  
  отпадни води поинаков од оној во 10 11 19 
10 11 99  друг отпад 
10 12  отпад од производство на керамички  
  стоки, цигли, плочки и градежни  
  производи 
10 12 01  отпад од подготовка на смесите пред  
  термичка обработка 
10 12 03  други честици и прав 
10 12 05  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови 
10 12 06  отфрлени калапи 
10 12 08  отпад од производство на керамички  
  стоки, цигли, плочки и градежни  
  производи (по термичкиот процес)  
10 12 09*  цврст отпад од обработка на гасови  
  што содржи опасни супстанци 
10 12 10  цврст отпад од обработка на гасови  
  поинаков од оној во 10 12 09 
10 12 11*  отпад од глазирање што содржи  
  тешки метали 
10 12 12  отпад од глазирање поинаков од оној  
  во 10 12 11 
10 12 13  мил од третирање на лице место  
  отпадни води  
10 12 99  друг отпад 
10 13  отпад од производство на цемент,  
  вар и гипс и предмети и производи  
  направени од нив 
10 13 01  отпад од подготовка на смесите пред  
  термичка обработка 
10 13 04  отпад од печење и гасење вар 
10 13 06  честички и прав (освен 10 13 12 и 10  
  13 13 ) 
10 13 07  мил и филтер погачи од обработка на  
  гасови 
10 13 09*  отпад од производство на азбест- 
  цемент кои што содржи азбест 
10 13 10  отпад од производство на азбест- 
  цемент поинаков од оној во 10 13 09 
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10 13 11  отпад од производство на композитни  
  материјали врз база на цемент  
  поинаков од оние во 10 13 09 и 10 13 10 
10 13 12*  цврст отпад од обработка на гасови  
  што содржи опасни супстанци 
10 13 13  цврст отпад од преработка на гасови  
  поинаков од оној во 10 13 12 
10 13 14  отпад од бетон и мил од бетон 
10 13 99  друг отпад 
10 14  отпад од крематориуми 
10 14 01*  отпад од пречистување отпадни  
  гасови што содржи жива 
 
11  ОТПАД ОД ХЕМИСКА ОБРАБОТКА НА 

ПОВРШИНИТЕ И ПРЕВЛЕКУВАЊЕ МЕТАЛИ И 
ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ; ХИДРОМЕТАЛУРГИЈА 
НА ОБОЕНИ МЕТАЛИ 

11 01  отпад од хемиска обработка на  
  површините и превлекување  
  метали и други материјали (на пр.  
  галвански процеси, поцинкување,  
  декапирање, нагризување,  
  фосфатирање, обезмастување со 
  алкалии, анодизирање) 
11 01 05*  киселини за декапирање 
11 01 06*  киселини неспецифицирани поинаку 
11 01 07*  бази за декапирање 
11 01 08*  мил од фосфатирање 
11 01 09*  мил и филтер погачи што содржат  
  опасни супстанци 
11 01 10  мил и филтер погачи поинакви од  
  оние во 11 01 09 
11 01 11*  воден отпад од плакнење што содржи  
  опасни супстанци 
11 01 12  воден отпад од плакнење поинаков од  
  оној во 10 01 11 
11 01 13*  отпад од обезмастување што содржи  
  опасни супстанци 
11 01 14  отпад од обезмастување поинаков од  
  оној во 11 01 13 
11 01 15*  отпадни течности и мил од мембрански 
   или од јоноизменувачки системи  
  што содржат опасни супстанци 
11 01 16*  заситени или искористени 
  јонозменувачки смоли 
11 01 98*  друг отпад што содржи опасни  
  супстанци 
11 01 99  друг отпад  
11 02  отпад од хидрометалургиски  
  процеси на обоени метали 
11 02 02*  мил од хидрометалургијата на цинк  
  (вклучувајќи јарозит, гетит) 
11 02 03  отпад од производство на аноди за  
  процеси на електролиза во водени  
  раствори 
11 02 05*  отпад од хидрометалургиски процеси  
  на бакарот што содржи опасни супстанци 
11 02 06  отпад од хидрометалургиски процеси  
  на бакар поинаков од оној во 
  11 02 05 
11 02 07*  друг отпад што содржи опасни  
  супстанци 
11 02 99  друг отпад 
11 03  мил и тврд отпад од процесите на 
   калење 
11 03 01*  отпад што содржи цијаниди 
11 03 02*  друг отпад 
11 05  отпад од процеси на поцинкување  
  на топло 
11 05 01  тврд цинк 
11 05 02  цинков пепел 
11 05 03*  цврсти отпад од чистење гасови 
11 05 04*  искористен флукс (топител) 
11 05 99  друг отпад  

12  ОТПАД ОД ОБЛИКУВАЊЕ И ФИЗИЧКА И 
МЕХАНИЧКА ОБРАБОТКА НА ПОВРШИНИТЕ 
НА МЕТАЛИ И ПЛАСТИКИ 

12 01  отпад од обликување и физичка и  
  механичка обработка на  
  површините на метали и пластики 
12 01 01  отпадоци од стругање и глодање на  
  необоени метали 
12 01 02  прав и честички од необоени метали 
12 01 03  отпадоци од стругање и глодање  
  обоени метали 
12 01 04  прав и честички од обоени метали 
12 01 05  честички и отсечоци од пластика 
12 01 06*  отпад од машински масла што  
  содржи халогени (освен емулзии и раствори) 
12 01 07*  отпад од машински масла што не  
  содржи халогени (освен емулзии и  
  раствори) 
12 01 08*  отпад од емулзии и раствори за  
  машинска обработка што содржи  
  халогени 
12 01 09*  отпад од емулзии и раствори за  
  машинска обработка што не  
  содржи халогени 
12 01 10*  синтетски масла за машинска  
  обработка 
12 01 12*  употребени восоци и масти 
12 01 13  отпад од заварување 
12 01 14*  машински мил што содржи опасни  
  супстанци 
12 01 15  машински мил поинаков од оној во  
  12 01 14 
12 01 16*  отпадни материјали за пескарење што  
  содржат опасни супстанци 
12 01 17  отпадни материјали за пескарење  
  поинакви од оние во 12 01 16 
12 01 18*  метален мил (струганици од брусење,  
  глодање, виткање) што содржи масла 
12 01 19*  машинско масло што лесно се  
  биоразградува 
12 01 20*  искористени делови и материјали за  
  брусење што содржат опасни супстанци 
12 01 21  искористени делови и материјали за  
  брусење поинакви од оние во 12 01 20 
12 01 99  друг отпад 
12 03  отпад од процеси на обезмастивање  
  со вода или пареа (освен 11) 
12 03 01*  водени раствори за миење 
12 03 02*  отпад од обезмастување со пареа 
 
13  ОТПАД ОД МАСЛА И ТЕЧНИ ГОРИВА  
(освен од масла за јадење и од оние во групите  
05, 12 и 19) 
13 01  отпадни хидраулични масла 
13 01 01*  хидраулични масла што содржат  
  полихлорирани бифенили (ПХБ) 
13 01 04*  хлорирани емулзии 
13 01 05*  нехлорирани емулзии 
13 01 09*  минерални хлорирани хидраулични  
  масла 
13 01 10*  минерални нехлорирани хидраулични  
  масла 
13 01 11*  синтетски хидраулични масла 
13 01 12*  хидраулични масла што лесно се  
  биоразградуваат 
13 01 13*  други хидраулични масла 
13 02  отпадни моторни и трансмисиони  
  масла и масла за подмачкување 
13 02 04*  минерални хлорирани моторни и  
  трансмисиони масла и масла за 
  подмачкување 
13 02 05*  минерални нехлорирани моторни и  
  трансмисиони масла и масла за  
  подмачкување 



21 ноември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 100 - Стр. 57 

13 02 06*  синтетски моторни и трансмисиони  
  масла и масла за подмачкување 
13 02 07*  моторни и трансмисиони масла и  
  масла за подмачкување што лесно се  
  биоразградуваат 
13 02 08*  други моторни и трансмисиони масла  
  и масла за подмачкување 
13 03  отпадни масла за изолација и за 
  пренос на топлина 
13 03 01*  масла за изолација или за пренос на  
  топлина што содржат ПХБ 
13 03 06*  хлорирани минерални масла за изолација  
  и за пренос на топлина поинакви од 
   оние во 13 03 01 
13 03 07*  нехлорирани минерални масла за  
  изолација и за пренос на топлина 
13 03 08*  синтетски масла за изолација и за  
  пренос на топлина 
13 03 09*  масла за изолација и за пренос на  
  топлина што лесно се биоразградуваат 
13 03 10*  други масла за изолација и за пренос 
   на топлина 
13 04  бродски масла 
13 04 01*  масла од пловила по реки и езера 
13 04 02*  масла од пловила по одводни канали 
13 04 03*  масла од други пловила 
13 05  отпад од одвојувачи масло/вода 
13 05 01*  цврст отпад од песочни комори и од  
  одвојувачот масло/вода 
13 05 02*  мил од одвојувачи масло/вода 
13 05 03*  мил од заштитни таложници 
13 05 06*  масло од одвојувачи масло/вода 
13 05 07*  замастена вода од одвојувачи  
  масло/вода 
13 05 08*  смеси од отпад од песочни комори и 
   одвојувачи масло/вода 
13 07  отпад од течни горива 
13 07 01*  мазут и дизел гориво 
13 07 02*  бензин 
13 07 03*  други горива (вклучувајќи смеси) 
13 08  отпадни масла неспецифицирани  
  поинаку 
13 08 01*  мил или емулзии од отсолување 
13 08 02*  други емулзии 
13 08 99*  друг отпад 
14  ОТПАДНИ ОРГАНСКИ РАСТВОРАЧИ, 

РАЗЛАДНИ СРЕДСТВА И РЕАКТИВНИ ГОРИВА 
(освен 07 и 08) 

14 06  отпадни органски растворачи,  
  разладни средства и реактивни  
  горива во форма на пени/аеросоли 
14 06 01*  хлорофлуоројаглероди, ХЦФЦ, ХФЦ 
14 06 02*  други халогенирани растворачи и  
  смеси на растворачи 
14 06 03*  други растворачи и смеси на 
  растворачи 
14 06 04*  мил и цврст отпад што содржат  
  халогенирани растворувачи 
14 06 05*  мил и цврст отпад што содржат други  
  растворачи 
 
15  ОТПАД ОД ПАКУВАЊЕ, АПСОРБЕНТИ, 

КРПИ ЗА БРИШЕЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ОД ФИЛТ-
РИ И ЗАШТИТНА ОБЛЕКА ШТО НЕ Е СПЕЦИ-
ФИЦИРАН ПОИНАКУ 

15 01  пакување (вклучувајќи го и  
  пакувањето издвоено од  
  комуналниот отпад) 
15 01 01  пакување од хартија и картон 
15 01 02  пакување од пластика 
15 01 03  пакување од дрво 
15 01 04  пакување од метал 
15 01 05  пакување од композитни материјали 
15 01 06  мешано пакување 

