Службен весник на РМ, бр. 248 од 31.12.2018 година

20182474642
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28
декември 2018 година.
Бр. 08-7548/1
28 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Џафери, с.р.
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Член 1
Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија” број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), членот
4 став (7) се менува и гласи:
„(7) Работењето на Агенцијата се финансира од средствата обезбедени од Буџетот на
Република Македонија, од приходите од надоместоците предвидени со овој закон, како и
од заеми и друга финансиска и техничка помош.“
Член 2
Во членот 12 став (3) се менува и гласи:
„(3) Членовите на Советот ако постапат спротивно на одредбите на овој закон,
одговараат неограничено и солидарно за штетата настаната со таквата одлука. Нема да се
смета за одговорен оној член на Советот кој укажал дека начинот на постапување е
спротивен на овој закон, на начин што го издвоил своето мислење во записникот од
седницата.“
Ставoт (4) се менува и гласи:
„(4) Членовите на Советот се професионално ангажирани во Агенцијата со полно работно
време со право на:
- месечен надоместок во висина до четири просечни месечни плати во Република
Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, согласно со
Деловникот за работа на Агенцијата,
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- надоместок за патни трошоци, сместување и дневници за службено патување согласно
со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република
Македонија.“
По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:
„(8) Советот за надлежноста од член 18 алинеја 15 од овој закон одлучува со
мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот во кое мора да има мнозинство
гласови од вкупниот број членови на Совет кои припаг?аат на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија.“
Ставот (8) станува став (9).
Член 3
Членот 14 се менува и гласи:
„Член 14
Именување на членови на Советот
(1) Собранието на Република Македонија ги именува членовите на Советот врз основа
на претходно спроведен јавен конкурс и организирана јавна расправа за кандидати за
членови на Советот.
(2) Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс на кој можат да се
пријават кандидати за членови на Советот, најдоцна шест месеци пред истекот на
мандатот на член на Советот.
(3) Кандидатите за членови на Советот кои се пријавиле на јавниот конкурс се должни
да достават кандидатура во која детално ќе го наведат своето работно искуство и
достигнувања во областа за која се стручни, изјава дека ги исполнуваат условите утврдени
во членот 16 од овој закон и писма за поддршка од:
- две граѓански организации кои се активни подолго од пет години и кои постигнале
резултати во сферата на медиумите и човековите права или
- најмалку едно новинарско здружение или
- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичкокомуникациски технологии и услуги или
- две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на
комуникологијата, новинарството, културата, економијата или правото.
(4) Комисијата за прашањата на изборите и именувањата е должна да провери дали
кандидатите кои се пријавиле на конкурсот ги исполнуваат условите за пријавување на
јавниот конкурс, како и условите за спречување на конфликт на интереси, утврдени во
член 16 од овој Закон.
(5) Комисијата е должна во рок од еден месец по завршувањето на јавниот конкурс да
организира јавна расправа за кандидатите кои ги исполнуваат условите утврдени во член
16 од овој Закон, на која ќе ги покани организациите кои дале поддршка на кандидатите,
други медиумски и професионални новинарски организации, невладини организации од
медиумската сфера и други релевантни субјекти.
(6) По завршувањето на јавната расправа, Комисијата за прашањата на изборите и
именувањата ја составува предлог-листата на кандидати за членови на Советот. За
конечната предлог-листа на кандидати за членови на Советот Комисијата одлучува со
двотретинско мнозинство.
(7) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Советот, Комисијата за
прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија води
сметка за соодветна и правична родова и етничка застапеност на граѓаните на Република
Македонија.
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(8) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Советот, Комисијата за
прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија не смее да
предложи повеќе од двајца кандидати поддржани од ист поддржувач определен со ставот
(3) на овој член.
(9) Собранието на Република Македонија ги именува членовите на Советот со
двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има
мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се
мнозинство во Република Македонија.
(10) Собранието на Република Македонија најдоцна еден месец пред истекот на
мандатот на членот на Советот, треба да именува нов член на Советот.