15 01 07  пакување од стакло 
15 01 09  пакување од текстил 
15 01 10*  пакување што содржи остатоци или е  
  загадено со опасни супстанци 
15 01 11*  метално пакување што содржи  
  опасни цврсти порозни матрици  
  (на пр. азбест), вклучувајќи празни  
  садови под притисок 
15 02  апсорбенси, филтерски материјали,  
  платна за бришење и заштитна облека 
15 02 02*  апсорбенси, филтерски материјали  
  (вклучувајќи филтри за масла  
  неспецифицирани поинаку), платна  
  за бришење, заштитна облека  
  загадени со опасни супстанци 
15 02 03  апсорбенси, филтерски материјали, 
  платна за бришење и заштитна  
  облека поинакви од оние во 15 02 02 
 
16  ОТПАД ШТО НЕ Е ПОИНАКУ СПЕЦИФИ-

ЦИРАН 
16 01  искористени возила од различни  
  видови транспорт (вклучувајќи и  
  подвижна механизација), отпад од  
  разглобување искористени возила  
  и од одржување на возила (освен  
  13, 14, 16 06 и 16 08) 
16 01 03  искористени гуми од возила 
16 01 04*  искористени возила 
16 01 06  искористени возила, што не содржат  
  течни ниту други опасни компоненти 
16 01 07*  филтри за масло 
16 01 08*  компоненти што содржат жива 
16 01 09*  компоненти што содржат ПХБ 
16 01 10*  експлозивни компоненти (на пр.  
  заштитни воздушни кеси) 
16 01 11*  облоги за кочници што содржат  
  азбест 
16 01 12  облоги за кочници поинакви од оние  
  во 16 01 11 
16 01 13*  флуиди за системи за кочење 
16 01 14*  антифриз што содржи опасни  
  супстанци 
16 01 15  антифриз поинаков од оној во 16 01 14 
16 01 16  резервоари за втечнет гас 
16 01 17  необоени метали 
16 01 18  обоени метали 
16 01 19  пластика 
16 01 20  стакло 
16 01 21*  опасни компоненти поинакви од  
  оние во 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01  
  13 и 16 01 14 
16 01 22  компоненти неспецифицирани поинаку 
16 01 99  друг отпад  
16 02  отпад од електрична и електронска  
  опрема 
16 02 09*  трансформатори и кондензатори што  
  содржат ПХБ 
16 02 10*  отфрлена опрема што содржи или е 
   загадена со ПХБ поинаква од онаа во  
  16 02 09 
16 02 11*  отфрлена опрема што содржи  
  хлорофлуоројаглероди, ХЦФЦ, ХФЦ 
16 02 12*  отфрлена опрема што содржи  
  слободен азбест 
16 02 13*  отфрлена опрема што содржи опасни 
  компоненти поинакви од оние во 
  16 02 09 до 16 02 12 
16 02 14  отфрлена опрема поинаква од онаа во  
  16 02 09 до 16 02 13 
16 02 15*  опасни компоненти извадени од  
  отфрлена опрема 
16 02 16  компоненти извадени од отфрлена  
  опрема поинакви од оние во 16 02 15 
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16 03  серии производи што не ја  
  задоволуваат спецификацијата за  
  квалитет и неупотребени производи 
16 03 03*  неоргански отпад што содржи опасни  
  супстанци 
16 03 04  неоргански отпад поинаков од оној 
   во 16 03 03 
16 03 05*  органски отпад што содржи опасни 
   супстанци 
16 03 06  органски отпад поинаков од оној во  
  16 03 05 
16 04  отпадни експлозиви 
16 04 01*  отпадна муниција 
16 04 02*  отпадни огнометни предмети и  
  производи 
16 04 03*  други отпадни експлозиви 
16 05  гасови во садови под притисок и 
   отфрлени хемикалии 
16 05 04*  гасови во садови под притисок  
  (вклучувајќи и халони) што содржат  
  опасни супстанци 
16 05 05  гасови во садови под притисок  
  поинакви од оние во 16 05 04 
16 05 06*  лабораториски хемикалии што се  
  состојат од опасни супстанци или се  
  со нив загадени, вклучувајќи и смеси  
  од лабораториски хемикалии 
16 05 07*  отфрлени неоргански хемикалии што 
  се состојат од опасни супстанци или  
  се загадени со нив 
16 05 08*  отфрлени органски хемикалии што се 
   состојат од опасни супстанци или се  
  загадени со нив 
16 05 09  отфрлени хемикалии поинакви од 
   оние во 16 05 06, 16 05 07 и 16 05 08 
16 06  батерии и акумулатори 
16 06 01*  оловни акумулатори 
16 06 02*  никел-кадмиумски батерии 
16 06 03*  батерии што содржат жива 
16 06 04  алкални батерии (освен 16 06 03) 
16 06 05  други батерии и акумулатори 
16 06 06*  одвоено собран електролит од  
  батерии и акумулатори 
16 07  отпад од транспортни цистерни,  
  складишни резервоари и од миење  
  на буриња (освен 05 и 13) 
16 07 08*  отпад што содржи масло 
16 07 09*  отпад што содржи други опасни  
  супстанци 
16 07 99  отпад неспецифициран на друг начин 
16 08  потрошени катализатори 
16 08 01  потрошени катализатори што  
  содржат злато, сребро, рениум,  
  родиум, паладиум, иридиум или  
  платина (освен 16 08 07) 
16 08 02*  потрошени катализатори што  
  содржат опасни преодни метали или  
  опасни соединенија на преодни метали 
16 08 03  потрошени катализатори што  
  содржат транзициони метали или  
  соединенија на транзициони метали  
  неспецифицирани на друг начин 
16 08 04  потрошени катализатори за пиролиза  
  на флуиди (освен 16 08 07) 
16 08 05*  потрошени катализатори што  
  содржат фосфорна киселина 
16 08 06*  потрошени течности што се  
  користеле како катализатори 
16 08 07*  потрошени катализатори загадени со  
  опасни супстанци 
16 09  оксидирачки супстанци 
16 09 01*  перманганати, на пр. калиум перманганат 
16 09 02*  хромати, на пр. калиум хромат,  
  калиум или натриум бихромат 

16 09 03*  пероксиди, на пр. водороден  
  пероксид 
16 09 04*  оксидирачки супстанци  
  неспецифицирани на друг начин 
16 10  отпадни води што се обработуваат  
  вон местото на создавање 
16 10 01*  отпадни води што содржат опасни  
  супстанци 
16 10 02  отпадни води неспомнати во 16 10 01 
16 10 03*  водени концентрати што содржат  
  опасни супстанци 
16 10 04  водени концентрати неспомнати во  
  16 10 03 
16 11  отпадни облоги и огноотпорни  
  материјали 
16 11 01*  јаглеродни облоги и огноотпорни  
  материјали од металургиски процеси  
  што содржат опасни супстанци 
16 11 02  јаглеродни облоги и огноотпорни  
  материјали од металургиски процеси  
  неспомнати во 16 11 01 
16 11 03*  други јаглеродни облоги и  
  огноотпорни материјали од  
  металургиски процеси што содржат  
  опасни супстанци 
16 11 04  други јаглеродни отпадни облоги и  
  огноотпорни материјали од  
  металургиски процеси неспомнати во  
  16 11 03 
16 11 05*  отпадни облоги и огноотпорни  
  материјали од неметалургиски  
  процеси што содржат опасни супстанци 
16 11 06  отпадни облоги и огноотпорни  
  материјали од неметалургиски  
  процеси неспомнати во 16 11 05 
 
17  ШУТ ОД ГРАДЕЊЕ И РУШЕЊЕ (ВКЛУЧУ-

ВАЈЌИ ИСКОПАНА ПОЧВА ОД ЗАГАДЕНИ 
ПОДРАЧЈА) 

17 01  бетон, цигли, керамиди и керамика 
17 01 01  бетон 
17 01 02  цигли 
17 01 03  керамиди и керамика 
17 01 06*  смеси или посебни фракции од бетон,  
  цигли, керамиди и керамики што  
  содржат опасни супстанци 
17 01 07  смеси или посебни фракции од бетон,  
  цигли, керамиди и керамики  
  поинакви од оние во 17 01 06 
17 02  дрво, стакло и пластика 
17 02 01  дрво 
17 02 02  стакло 
17 02 03  пластика 
17 02 04*  стакло, пластика и дрво што содржат 
   или се загадени со опасни супстанци 
17 03  битуминозни смеси, јагленов  
  катран и производи со катран 
17 03 01*  битуминозни смеси што содржат  
  катран 
17 03 02  битуминозни смеси неспомнати во  
  17 03 01 
17 03 03*  катран и производи што содржат 
  катран 
17 04  метали (вклучувајки ги и нивните  
  легури) 
17 04 01  бакар, бронза, месинг 
17 04 02  алуминиум 
17 04 03  олово 
17 04 04  цинк 
17 04 05  железо и челик 
17 04 06  калај 
17 04 07  мешани метали 
17 04 09*  метален отпад загаден со опасни  
  супстанци 
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17 04 10*  кабли што содржат масла, јагленов  
  катран и други опасни супстанци 
17 04 11  кабли неспомнати во 17 04 10 
17 05  земја (вклучувајќи и ископана  
  земја од загадени локации), камења  
  и ископана земја 
17 05 03*  земја и камења што содржат опасни  
  супстанци 
17 05 04  земја и камења неспомнати во  
  17 05 03 
17 05 05*  ископана земја што содржи опасни  
  супстанци 
17 05 06  ископана земја неспомната во  
  17 05 05 
17 05 07*  ископан чакал од реки што содржи  
  опасни супстанци 
17 05 08  ископан чакал од реки неспомнат во  
  17 05 07 
17 06  изолациони материјали и градежни  
  материјали што содржат азбест 
17 06 01*  изолациони материјали што содржат  
  азбест 
17 06 03*  други изолациони материјали што се  
  состојат или содржат опасни супстанци 
17 06 04  изолациони материјали неспомнати 
   под 17 06 01 и 17 06 03 
17 06 05*  градежни материјали што содржат  
  азбест 
17 08 градежни материјали на база на гипс 
17 08 01*  градежни материјали на база на гипс  
  загадени со опасни супстанци 
17 08 02  градежни материјали на база на гипс 
   неспомнати во 17 08 01 
17 09  други отпад од градење и рушење  
  (шут) 
17 09 01*  отпад од градење и рушење што  
  содржи жива 
17 09 02*  отпад од градење и рушење загадени 
   со ПХБ (на пример заптивни маси  
  што содржат ПХБ, подни облоги на  
  база на смоли што содржат ПХБ,  
  заптивни делови за глазирање што  
  содржат ПХБ, кондензатори што  
  содржат ПХБ) 
17 09 03*  друг шут (вклучувајќи и мешани  
  отпад) што содржи опасни супстанци 
17 09 04  мешани материјали од градење и  
  рушење неспомнати во 17 09 02 и 
  17 09 03 
 
18  ОТПАД ШТО СЕ СОЗДАВА ПРИ ЗАШТИ-

ТА НА ЗДРАВЈЕТО НА ЛУЃЕТО И ЖИВОТНИТЕ 
И/ИЛИ СРОДНИ ИСТРАЖУВАЊА (освен отпад од 
кујните и рестораните кој не произлегува од непо-
средната здравствена заштита) 

18 01  отпад од нега на новороденчиња,  
  дијагностицирање, лечење или  
  спречување на болести кај луѓето 
18 01 01  остри предмети (освен 18 01 03) 
18 01 02  делови од човечко тело и органи  
  вклучувајќи вреќички и шишиња со  
  крв (освен 18 01 03) 
18 01 03*  отпад чие собирање и отстранување е  
  предмет на специјални барања  
  поради заштита од инфекции 
18 01 04  отпад чие собирање и отстранување  
  не е предмет на специјални барања за  
  заштита од инфекции (на пр. облека,  
  завои од гипс, облека за еднократна  
  употреба, платно, пелени итн) 
18 01 06*  хемикалии направени од опасни  
  супстанци или што содржат опасни  
  супстанци 
18 01 07  хемикалии неспомнати во 18 01 06 

18 01 08*  цитотоксични лекови и цитостатици 
18 01 09  лекови неспомнати во 18 01 08 
18 01 10*  отпад од амалгам од стоматолошка  
  заштита 
18 02  отпад од истражувања,  
  дијагностицирања, лечење или  
  спречување на болести вклучувајќи  
  и животни 
18 02 01  остри предмети (освен 18 02 02) 
18 02 02*  отпад чие собирање и отстранување е  
  предмет на специјални барања  
  поради заштита од инфекции 
18 02 03  отпад чие собирање и отстранување  
  не е предмет на специјални барања за  
  заштита од инфекции 
18 02 05*  хемикалии што се опасни супстанци  
  или што содржат опасни супстанци 
18 02 06  хемикалии неспомнати во 18 02 05 
18 02 07*  цитотоксични лекови и цитостатици 
18 02 08  лекови неспомнати во 18 02 07 
 
19  ОТПАД ОД ПОСТРОЈКИТЕ ЗА ПОСТАПУ-

ВАЊЕ СО ОТПАДОТ, ПОСТРОЈКИТЕ ЗА ОБРА-
БОТКА НА ОТПАДНА ВОДА НАДВОР ОД МЕ-
СТОТО НА СОЗДАВАЊЕ И ЗА ПОДГОТОВКА НА 
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ И ВОДА ЗА ИНДУСТРИСКА 
УПОТРЕБА 

19 01  отпад од горење или пиролиза  
  на отпад 
19 01 02  железни материјали отстранети од  
  остаточната пепел 
19 01 05*  филтер погача од обработка на гасови 
19 01 06*  отпадни води од чистење гасови и  
  други отпадни води 
19 01 07*  цврсти отпад од обработка на гасови 
19 01 10*  истрошен активен јаглен од  
  обработка на отпадни гасови 
19 01 11*  остаточна пепел и згура што содржат  
  опасни супстанци 
19 01 12  остаточна пепел и згура неспомнати  
  во 19 01 11 
19 01 13*  летечка пепел што содржи опасни  
  супстанци 
19 01 14  летечка пепел неспомната во 19 01 13 
19 01 15*  прашина од котлите што содржи  
  опасни супстанци 
19 01 16  прашина од котлите неспомната во  
  19 01 15 
19 01 17*  отпад од пиролиза што содржи  
  опасни супстанци 
19 01 18  отпад од пиролиза неспомнат во 19 01 17 
19 01 19  песоци од флуидизирани слоеви 
19 01 99  друг отпад 
19 02  отпад од физичко/хемиска обработка  
  (вклучувајќи и редукција на  
  Цр(ВИ), оксидирање на цијаниди и  
  неутрализација) на отпадот 
19 02 03  претходно измешан отпад само од 
  неопасни отпад 
19 02 04*  претходно измешан отпад што  
  содржи барем еден опасен отпад 
19 02 05*  мил од физичко/хемиска обработка  
  на отпад што содржи опасни супстанци 
19 02 06  мил од физичко/хемиска обработка  
  на отпад неспомнат во 19 02 05 
19 02 07*  масла и концентрати од сепарација 
19 02 08*  течен согорлив отпад што содржи 
  опасни супстанци 
19 02 09*  цврст согорлив отпад што содржи  
  опасни супстанци 
19 02 10  согорлив отпад неспомнат во  
  19 02 08 и 19 02 09 
19 02 11*  друг отпад што содржи опасни  
  супстанци 
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19 02 99  друг отпад 
19 03  стабилизирани/стврднати отпад 
19 03 04*  отпад означен како опасен, делумно  
  стабилизиран 
19 03 05  стабилизиран отпад поинаков од оној  
  во 19 03 04 
19 03 06*  отпад означен како опасен, стврднат 
19 03 07  стврднат отпад поинаков од оној во  
  19 03 06 
19 04  витрифициран отпад и отпад од  
  витрифицирање 
19 04 01  витрифициран отпад 
19 04 02*  летечка пепел и друг отпад од  
  обработка на излезни гасови 
19 04 03*  невитрифицирана цврста фаза 
19 04 04  отпадни води од темперирање на  
  витрифициран отпад 
19 05  отпад од аеробна обработка на 
  цврст отпад 
19 05 01  некомпостирана фракција од 
  комунален и сличен отпад 
19 05 02  некомпостирана фракција од  
  животински и растителен отпад 
19 05 03  компост што не ги задоволува  
  спецификациите за квалитет 
19 05 99  друг отпад  
19 06  отпад од анеробна обработка на  
  отпад 
19 06 03  течност од анаеробна преработка на  
  комунален отпад 
19 06 04  остаток од дигестија при анаеробна  
  преработка на комунален отпад 
19 06 05  течност од анаеробна преработка на  
  животински и растителен отпад 
19 06 06  остаток од дигестија при анаеробна 
   преработка на животински  
  и растителен отпад 
19 06 99  друг отпад 
19 07  исцедок од депонии 
19 07 02*  исцедок од депонии што содржи 
   опасни супстанци 
19 07 03  исцедок од депонии поинаков од оној  
  во 19 07 02 
19 08  отпад од станици за пречистување  
  отпадни води што не се поинаку  
  специфицирани 
19 08 01  остатоци од ситата и греблата 
19 08 02  отпад од пескофаќач 
19 08 05  мил од преработка на комунални  
  отпадни води 
19 08 06*  заситени или потрошени  
  јоноизменувачки смоли 
19 08 07*  раствори и мил од регенерација  
  на јонски изменувачи 
19 08 08*  отпад од мембрански системи што  
  содржи тешки метали 
19 08 09  смеси од мазива и масла од  
  разделување на масло од вода што  
  содржат само масла и масти за јадење 
19 08 10*  смеси од мазива и масла од  
  разделување на масло од вода  
  неспомнати во 19 08 09 
19 08 11*  мил што содржи опасни супстанци од  
  биолошка обработка на индустриски  
  отпадни води 
19 08 12  мил од биолошка обработка на  
  индустриски отпадни води неспомнат  
  во 19 08 11 
19 08 13*  мил од други обработки на индустриски  
  отпадни води што содржи опасни 
   супстанци 
19 08 14  мил од други обработки на индустриски  
  отпадни води неспомнати во 
  19 08 13 

19 08 99  друг отпад 
19 09  отпад од подготовка на вода  
  наменета за пиење или вода за  
  индустриска употреба 
19 09 01  цврст отпад од примарна филтрација  
  и од сита 
19 09 02  мил од бистрење на вода 
19 09 03  мил од декарбонизација 
19 09 04  употребен активен јаглен 
19 09 05  заситени или неупотребливи  
  јоноизменувачки смоли 
19 09 06  раствори или мил од регенерација на  
  јонски изменувачи 
19 09 99  друг отпад 
19 10  отпад од дробење отпад што  
  содржат метали 
19 10 01  отпад од железо и челик 
19 10 02  отпад од обоени метали 
19 10 03*  волуминозни лесни фракции и прав 
   што содржат опасни супстанци 
19 10 04  волуминозни лесни фракции и прав  
  што содржат опасни супстанци  
  неспомнати во 19 10 03 
19 10 05*  други фракции што содржат опасни  
  супстанци 
19 10 06  други фракции неспоменати  
  во 19 10 05 
19 11  отпад од регенерација на масла 
19 11 01*  употребени глини за филтрирање 
19 11 02*  кисели катрани 
19 11 03*  отпадни води 
19 11 04*  отпад од чистење горива со бази 
19 11 05*  мил од сопствена обработка на  
  отпадни води кој содржи опасни  
  супстанци 
19 11 06  мил од обработка во самиот погон на  
  отпадни води што содржи опасни  
  супстанци неспоменат во 19 11 05 
19 11 07*  отпад од прочистување на излезни  
  гасови 
19 11 99  друг отпад 
19 12  отпад од механичка обработка на  
  отпад (на пример сортирање,  
  дробење, компактирање,  
  пелетизирање) неспецифициран на  
  друг начин 
19 12 01  хартија и картон 
19 12 02  необоени метали 
19 12 03  обоени метали 
19 12 04  пластика и гума 
19 12 05  стакло 
19 12 06*  дрво што содржи опасни супстанци 
19 12 07  дрво неспоменато во 19 12 06 
19 12 08  текстил 
19 12 09  минерали ( на пример песок, камења) 
19 12 10  Запалив отпад (смеса на горива) 
19 12 11*  друг отпад (вклучувајќи смеси на  
  материјали) од механичка обработка 
  на отпад што содржи опасни супстанци 
19 12 12  друг отпад (вклучувајќи смеси на  
  материјали) од механичка обработка 
   на отпад неспомнат под 10 12 11 
19 13  отпад од ремедијација на почви и  
  подземни води 
19 13 01*  цврст отпад од ремедијација на почви  
  што содржи опасни супстанци 
19 13 02  цврст отпад од ремедијација на почви 

неспомнат во 19 13 01 
19 13 03*  мил од ремедијација на почви што  
  содржи опасни супстанци 
19 13 04  мил од ремедијација на почви што 
  содржи опасни супстанци неспомнат  
  во 19 13 03 
19 13 05*  мил од ремедијација на подземни  
  води што содржи опасни супстанци 
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19 13 06  мил од ремедијација на подземни  
  води што содржи опасни супстанци 
  неспоменати во 19 13 05 
19 13 07*  отпадни води и нивни концентрати  
  од ремедијација на подземни води  
  што содржат опасни супстанци 
19 13 08  отпадни води и нивни концентрати  
  од ремедијација на подземни води  
  неспомнати во 19 13 07 
 
20  КОМУНАЛЕН ОТПАД (ОТПАД ОД ДОМА-

ЌИНСТВА И СЛИЧЕН ОТПАД ОД КОМЕРЦИ-
ЈАЛНА, ИНДУСТРИСКА И АДМИНИСТРАТИВ-
НА ДЕЈНОСТ) ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ ФРАКЦИИТЕ 
СЕЛЕКТИРАН ОТПАД 

20 01  одвоено собрани фракции  
  (освен 15 01) 
20 01 01  хартија и картон 
20 01 02  стакло 
20 01 08  биоразградлив отпад од кујни и  
  кантини 
20 01 10  облека 
20 01 11  текстил 
20 01 13* растворачи 
20 01 14*  киселини 
20 01 15*  бази 
20 01 17*  фотохемикалии 
20 01 19*  пестициди 
20 01 21*  флуоресцентни ламби и друг отпад  
  што содржи жива 
20 01 23*  отфрлена опрема што содржи  
  хлорофлуорокарбонати 
20 01 25  масло и маст за јадење 
20 01 26*  масло и масти неспомнати во  
  20 01 25 
20 01 27*  бои, мастила, лепила и смоли што  
  содржат опасни супстанци 
20 01 28  бои, мастила, лепила и смоли  
  неспомнати во 20 01 27 
20 01 29*  детергенти што содржат опасни  
  супстанци 
20 01 30  детергенти неспомнати во 20 01 29 
20 01 31*  цитотоксични и цитостатски лекови 
20 01 32  лекови неспомнати во 20 01 31 
20 01 33*  батерии и акумулатори од 16 06 01,  
  16 06 02 и 16 06 03 и несортирани  
  батерии и акумулатори што ги  
  содржат тие батерии 
20 01 34  батерии и акумулатори неспомнати  
  во 20 01 33 
20 01 35*  отфрлена електрична и електронска  
  опрема неспомната во 20 01 21 и 
  20 01 23 што содржи опасни компоненти 
20 01 36  отфлена електрична и електронска 
  опрема неспомната во 20 01 21, 
  20 01 23 и 20 01 35 
20 01 37*  дрво што содржи опасни супстанци 
20 01 38  дрво неспомнато во 20 01 37 
20 01 39  пластика 
20 01 40  метали 
20 01 41  отпад од чистење на оџаци 
20 01 99  други фракции 
20 02  градинарски отпад и отпад од  
  паркови (вклучувајќи и отпад од  
  гробишта) 
20 02 01  биоразградлив отпад 
20 02 02  земја и камења 
20 02 03  друг отпад што не е биоразградлив 
20 03  друг комунален отпад 
20 03 01  измешан комунален отпад 
20 03 02  отпад од пазари 
20 03 03  остатоци од чистење на улици 
20 03 04  мил од септички јами 
20 03 06  отпад од чистење на канализација 

20 03 07  габаритен отпад 
20 03 99  друг комунален отпад 
5. Листатата  влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија", а ќе се применува од 01.01.2006 година.  

  Бр. 07- 4622/1              Министер,                                         
19 октомври 2005 година       д-р Зоран Шапуриќ, с. р. 

      Скопје 
 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

1349. 
Врз основа на член 103-г од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 27/86, 17/91 и 
84/05), директорот на Државниот завод за геодетски рабо-
ти донесува  

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРОСТОРИИ И ОПРЕМА ПОТРЕБНИ  

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ   
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат просториите и 
опремата потребни за извршување на оперативните те-
ренски геодетски работи и геодетските работи за посеб-
ни намени кои се од влијание за одржување на премерот 
и ка старот на недвижностите (геодетски работи). та 

Член 2 
Просториите во кои трговецот поединец-овластен гео-

дет, односно трговското друштво за геодетски работи ќе 
ги извршува геодетските работи од член 1 на овој правил-
ник, треба да бидат сместени во објекти примерни за уг-
ледот на геодетската служба и да бидат опремени на на-
чин кој овозможува непречено и квалитетно вршење на 
геодетските работи. 

Член 3 
Просториите во кои трговецот поединец-овластен 

геодет и трговското друштво за геодетски работи ќе ги 
извршува геодетските работи, треба да бидат посебна 
градежна целина со посебен влез и да имаат најмалку 
една работна просторија. 
Вкупната површина на просториите од став 1 на 

ово  член не треба  да биде помала од 20 мј 
2.  

Член 4 
Просториите на трговецот поединец-овластен гео-

дет и трговското друштво за геодетски работи треба да 
бидат обезбедени со услови за противпожарна заштита 
според утврдени правила и стандарди.  

Член 5 
Просториите на трговецот поединец-овластен гео-

дет и трговското друштво за геодетски работи треба да 
бидат опремени со неопходна геодетска и канцелари-
ска опрема за работа и прием на странки. 
Под геодетска опрема за извршување на геодетски-

те работи се подразбира најмалку 1 геодетски инстру-
мент (класичен инструмент, тотална станица или ГПС) 
со п на опрема вклучително и возило. ропрат  

Член 6 
Пред отпочнување со извршување на геодетските ра-

боти и запишување во Именикот на трговци поединци-ов-
ластени геодети и трговски друштва за геодетски работи, 
трговецот поединец-овластен геодет односно трговското 
друштво за геодетски работи, треба да поднесе доказ за 
исполнетоста на просториите и опремата утврдени со овој 
правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

 
         Бр. 01-7449/1                                 Директор, 
14 ноември 2005 година           Бисера Јакимовска, с.р. 
             Скопје 
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1350. геодетски работи; број и датум на овластувањето за ов-
ластен геодет и број и датум на актот за одземање, про-
должување или престанок на овластувањето и број на 
страна. 

Врз основа на член 103-г а во врска со член 103-ж 
од Законот за премер, катастар и запишување на права-
та на недвижностите (�Службен весник на Република 
Македонија� бр.27/86, 17/91 и 84/05), директорот на 
Државниот завод за геодетски работи донесува 

Член 4 
Исправката при погрешно запишување во именикот 

се врши така што со црвено мастило преку погрешно 
напишаниот текст се повлекува тенка линија и по пос-
ледниот реден број за правниот субјект во именикот се 
отвора нова страница во која се препишуваат сите не-
променети податоци од страницата која што се менува 
и се додаваат исправените  податоци.  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ИМЕНИКОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕДИН-

ЦИ - ОВЛАСТЕНИ ГЕОДЕТИ И ТРГОВСКИ  
ДРУШТВА ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ 

Новоотворената страна го задржува истиот реден 
број, а над прецртаниот податок се пишува (врска стра-
на број #).  

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат формата,  содр-
жината и начинот на водење на Именикот на трговци 
поединци- овластени геодети и трговски друштва за ге-
одетски работи (во натамошниот текст: именик). 

Член 5 
Содржината на ажурираниот именик е достапна на 

интернет страница. 
  

Член 6 Член 2 
Формата и содржината на Именикот на трговци по-

единци - овластени геодети и трговски друштва за гео-
детски работи се дадени на образец кој е составен дел 
на овој правилник.  

Именикот на трговци поединци - овластени геодети 
и трговски друштва за геодетски работи се води рачно. 

 
Член 3 

 Во именикот од член 2 на овој правилник се внесу-
ваат следните податоци: реден број( за правниот суб-
јект); име и презиме на трговецот поединец, односно 
назив на трговското друштво за геодетски работи; 
ЕМБГ или БДС; седиште (место, улица и број); број и 
датум на решението за запишување односно бришење 
во трговскиот регистар; реден број(за овластениот гео-
дет); име и презиме на овластениот геодет вработен кај 
трговецот поединец  односно во трговското друштво за  

Член 7 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�.  

 
         Бр. 01-7448/1                                 Директор, 
14 ноември 2005 година           Бисера Јакимовска, с.р. 
             Скопје 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



21 ноември 2005 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 100 - Стр. 63 

1351. 
Врз основа на член 103-г од Законот за премер, ката-

стар и запишување на правата на недвижностите (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 27/86, 17/91 и 
84/05), директорот на Државниот завод за геодетски рабо-
ти донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ 
И ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ОВЛАСТЕН 
ГЕОДЕТ, ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕ  И ЗА ФОРМАТА  

И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА ОВЛАСТУВАЊЕТО 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат: начинот на издава-
ње, продолжување и одземање на овластување за овластен 
геодет, висината на надоместокот за издавање на овластува-
ње и формата и содржината на образецот на овластувањето. 

   
Член 2 

За издавање на овластувањето од член 1 на овој пра-
вилник се полага испит според програма која е дадена во 
прилог број 1 и е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Програмата се состои од прашања од области на ге-
одезијата и правото сврзани со установување и одржу-
вање на катастарот на недвижностите. 

 
Член 4 

Кандидатот за полагање на испит за стекнување на 
овластување за овластен геодет поднесува барање до 
Комората на овластени архитекти и овластени инжене-
ри за полагање на испитот.              
Барањето од став 1 на овој член ги содржи следните 

податоци: 
1) Име, презиме, ЕМБГ, адреса на живеење; 
2) Уверение за државјанство; 
3) Диплома за соодветен степен на образование;  
4) Потврда за работно искуство на геодетски рабо-

ти; и 
5) Доказ за уплатен надомест за полагање на испитот. 
Документите од точките 2, 3, 4 и 5 на овој член, 

кандидатот е должен да ги приложи во оригинал или 
заверена копија. 

Член 5 
Испитот се полага пред комисија на Комората за 

овластени архитекти и овластени инженери. 
Комисијата е составена од претседател (дипломи-

ран геодетски инженер) и двајца членови (дипломиран 
геодетски инженер и дипломиран правник), кои имаат 
свои заменици. 
Претседателот на комисијата и неговиот заменик 

како и членот на комисијата-дипломиран правник и не-
говиот заменик се од редот на вработените во Држав-
ниот завод за геодетски работи, додека членот на коми-
сијата дипломиран геодетски инженер и неговиот заме-
ник се определуваат од Комората за овластени архите-
кти и овластени инженери. 

  
Член 6 

Комисијата има и секретар кој е од редот на врабо-
тените во Државниот завод за геодетски работи и кој 
ги врши административно- техничките и други работи 
во врска со работењето на комисијата. 

             
Член 7 

Комисијата донесува деловник за својата работа.  
 

Член 8 
Кандидатите кои што имаат намера да го полагаат 

испитот треба да се пријават во Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери. 

Комисијата во рок не пократок од 8 дена пред по-
лагањето, ги информира пријавените кандидати за 
утврдениот термин за полагање на испитот како и за 
секоја промена на датумот, времето и местото на по-
лагање. 
Полагањето на испитот е јавно и може да трае нај-

долго 3 часа. 
 

Член 9 
Кандидатот кој нема да дојде да го полага испитот или 

дојде, а не полага, се смета дека испитот не го полагал. 
Кандидатот пред да започне испитот, може да го 

одложи испитот. 
Полагањето на испитот може да се одложи поради 

болест, несреќа, смртен случај во семејството или дру-
ги оправдани причини за кои кандидатот е должен во 
рок од 3 дена до комисијата да достави писмен доказ. 

 
Член 10 

Успехот на кандидатот од полагањето на испитот 
комисијата го оценува со положил или со не положил, 
пооделно за прашањата од геодетската област и за пра-
шањата од правната област. 
Кандидатот кој не покажал задоволителни резулта-

ти по една од областите од став 1 на овој член, може да 
полага поправен испит само за тој дел. Рокот за полага-
ње на поправниот испит не може да биде пократок од 
30 дена од одржувањето на испитот. 
Кандидатот кој во рокот определен од став 2 на овој 

член, не се пријави за поправен испит или на поправ-
ниот испит не покаже задоволителни резултати, се сме-
та дека испитот за стекнување овластување за овластен 
геодет не го положил.  
Кандидатот кој не го положил испитот, може по-

вторно да го полага но не порано од истекот на 30 дена 
од денот на полагањето. 

 
Член 11 

Кандидатот кој го полага испитот за стекнување ов-
ластување за овластен геодет плаќа надоместок во ви-
сина од  7.000,00 денари. 
Формата и содржината на овластувањето  се дадени 

во прилог број 2 кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 12 
Шест месеци пред истекот на рокот на важење на 

овластувањето, овластениот геодет поднесува барање 
до Комората на овластени архитекти и овластени ин-
женери за продолжување на овластувањето. 
Комората на овластени архитекти и овластени ин-

женери, по утврдување на постоење на условите за 
стекнување на овластувањето и по прибавено пози-
тивно мислење за неговата работа од Државниот за-
вод за геодетски работи, донесува решение за продол-
жување на важноста на овластувањето на овластениот 
геодет.   

 
Член 13 

Комората на овластени архитекти и овластени ин-
женери може да го одземе овластувањето за овластен 
геодет во случаите  предвидени во член 103-к и член 
122-б од Законот за премер, катастар и запишување на 
правата на недвижностите. 
Решението за одземање на овластувањето се доста-

вува до Државниот завод за геодетски работи и до Тр-
говскиот регистар. 

 Член 14 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во �Службен весник на Репуб-
лика Македонија�. 

  
         Бр. 01-7447/1                                 Директор, 
14 ноември 2005 година           Бисера Јакимовска, с.р. 
             Скопје 
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1352. 
Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, 

катастар и запишување на правата на недвижностите 
(�Службен весник на СРМ� бр. 27/86, 17/91 и 84/05), 
Државниот завод за геодетски работи, донесува 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се става во примена установениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Крива Круша - Оп-
штина Чашка. 
Катастарот на недвижностите се применува од де-

нот на објавувањето на ова решение во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 
Со денот на примената на катастарот на недвижно-

стите од став 1 од ова решение, престанува да се при-
менува катастарот на земјиштето за КО Крива Круша, 
установен според Законот за премер и катастар на зем-
јиштето (�Службен весник на СРМ� бр. 34/72 и 13/78). 

 
         Бр. 09-7502/1                               Директор, 
16 ноември 2005 година          Бисера Јакимовска, с.р. 

       Скопје 
 

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
1353. 
Врз основа на член 105, 106, 107, 108 и 109 од Зако-

нот за хартии од вредност (�Службен весник на РМ� 
бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/03 и 
96/04), Комисијата за хартии од вредност на седницата 
одржана на ден 14.11.2005 година, донесе 

2. Согласноста за именување на Јулијана Ангелов-
ска за директор на брокерската куќа Алта Виста Брокер 
АД Скопје, се дава за период од 4 (четири) години, сог-
ласно Одлуката на Одборот на директори на Алта Ви-
ста Брокер АД Скопје од 27.09.2005 година. 

3. Согласноста за именување на Јулијана Ангеловска 
за директор на брокерската куќа Алта Виста Брокер АД 
Скопје престанува да важи и пред истекот на рокот 
утврден во точка 2 на ова решение, доколку лицето од 
точка 1 на ова решение биде разрешено од функцијата 
директор на брокерската куќа Алта Виста Брокер АД 
Скопје. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето и ќе се објави во �Службен весник на Републи-
ка Македонија�. 

 
     Бр. 08-2019/6             Комисија за хартии од вредност 
15 ноември 2005 година               Претседател, 
          Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1355. 
Врз основа на член 79, став 1, алинеја 4 и став 2 од 

Законот за хартии од вредност (�Службен весник на 
РМ� бр. 63/2000, 103/2000, 34/2001, 4/02, 37/02, 31/03, 
85/03 и 96/04), Комисијата за хартии од вредност на 
седницата одржана на 14.11.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката за измени и до-

полнувања на Процедурите за тргување на Македонска 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
1. Се издава одобрение за основање и работа на 

брокерската куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД, со седи-
ште на ул. �Кочо Рацин� бр. 30, влез II, стан 2, општи-
на Центар, 1000 Скопје, Република Македонија. 

2. Брокерската куќа АЛТА ВИСТА БРОКЕР АД 
Скопје ќе ги врши следниве работи: 

- примање и извршување на налози од инвеститори-
те што се однесуваат на купување и продажба на дол-
горочни хартии од вредност, во име и за сметка на кли-
ентот и 

- советување на клиентите при издавање и тргување 
со долгорочни хартии од вредност. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

 
     Бр. 08-2018/6             Комисија за хартии од вредност 
14 ноември 2005 година               Претседател, 
          Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1354. 
Врз основа на член 253 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на РМ� бр. 95/05), а во вр-
ска со член 110 од Законот за хартии од вредност 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 63/00, 
103/00, 34/01, 4/02, 37/02, 31/03, 85/2003 и 96/04), по-
стапувајќи по барањето поднесено од брокерската куќа 
Алта Виста Брокер АД Скопје од 29.09.2005 година, 
Комисијата за хартии од вредност на својата седницата 
одржана на ден 15.11.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност за именување на Јулијана Ан-

геловска, дипломиран економист од Скопје, бул. �Јане 
Сандански� бр. 3/4-17, со ЕМБГ 1606960455044, за ди-
ректор на брокерската куќа Алта Виста Брокер АД 

Берза АД Скопје, број 02-2317/1 од 27.10.2005 година, 
доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 
03.11.2005 година и заведена под деловоден број на 
Комисијата за хартии од вредност 08-2237/1. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 08-2237/3             Комисија за хартии од вредност 
14 ноември 2005 година               Претседател, 
          Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 

___________ 
1356. 
Врз основа на член 79 од Законот за хартии од 

вредност (�Службен весник на РМ� бр. 63/2000, 
103/2000, 34/2001, 4/2002, 37/2002, 31/2003, 85/2003 и 
96/2004), Комисијата за хартии од вредност на својата 
седницата одржана на ден 14.11.2005 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
1. Се дава согласност на Одлуката на Македонска 

Берза АД Скопје за измени и дополнување на Процеду-
рите за организирање на јавна берзанска аукција на ак-
ции, број 02-2310/1 од 01.11.2005 година, евидентирана 
во Комисијата за хартии од вредност под деловоден 
број 08-2253/1 од 07.11.2005 година. 

2. Се задолжува Македонска Берза АД Скопје, во 
рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение, да 
достави до Комисијата пречистен текст на Процедури-
те за организирање на јавна берзанска аукција на ак-
ции. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на негово-
то донесување и истото ќе се објави во �Службен вес-
ник на Република Македонија�. 

 
     Бр. 08-2253/3             Комисија за хартии од вредност 

Скопје, со седиште на ул. �Кочо Рацин� бр. 30, влез II, 
стан 2, Скопје. 

14 ноември 2005 година               Претседател, 
          Скопје                  проф. д-р Весна Пендовска, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА  
ЕНЕРГЕТИКА НА РМ 

1357. 
Врз основа на член 50-а, став 1, алинеја 9 и член 51 

од Законот за енергетика (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 47/97, 40/99, 98/00, 94/02, 38/03 и 
40/05), а во врска со член 11, став 3 од Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за енергетика 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 
40/05), Регулаторната комисија за енергетика на Репуб-
лика Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 
2005 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На акционерското друштво за производство на 

електрична енергија �Електрани на Македонија�, во 
државна сопственост - Скопје, улица �11 Октомври� 
бр. 9, 1000 Скопје, Република Македонија му се издава 
лиценца за вршење на енергетска дејност производство 
на електрична енергија. 

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата 
во вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија се утврдени во Прилог 1, �Лицен-
ца за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија� кој што е составен дел на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македони-
ја�. 

вата и обврските на АД ЕЛЕМ � Скопје (во поната-
мошниот текст: носител на лиценца) и неговото учес-
тво на пазарот на електрична енергија. 
Како енергетска дејност производство на електрич-

на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водството на електрична енергија во хидроелектрични-
те централи, термоелектричните централи, термоеле-
ктричните централи-топлани и други електрични цен-
трали. 

 
10. Подрачје на вршење на енергетската дејност 
Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од 

оваа лиценца, носителот на лиценцата, енергетската 
дејност производство на електрична енергија ја врши 
на територијата на Република Македонија. 

 
11. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија ја врши со производ-
ните капацитети наведени во Прилог 1 кој е составен 
дел од оваа лиценца. 

 
12. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на преносниот систем 
Носителот на лиценцата има право на приклучува-

ње, пристап и користење на електроенергетскиот си-
стем заради нормално вршeње на енергетската дејност 
производство на електрична енергија во согласност со 
закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со 
Мрежните правила за пренос на електрична енергија 
(во понатамошниот текст: �Мрежни правила�), одобре-
ни од страна на Регулаторната комисија за  енергетика.  

 
        Бр. 02-1391/1                  Претседател, 
18 ноември 2005 година             Славе Ивановски, с.р. 
            Скопје 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРО-
ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. Име и седиштето на носителот на лиценцата 
Aкционерско друштво за производство на еле-

ктрична енергија �Електрани на Македонија�, во др-
жавна сопственост � Скопје, улица �11 Октомври� бр. 
9, 1000 Скопје, Република Македонија, со скратено име 
АД ЕЛЕМ � Скопје  

 
2. Енергетската дејност за која се издава лицен-

цата  
Производство на електрична енергија 
 
3. Датум на издавање на лиценцата 
00 Ноември 2005 година 
 
4. Временски период на важење на лиценцата 
35 години 
 
5. Датум до кога важи лиценцата 
00 Ноември 2040 година 
 
6. Евидентен број на издадената  лиценца 
ЕЕ - 05.01.1/05 
 
7. Број на деловниот субјект - 6023754 
 
8. Единствен даночен број - 4030005560757 
 
9. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 

врши 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

 
13. Обврски за носителот на лиценца 
Носителот на лиценцата е должен да: 
- ги почитува законите, другите прописи и општи 

акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, 
заштита на потрошувачите, заштита на животната сре-
дина, заштита на работниците, заштита на техничките 
средства и опрема; 

- ги почитува Мрежните правила, Пазарните прави-
ла, правилниците и другите прописи кои ги пропишува 
или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во 
согласност со закон; 

- се придржува кон законите, прописите, стандар-
дите, препораките и други општи акти, при изградба, 
реконструкција, редовни годишни ремонти на обје-
ктите, постројките, уредите и инсталациите вклуче-
ни во процесот на производство на  електрична енер-
гија; 

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и ква-
литетно производство и испорака на електрична енер-
гија до точката на прием; 

- склучува регулирани договори, одобрени од Регу-
латорната комисија за енергетика, со снабдувачот со 
електрична енергија на тарифни потрошувачи на голе-
мо за продажба на целокупната расположлива еле-
ктрична енергија, моќност, и системски услуги;  

- обезбеди достапност на планираната електрична 
моќност, енергија и системски услуги до точката на 
прием; 

- доставува извештаи за опремата, постројките, пла-
новите за одржување, планираната расположливост до 
операторот на електроенергетскиот систем во соглас-
ност со Мрежните правила. 

 
14. Планирање на одржување на постојните и из-

градба на нови производни капацитети  
Заради сигурно и ефикасно функционирање на про-

изводните капацитети кои се вклучени во процесот на 
производство на електрична енергија, носителот на ли-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија како дејност од јавен интерес, пра-

ценцата е должен истите да ги одржува во исправна и 
функционална состојба.  
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Заради долгорочно обезбедување на сигурност во 
снабдувањето со електрична енергија, носителот на ли-
ценцата е должен да врши изградба на нови производ-
ни капацитети во согласност со стратешките определби 
за развој на енергетиката на Република Македонија. 
Носителот на лиценцата е должен секоја година, 

најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за 
енергетика да поднесе План за одржување на постојни 
и изградба на нови производни капацитети за период 
од пет години, годишна програма за реализација на 
планот, како и мислење по планот од операторот на 
електроенергетскиот систем. 
Планот за одржување на постојни и изградба на но-

ви производни капацитети особено треба да содржи: 
- опис на функционална состојба на постојните про-

изводни капацитети; 
- потреба од ревитализација на постојните произ-

водни капацитети;  
- проценка за идни потреби од нови производни ка-

пацитети; 
- локации каде се планира да се изградат новите 

производни капацитети; 
- финансиски извори за реализација на планот. 
 
15. Изготвување на годишна програма за ремон-

ти 
Носителот на лиценцата е должен да изготви и до-

стави до Регулаторната комисија за енергетика годиш-
на програма за ремонти на производните капацитети и 
истата да ја објави на својата веб страна. 
Пред да пристапи кон ремонт на производните ка-

пацитети, носителот на лиценцата е должен да ја изве-
сти, Регулаторната комисија за енергетика, за точниот 

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски изве-
штаи. 

 
19. Доверливост на информациите 
Носителот на лиценцата е должен во согласност со 

закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на де-
ловните податоци и информации кои при вршењето на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија ги добива од сите учесници на пазарот на еле-
ктрична енергија. 

 
20. Обврска за доставување на Годишен изве-

штај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната годи-
на. Годишниот извештај со сите прилози задолжително 
се доставува и во електронска форма.   
Годишниот извештај треба да содржи податоци за:  
1. обемот на производство на електрична енергија 

во текот на претходната година, вкупно и за секој про-
изводен капацитет поодделно (вкупна количина на 
произведената и испорачаната електрична енергија на 
точка на прием, количество на гориво потрошено за 
производство на електрична енергија, количини на си-

датум на отпочнување и времетраење на ремонтот. 
 
16. Обврска за информирање 
Носителот на лиценцата е должен да ја извести Ре-

гулаторната комисија за енергетика за секоја нераспо-
ложливост на производен капацитет која што трае по-
веќе од 12 месеци и притоа е поголема од 10 % од 
вкупната инсталирана моќност на производните капа-
цитети.  
Носителот на лиценцата е должен најдоцна во рок 

од 8 часа писмено да ја извести Регулаторната комиси-
ја за енергетика, за сите непланирани прекини во про-
цесот на производство на електрична енергија, како и 
за причините за настанување на прекините и превземе-
ните мерки за нивно отстранување.  
Носителот на лиценцата е должен да им ги обез-

беди на операторот на електроенергетскиот систем и 
операторот на пазарот на електрична енергија, сите 
потребни податоци и информации кои се неопходни 
за извршувањето на нивните обврски од лиценците, 
во согласност со Мрежните правила и Пазарните 
правила. 

 
17. Обврска за обезбедување на резерви со гори-

во 
Носителот на лиценцата е должен да има постојани 

резерви на јаглен и друг вид на гориво, кои во услови 
на кризна состојба ќе обезбедат непречена работа на 
термоелектричната централа за триесет дена. 
Носителот на лиценцата во својот годишен финан-

скиски план треба да предвиди и да обезбеди финанси-
ски средства за покривање на неопходните трошоци за 
набавка и одржување на резервите со јаглен и друг вид 
на гориво.  

 
18. Обврска за одвоена сметководствена евиден-

ција 
Носителот на лиценцата е должен: 
- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-

стемски услуги, количина на електрична енергија за ба-
лансна регулација, сопствена потрошувачка, број и 
времетраење на планираните и непланираните преки-
ни, како и за причините за нивно настанување); 

2. финансиски извештај за енергетската дејност 
производство на електрична енергија, составен од:  

- биланс на состојба и биланс на успех, 
- извештај за промените во главнината,  
- извештај за паричните текови, 
- применетите сметководствени политики, и 
- други објаснувачки белешки подготвени во сог-

ласност со меѓународните сметководствени стандарди; 
3. превземени мерки во текот на претходната годи-

на за: 
- заштита на опремата и објектите од надворешни 

влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност, 

- заштита при  работа, 
- обука и стручно усовршување на  вработените за-

ради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енер-
гетската дејност, 

- заштита на животната средина, животот и здравје-
то на луѓето, 

- спроведување на мониторинг врз сопственото ра-
ботење, 

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано 
и квалитетно вршење на енергетската дејност, 

- обезбедување на енергетска ефикасност, 
- вршење на енергетската дејност во услови на 

кризна состојба, промена на условите на светскиот па-
зар, како и воена и вонредна состојба; 

4. остварување на годишната програма за реализа-
ција на Планот за одржување на постојни и изградба на 
нови производни капацитети, во претходната година; 

5. извршување на програма за ремонти во претход-
ната година; 

6. состојба со кадровска екипираност за извршува-
ње на пооделни задачи при вршењето на енергетската 
дејност производство на електрична енергија;  

денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

7. извршени инспекциски надзори и контроли од стра-
на на надлежни инспекциски и други државни органи, со 
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приложени фотокопии на записниците, извештаите и ре-
шенијата од извршените надзори и контроли;  

8. бизнис план за тековната година и оценка за реа-
лизирање на бизнис планот во претходната година; 

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот 
на услугата. 

 
21. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика да доставува: 
- во писмена и/или електронска форма, месечни и 

квартални извештаи за вкупната количина на произведе-
ната и испорачаната електрична енергија, количеството 
на гориво потрошено за производство на електрична 
енергија, количините на системски услуги, количината на 
електрична енергија за балансна регулација, бројот и вре-
метраењето на планираните и непланираните прекини, ка-
ко и за причините за нивно настанување; 

- известување за сите околности, настани и промени 
кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз 
вршењето на енергетската дејност производство на 
електрична енергија; 

- сите договори во врска со вршење на енергетската 
дејност производство на електрична енергија коишто 
ги склучил со снабдувачот со електрична енергија на 
тарифни потрошувачи на големо. 

 
22. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Носителот на лиценцата е должен да инсталира, 

одржува, проверува и да ги сервисира мерните уреди 

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат квалите-
тот на произведената електрична енергија и по барање на 
Регулаторната комисија за енергетика, да доставува пис-
мен извештај за движењето на сите параметри кои што го 
определуваат квалитетот на произведената електрична 
енергија во определен временски период. 

 
27. Изменување и дополнување на лиценцата 
Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе 

се врши исклучиво во согласност со одредбите од Пра-
вилникот за условите, начинот и постапката за издава-
ње, менување и одземање нa лиценци за вршење на 
енергетски дејности. 

 
28. Мерки во случај на неисполнување на обвр-

ските од страна на носителот на лиценцата  
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности.  

ПРИЛОГ 1 
 

Хидро производствени капацитети 
 
1. ХЕЦ �Глобочица� � Струга 
 
1.1. Податоци за акумулацијата 
- Име на акумулација          Глобочица 
- Максимална кота (m)                   687,50 m н.в 
- Минимална кота (m)                   682,50 m н.в 

на сите мерни места и да ја мери произведената еле-
ктрична енергија и моќност на сите мерни места на 
праг на електрана. 

 
23. Цени на електрична енергија  
Носителот на лиценцата е должен произведената 

електричната енергија да ја продава според цените за 
електрична енергија во согласност со  Правилникот за 
начинот и условите за регулирање на цени за електрич-
на енергија. 
Носителот на лиценцата е должен цените за еле-

ктрична енергија да ги објавува на својата веб страна. 
  
24. Физичка заштита на производните капаците-

ти од надворешни влијанија и хаварии 
Носителот на лиценцата е должен во рок од шест 

месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да до-
несе План за физичка заштита на производните капаци-
тети за производство на електрична енергија и должен 
е истиот да го достави до Регулаторната комисија за 
енергетика.  

 
25. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  
Носителот на лиценцата е должен по барање на Ре-

гулаторната комисија за енергетика, да и овозможи не-
посреден увид во целокупната документација, како и 
пристап во објектите, деловните простории, простори, 
инсталациите, како и на средствата и опремата потреб-
ни за вршење на енергетската дејност, во согласност со 
Правилникот за условите, начинот и постапката за из-
давање, менување и одземање нa лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
26. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 

- Корисен волумен (m³)               12.166.114 m³ 
 
1.2. Податоци  
- Број на производни единици        2 
- Номинална моќност на  
хидроелектрана (MW)      42,560 MW 
- Расположива моќност на  
хидроелектрана (MW)      42,560 MW 
- Максимална моќност на  
хидроелектрана (MW)      44,097 MW 
 
1.3. Податоци за опремата  
 
1.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици        2 
- Спремност за функција за автоматска  
регулација           да 
- Спремност за управување од диспечерски  
центар             да 
 
1.3.2. Турбина 
- Тип                     TF 1.72/213-13  
- Производител                   Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW)       21,850 MW 
- Номинален пад (m)                     97,02 m 
- Номинален проток (m³/s)              25 m³/s 
- Брзина на вртење (min-1)        375  min -1 
- Брзина на вртење при побег (min-1)     700  min -1 
- Максимален кпд                   0,917 
- Момент на инерција (tm2)                400 tm2 
- Дозволен пораст на вртежи                   32%  
1.3.3. Генератор 
- Тип                S 4264 - 16 
- Производител                     Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (MVA)             26 MVA 
- Номинален напон (V)                   10.500 V ± 5% 
- Номиналнa фреквенција (Hz)                 50 Hz   
- Номиналнa струја (А)                      1.430 А ± 5% 
- Номиналeн фактор на моќност (cos φ)               0,80 

согласно пропишаните услови за снабдување со еле-
ктрична енергија и Мрежните правила. 

- Номинална брзина на вртење (min-1)          375 min-1 
- Брзина на вртење при побег (min-1)          700 min-1 
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- Струја на возбуда (А)                      617 А 
- Напон на возбуда (V)             119,70 V 
- Замавен момент (tm2)                  400 tm2 
 
1.3.4. Трансформатор 
- Тип                  2 Tog 26000 - 123 
- Производител                    Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (MVA)                  26 MVA 
- Номинален напон (V)             115.500 /10.500 V  
- Номиналнa фреквенција (Hz)                     50 Hz   
- Номиналнa струја (А)                     136/1.430 А 
- Ладење                       ONAN 
- Спрега на намотката                              Yd 5 
 
2. ХЕЦ �Шпилје� � Дебар  
2.1. Податоци за акумулацијата 
- Име на акумулација             Дебарско Езеро 
- Максимална кота (m)                580 m н.в 
- Минимална кота (m)           560 m н.в 
- Корисен волумен (m³)                212.000.000 m³ 
 
2.2. Податоци  
- Број на производни единици        3 
- Номинална моќност на  
хидроелектрана (MW)                 84 MW 
- Расположива моќност на  
хидроелектрана (MW)        до 84 MW 
- Максимална моќност на  
хидроелектрана (MW)                 84 MW 
 
2.3. Податоци за опремата  
 
2.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици        3 

3. ХЕЦ �Маврово� � Гостивар 
 
3.1. Податоци за акумулацијата 
- Име на акумулација       Мавровска акумулација 
- Максимална кота (m)                 1230,50 m н.в 
- Минимална кота (m)                     1207,00 m н.в 
- Корисен волумен (m³)                242.275.000 m³ 
 
3.2. Податоци  
 
3.2.1. ХЕЦ Вруток 
- Број на производни единици           4 
- Номинална моќност на  
хидроелектрана (MW)               150 MW 
- Расположива моќност на  
хидроелектрана (MW)          до 150 MW 
- Максимална моќност на  
хидроелектрана (MW)              150 MW 
 
3.2.2. ХЕЦ Равен 
- Број на производни единици           3 
- Номинална моќност на  
хидроелектрана (MW)         19,20 MW 
- Расположива моќност на  
хидроелектрана (MW)                 до 19,20 MW 
- Максимална моќност на  
хидроелектрана (MW)         19,20 MW 
 
3.2.3. ХЕЦ Врбен 
- Број на производни единици           2 
- Номинална моќност на  
хидроелектрана (MW)         12,80 MW 
- Расположива моќност на  
хидроелектрана (MW)                 до 12,80 MW 
- Максимална моќност на  - Спремност за функција за автоматска  

регулација            да 
- Спремност за управување од диспечерски  
центар             да 
 
2.3.2. Турбина 
- Тип                    Францис-вертикална  
- Производител         Литострој - Турбоинштитут 
- Номинална моќност (MW)          28.000 kW 
- Номинален нето пад (m)                    87 m 
- Нето пад (m)               72,70 m � 91,30 m  
- Номинален проток (m³/s)                36 m³/s 
- Брзина на вртење (min-1)            300 min-1 
- Брзина на вртење при побег (min-1)         550 min-1 
- Оптимален к.п.д.                            0,94 
- Момент на инерција (kgm2)          3,342 kgm2 
- Дозволен пораст на вртежи                   32% 
 
2.3.3. Генератор 
Тип.. 
а) ротор              S 4705-20 
- Производител 
а) ротор                      Раде Кончар � Загреб 
б) статор                          Елпром - Софија                                             
- Номинална привидна моќност (кVA)    31.100 кVA 
- Номинален напон (V)                   10.500 V ± 5% 
- Номиналнa фреквенција (Hz)                      50 Hz   
- Номиналнa струја (А)                 1.710 А ± 5% 
- Номинален фактор на моќност (cos φ)            0,90 
- Номинална брзина на вртење (min-1)         300 min-1 
- Брзина на вртење при побег (min-1)         550 min-1 
- Струја на возбуда (А)                 542 А 
- Напон на возбуда (V)             117,50 V 
- Замавен момент (tm2)                  800 tm2 
 
2.3.4. Трансформатор 
- Тип                3 Tog 26000-123  
- Производител                     Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (MVA)                 31.100 кVA 
- Номинален напон (V)          10.500/115.500 V  
- Номиналнa фреквенција (Hz)                 50 Hz   

хидроелектрана (MW)         12,80 MW 
 
3.3. Податоци за опремата  
 
3.3.1. Производни единици (агрегати) 
 
3.3.1.1. ХЕЦ Вруток 
- Број на производни единици           4 
- Спремност за функција за автоматска  
регулација            да 
- Спремност за управување од диспечерски  
центар              да  
3.3.1.2. ХЕЦ Равен 
- Број на производни единици           3 
- Спремност за функција за автоматска  
регулација            да 
- Спремност за управување од диспечерски  
центар              не  
3.3.1.3. ХЕЦ Равен 
- Број на производни единици           2 
- Спремност за функција за автоматска  
регулација            да 
- Спремност за управување од диспечерски  
центар              не 
 
3.3.2. Турбина  
3.3.2.1. ХЕЦ Вруток 
- Тип      Пелтон � вертикална Р4 1.81/200 (за сите агрегати) 
- Производител                   Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW)                42 МW 
- Номинален нето пад (m)                  525 m 
- Номинален проток (m³/s)                     9 m³/s 
- Номинален број на вртежи (врт/min)    500 врт/min 
- Дозволен број на вртежи при  
побег (врт/min)                        900 врт/min 
 
3.3.2.2. ХЕЦ Равен 
- Тип 
за агрегати А и Б Франсис � вертикална F 1.065/210  

- Номиналнa струја (А)                     155/1.710 А 
- Ладење                             N/F 
- Спрега на намотката                         Yd 5 

за агрегат Ц Франсис � вертикална F 1.0/227R        
- Производител                   Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW)              7,5 МW 
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- Номинален нето пад (m)               70,50 m 
- Номинален проток (m³/s)                 12 m³/s 
- Номинален број на вртежи (врт/min)    500 врт/min 
- Дозволен број на вртежи при  
побег (врт/min)                       900 врт/min  
3.3.2.3. ХЕЦ Врбен 
- Тип             Франсис � хоризонтална F 1.2/90 S  
- Производител                   Литострој - Љубљана 
- Номинална моќност (MW)              6,4 МW 
- Номинален нето пад (m)                     185 m 
- Номинален проток (m³/s)                     4 m³/s 
- Номинален број на вртежи (врт/min)    750 врт/min 
- Дозволен број на вртежи при  
побег (врт/min)                  1.350 врт/min 
 
3.3.3. Генератор 
 
3.3.3.1. ХЕЦ Вруток 
 
A) Aгрегати А и Б 
- Тип                             S 380/175-12  
- Производител                     Раде Кончар - Загреб 
- Номинална привидна моќност (MVA)     42 МVA 
- Номинален напон (V)          12.000 V +10% - 5% 
- Номиналнa струја (А)                     2.020 А  
- Номинален фактор на моќност  
(cos φ)                          0,90 
- Номинален број на  
вртежи (врт/min)                  500 врт/min-1 
- Број на вртежи при  
побег (врт/min)                            900 врт/min 
- Номинална струја на возбуда (А)               655 А 
- Номинален напон на возбуда (V)              170 V 
- Број на полови на роторот             12 

3.3.4. Трансформатор 
 
3.3.4.1. ХЕЦ Вруток 
 
А) Блок трафо А 
- Тип              TP-8 ТВ5000-110  
- Номинална моќност (кVA)                 50.000 кVA 
- Номинален напон (V)           12.000 - 116.000 V  
- Номиналнa струја (А)                249 � 2.406 А 
- Спрега на намотката                    Yd 5 
- Uk                          11% 
 
Б) Блок трафо Б 
- Тип              TP-8 ТВ5000-110  
- Номинална моќност (кVA)                50.000 кVA 
- Номинален напон (V)           12.000 - 116.000 V  
- Номиналнa струја (А)                     249 � 2.406 А 
- Спрега на намотката                    Yd 5 
- Uk                          11% 
 
В) Блок трафо Ц 
- Тип                    TОV-42000-123  
- Номинална моќност (кVA)                42.000 кVA 
- Номинален напон (V)               11.600 - 12.000 V  
- Номиналнa струја (А)                209 � 2.020 А 
- Спрега на намотката                    Yd 5 
- Uk                            10.80% 
 
Г) Блок трафо Д  
- Тип                   2TОV-42000-123  
- Номинална моќност (кVA)                 42.000 кVA 
- Номинален напон (V)          11.600 - 12.000 V  
- Номиналнa струја (А)                210 � 2.020 А 
- Спрега на намотката                         Yd 5 
- Uk                         11 %  

Б) Aгрегати Ц и Д 
- Тип                         S � 4005 -12  
- Производител                     Раде Кончар - Загреб 
- Номинална привидна моќност (MVA)   42,00 МVA 
- Номинален напон (V)     12.000 V +10% - 5% 
- Номиналнa струја (А)                2.020 А  
- Номинален фактор на  
моќност (cos φ)                        0,90 
- Номинален број на  
вртежи (врт/min)                  500 врт/min-1 
- Број на вртежи при  
побег (врт/min)                            900 врт/min 
- Номинална струја на возбуда (А)               873 А 
- Номинален напон на возбуда (V)                   140 V 
- Број на полови на роторот                          12 
 
3.3.3.2. ХЕЦ Равен 
 
A) Aгрегати А, Б и Ц 
- Тип. 
а) ротор                          S - 2804-12  
б) статор                              HYE9 02 02                                                             
- Производител 
а) ротор                      Раде Кончар � Загреб 
б) статор                          Сарелем - Франција      
- Номинална привидна моќност (MVA)         9 МVA 
- Номинален напон (V)                6.300 V    
- Номиналнa струја (А)                 825 А  
- Номинален фактор на моќност (cos φ)            0,90 
- Номинален број на вртежи (врт/min)  500 врт/min-1 
 
3.3.3.3. ХЕЦ Врбен 
 
A) Aгрегати А и Б  
- Тип             S - 2503-8  
- Производител                     Раде Кончар - Загреб 
- Номинална привидна моќност (MVA)     9,50 МVA 
- Номинален напон (V)                     6.300 V    
- Номиналнa струја (А)                      870 А  
- Номинален фактор на моќност  

 
3.3.4.2. ХЕЦ Равен 
 
А) Блок трафо А 
- Тип                       2TN 8000-30  
- Номинална моќност (MVA)                8 MVA 
- Номинален напон (V)           6.300 � 36.750 V  
- Номиналнa струја (А)                 125,50 � 733 А 
- Спрега на намотката                   Yd 5 
- Uk                                 7% 
Б) Блок трафо Б 
- Тип                           2TN 8000-30  
- Номинална моќност (MVA)               8 MVA 
- Номинален напон (V)           6.300 � 36.750 V  
- Номиналнa струја (А)                125,50 � 733 А 
- Спрега на намотката                   Yd 5 
- Uk                            7% 
 
В) Блок трафо Ц 
- Тип                    4 � T 8000-38  
- Номинална моќност (MVA)           8,00 MVA 
- Номинален напон (V)               6300 � 36750 V  
- Номиналнa струја (А)             132,00 � 733,00 А 
- Спрега на намотката                    Yd 5 
- Uk                     6,50% 
 
3.3.4.3. ХЕЦ Врбен 
 
А) Блок трафо А 
- Тип              TN 8000-30  
- Номинална моќност (MVA)                    8,00 MVA 
- Номинален напон (V)           6.300 � 38.500 V  
- Номиналнa струја (А)                     120 � 733 А 
- Спрега на намотката                    Yd 5 
- Uk                         7% 
 
Б) Блок трафо Б 
- Тип              TN 8000-30  
- Номинална моќност (MVA)       8,00 MVA 
- Номинален напон (V)           6.300 � 38.500 V  

(cos φ)                          0,90 
- Номинален број на  
вртежи (врт/min)                  750 врт/min-1 

- Номиналнa струја (А)                     120 � 733 А 
- Спрега на намотката                    Yd 5 
- Uk                                 7% 
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4. ХЕЦ �Треска� � Скопје 
 
4.1. Податоци за акумулацијата 
- Име на акумулација              Козјак 
- Максимална кота (m)           459 m н.в 
- Минимална кота (m)           432 m н.в 
- Корисен волумен (m³)                260.000.000 m³  
4.2. Податоци  
- Број на производни единици           2 
- Номинална моќност на  
хидроелектрана (MW)                  80 MW 
- Расположива моќност на  
хидроелектрана (MW)         до 80 MW 
- Максимална моќност на  
хидроелектрана (MW)                  80 MW 
 
4.3. Податоци за опремата  
 
4.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици           2 
- Спремност за функција за автоматска  
регулација                 да 
- Спремност за управување од диспечерски  
центар                           да 
 
4.3.2. Турбина 
- Тип                         Франсис-вертикална  
- Производител                  Алстом - Кина 
- Номинална моќност (MW)                40 МW 
- Номинален нето пад (m)                    92 m 
- Номинален проток (m³/s)        48,45 m³/s 
- Номинална брзина на  
вртење (врт/min)                       300 врт/min 
- Број на вртежи при  

5.3. Податоци за опремата  
 
5.3.1. Производни единици (агрегати) 
- Број на производни единици            4 
- Спремност за функција за автоматска  
регулација            да 
- Спремност за управување од диспечерски  
центар              да  
5.3.2. Турбина 
- Тип         FRENCIS TF 13/195  
- Производител                   Литострој - Љубљана  
- Номинална моќност (MW)       31,80 МW 
- Номинален нето пад (m)               91,30 m 
- Номинален проток (m³/s)                 36 m³/s 
- Номинален број на вртежи (врт/min)    300 врт/min 
- Број на вртежи при побег (врт/min)      540 врт/min 
 
5.3.3. Генератор 
- Тип                 S4705-20  
- Производител                     Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (kVA)                 31.800 kVA 
- Номинален напон (V)             10.500 V  
- Номинална фреквенција (Hz)                50 Hz   
- Номинална струја (А)                1.750 А  
- Номиналeн фактор на моќност (cos φ)            0,90 
- Номинална брзина на  
вртење (врт/min)                       300 врт/min 
- Брзина на вртење при  
побег (врт/min)                       540 врт/min 
- Замавен момент (tm2)                  800 tm2  
5.3.4. Трансформатор 
- Тип 
а) Г1 и Г2                                          3TO g 26000 - 123  
а) Г3 и Г4                                       1TON - 26000 - 123  побег (врт/min)                            585 врт/min 

- Просечен к.п.д.                  0,91028 
- Вкупна тежина (t)                      116 t 
- Дозволен пораст на вртежи                   32% 
 
4.3.3. Генератор 
- Тип                       SF 40-20/5500  
- Производител                  Алстом - Кина 
- Номинална моќност (MW)                   40 MW 
- Номинален напон (kV)                 13 kV  
- Номиналнa фреквенција (Hz)                50 Hz   
- Номиналнa струја (А)                2.092 А  
- Номиналeн фактор на моќност (cos φ)            0,80 
- Номинална брзина на вртење (врт/min)       300 врт/min 
- Брзина на вртење при побег (врт/min)  585 врт/min 
- Струја на возбуда (А)                  958 А 
- Напон на возбуда (V)                 151 V 
- Замавен момент (tm2)                 800 tm2 
 
4.3.4. Трансформатор 
- Тип                             SF10-50000/110TH  
- Производител                    Шенјанг - Кина 
- Номинална моќност (kVA)                 50.000 кVA 
- Номинален напон (kV)            13,80/115,50 kV  
- Напон на импеданса                      12% 
- Ладење                       ОNАF/ONAN 
- Спрега на намотката                   YNd 5 
 
5. ХЕЦ �Тиквеш� � Кавадарци 
 
5.1. Податоци за акумулацијата 
- Име на акумулација                    Тиквеш 
- Максимална кота (m)                   268,50 m н.в 
- Минимална кота (m)                   233,00 m н.в 
- Корисен волумен (m³)                309.227.980 m³ 
 
5.2. Податоци  
- Број на производни единици             4 
- Номинална моќност на  
хидроелектрана (MW)                        114,48 MW 
- Расположива моќност на  

- Производител                     Раде Кончар - Загреб 
- Номинална моќност (kVA)                 31.800 кVA 
- Номинален напон (kV)            10,50/115,50 kV  
- Напон на куса врска                     11% 
- Ладење              ОNАF (присилно) 
- Спрега на намотката                    Yd 5  

Термо производствени капацитети 
 
1. РЕК �БИТОЛА� � БИТОЛА 
 

Производна 
единица 

Блок - 
1 

Блок - 
2 

Блок - 
3 

Вкупно 
термоелек-
трана 

хидроелектрана (MW)                   до 114,48 MW 
- Максимална моќност на  
хидроелектрана (MW)                       114,48 MW 

Производител Подољски Завод, град Подољск, Русија 

Номинална 
моќност [MW] 225 225 225 675 

Расположлива 
моќност [MW] 222 222 222 666 

Максимална 
моќност [MW] 225 225 225 675 

 

Производна единица Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Основно гориво јаглен - 
лигнит 

јаглен - 
лигнит 

јаглен - 
лигнит 

Специфична потрошу-
вачка на топлина на 
праг на термоцентра-
ла [GJ/MWh] 

11,35 11,35 11,35 

Спремност на функци-
ја на автоматска регу-
лација 

не не не 

 

Парен котел Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Тип ПП 660 - 
140 

ПП 660 - 
140 

ПП 660 - 
140 
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Потрошувачка на 
лигнит [t/h] со Hd = 
7700 [kЈ/h]  

297 297 297 

 

Парна турбина Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Тип K 200 - 130 - 
3 

K 210 - 130 - 
3 

K 210 - 130 - 
3 

Производител Ленинградски Металически Завод, Ст. Пе-
терсбург, Русија 

Номинална 
моќност [MW] 225 225 225 

Број на вртежи 
[vrt/min] 3.000 3.000 3.000 

Притисок на 
пареа [MPa] 12,75 12,75 12,75 

Број на одзема-
ња 7 7 7 

Притисок на 
кондензација 
[MPa] 

0.0067666 0.0067666 0.0067666 

Начин на повр-
зување со гене-
ратор 

директно директно директно 

 

Кондензатор Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Тип 200 - КЦС 
-  5 А,Б 

200 - КЦС -  
5 А,Б 

200 - КЦС -  
5 А,Б 

Производи- Ленинградски Металически Завод, Ст. Пе-

Трансформатор Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Тип 
ТАЦ � 

25000/110 � 
74У3 

1 TOZ  
25000 � 420 

S 

1 TOZ  
25000 � 420 

S 

Производител Заpоrжтран-
сформатор 

Раде Кон-
чар, Загреб 

Раде Кон-
чар, Загреб 

Номинална 
моќност [MVA] 250/250 250/250 250/250 

Номинален на-
пон [kV] 15,75/110 15,75/425 15,75/425 

Метод на ладе-
ње OFAF OFAF OFAF 

 
2. РЕК �ОСЛОМЕЈ� � ОСЛОМЕЈ 
 
Производна единица: една 

Номинална моќност [MW] 120 

Расположлива моќност [MW] 120 

Максимална моќност [MW] 125 

 

Основно гориво јаглен - лигнит 

Специфична потрошувачка на гориво 
[GJ/MWh] 10.484 

тел терсбург, Русија 

Површина 
[m2] 13.180 13.180 13.180 

 

Разладен систем Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Тип Рециркулационен со разладна кула со при-
родна промаја 

Производител Ватростална Ватростална Ватростална 

Капацитет 
[m3/h] 27.500 27.500 27.500 

 

Електро-
филтер Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Тип FAA 4 x 32 � 4 
x 78.135 - 2 

FAA 4 x 32 � 
4 x 78.135 - 2 

FAA 4 x 32 � 4 
x 78.135 - 2 

Производи-
тел 

Flakt AB. 
Шведска 

Flakt AB. 
Шведска 

Flakt AB. 
Шведска 

Ефикас-
ност 
[mg/Nm3] 

< 100 < 100 < 100 

 

Генератор Блок - 1 Блок - 2 Блок - 3 

Тип ТВВ � 200 � 2 
АУ3 

ТВВ � 200 � 
2 АУ3 

ТВВ � 200 � 
2 АУ3 

Производител Електросила, Ст. Петерсбург, Русија 

Номинална 
активна моќ-
ност [MW] 

225 225 225 

Номинална при-
видна моќност 
[MVA] 

264,7 264,7 264,7 

Номинален на-
пон [kV] 15,75 15,75 15,75 Површина [m2] 6.500 

 

Спремност на функција на автоматска 
регулација да 

 
 

Парен котел 

Тип П изведба, стрмоцевен со 
природна циркулација 

Производител РАФАКО, Полска 

Потрошувачка на лигнит [t/h] при 
максимум продукција 209 

 
 

Парна турбина 

Тип 13 K 125   

Производител Замех, Полска 

Номинална моќност [MW] 120 

Број на вртежи [vrt/min] 3.000 

Притисок на пареа [MPa] 12,74 

Број на одземања 6 

Притисок на кондензација [MPa] 0,0043 

Начин на поврзување со 
генератор Со полуеластична спојка 

 

Кондензатор 

Тип SF650L   
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Разладен систем 

Тип Затворен систем со разладна кула 

Капацитет [m3/h] 17.000 

 

Електрофилтер  

Тип Со четири полиња, со секундарна струја 
од 1.000 mA и напон 40 kV 

Ефикасност 
[mg/Nm3] 25-100 

 

Генератор  

Тип 150 MVA  

Производител Долмел, Полска 

Номинална моќност [MW] 120 

 

Трансформатор 

Тип TF 1500000/110  

Номинална моќност [MVA] 150 

Преносен однос 115 ± 2 х 2,5 / 13,8 

Метод на ладење Со принудна циркулација 

 
 
3. ТЕЦ �ЕНЕРГЕТИКА� � СКОПЈЕ 
 

Основно гориво природен гас 

Алтернативно гориво мазут 

 

Парен котел 

Број на единици 3 

Тип 
за прегреана пареа Г32, 

стрмоцевен 
полурадијационен 

Производител ТРК, Загреб 

Потрошувачка на гориво Max 3.000 [Nm3/h] 
природен гас 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Парна турбина 

Број на единици 2 

Тип 
кондезациона турбина; 

кондезациона турбина со едно 
регулирано одземање 

Производител Југотурбина, Карловец 
Номинална моќност [MW] 12,5/15 
Број на вртежи [vrt/min] 3.000 
Притисок на пареа [bar] 60 
Број на одземања 1 
Притисок на кондензација 
[bar] 

0,05 на кондезационата турбина; 
0,5 на топлификациска турбина 

Начин на поврзување со 
генератор механички со спојница 

 
 

Генератор  

Број на единици 2 

Тип S 150-2 

Производител Раде Кончар 

Номинална моќност [MVA] 20 

Номинален напон [kV] 6,3 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

 
Врз основа на член 16-а од Законот за данок на до-

бивка (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002 и 51/2003) и член 30-з став 1 од Законот за пер-
соналниот данок на доход (�Службен весник на Репуб-
лика Македонија� бр. 80/93, 3/94, 70/94, 71/96, 28/97, 
8/01, 50/01, 52/01, 2/02, 44/02 и 96/04) Државниот завод 
за статистика ги утврдува и објавува 

 
КОЕФИЦИЕНТИТЕ 

ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛИТЕ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОКТОМВРИ  2005  ГОДИНА 

 
- претходни податоци- 

 
1. Месечниот коефициент на порастот на цените на 

производителите на индустриски производи во октомври 
2005 година во однос на септември 2005 година е  -0.005. 

2. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи од почетокот на 
годината до крајот на октомври 2005 година во однос 
на декември 2004 година е 0.056. 

3. Коефициентот на порастот на цените на произво-
дителите на индустриски производи во октомври 2005 
година во однос на октомври 2004 година е 0.043. 

 
                                              Директор, 

                   Катерина Костадинова-Даскаловска, с.р.  
 

 
 

 
  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860. 
Телефакс: +389-2-3112-267. 
 
Претплатата за 2005 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