(11) Претседателот на Советот е должен да го извести Собранието на Република
Македонија за истекот на мандатот на член на Советот не подоцна од шест месеци пред
истекот на истиот.
(12) Претседателот или членовите на Советот кои ги извршуваат овие функции може да
бидат разрешени ако повеќе не ги исполнуваат условите потребни за извршување на
функцијата. Постапката за разрешување е јавна.“
Член 4
Членот 15 се менува и гласи:
„Член 15
Мандат на членовите на Советот
(1) Членовите на Советот се именуваат за период од пет години.
(2) Членовите на Советот имаат право на уште еден мандат, врз основа на истата
постапка утврдена во членот 14 од овој Закон.
(3) Во случај кога член на Советот ќе поднесе оставка или мандатот ќе му престане
пред истекот на времето за кое е именуван, Собранието на Република Македонија ќе
именува нов член на Советот врз основа на истата постапка утврдена во членот 14 од овој
Закон.
(4) Советот може да работи доколку се именувани најмалку пет члена на Советот.
(5) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не смее да бара
или да прифаќа упатства од било кое друго тело во врска со извршувањето на задачите
кои им се доделени според овој закон. Ова не го спречува надзорот врз Агенцијата,
определен со закон.“
Член 5
Во членот 16 став (1) се менува и гласи:
„(1) Членови на Советот може да бидат лица државјани на Република Македонија со
високо образование, работно искуство од најмалку осум години во струката и кои во
јавноста се истакнале во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката,
културата, економијата или правото.“
Ставот (3) се менува и гласи:
„(3) За членови на Советот не може да бидат избрани лица кои биле членови на
раководни органи на политички партии во последните 10 години, сметано од денот на
објавување на Конкурсот."
Член 6
Во членот 18 сврзникот „и“ во алинеја 19 се заменува со запирка.
По алинеја 19 се додаваат две нови алинеи кои гласат:
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„- донесува одлуки за преземање мерки во согласност со овој закон во случаите кога е
извршена повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на
истиот и условите и обврските од дозволите,
- донесува одлуки за преземање на мерки за времено ограничување на пренос и прием
на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на
Република Македонија и“.
Алинејата 20 станува алинеја 22.
Член 7
Во членот 19 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Советот избира директор на Агенцијата по пат на јавен конкурс. Кандидатот мора
да има завршено високо образование и работно искуство од најмалку осум години во
областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или
правото, како и искуство во раководење со организација од најмалку четири години.“
По ставот (1) се додаваат два нови ставови (2) и (3) кои гласат:
„(2) Кандидатот за Директор на Агенцијата за ААВМУ да не бил член во органи и тела
на политичкa партија и да не бил избрано или именувано лице, функционер кој раководи
со орган на државна управа, министерство и раководен орган на јавно претпријатие и
акционерско друштво, основани од државата во период од 10 години, засметано наназад
од годината во којашто ја поднесува кандидатурата.
(3) Избраниот кандидат за Директор на Агенцијата за ААВМУ не смее да биде член во
органи и тела на политичка партија во периодот додека ја извршува функцијата.“
Ставот (8), којшто станува став (10) се менува и гласи:
„(10) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член важат и за заменикот
на директорот на Агенцијата.“
Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).
Член 8
Во членот 20 во став (1) алинеите 8 и 9 се бришат.
Ставот (3) се менува и гласи:
„(3) Мандатот на директорот е пет години, со право на уште еден мандат.“
Член 9
Членот 23 се менува и гласи:
„Член 23
Мерки во случај на повреда на прописите
(1) Доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од
овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на истиот, како и на условите и
обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум,
давателот на аудиовизуелни услуги по барање или операторот на јавни електронски
комуникациски мрежи кои врши реемитување на програмски сервиси, Советот на
Агенцијата може да ги преземе следниве мерки:
- јавна опомена,
- ќе поведе прекршочна постапка во случај кога и покрај изречената јавната опомена не
го прекине прекршувањето и продолжува со вршење на истата повреда за која е опоменат,
во рок утврден од страна на Советот на Агенцијата, согласно одредбите од овој закон,
- одземање на дозволата или
- ќе спроведе постапка за бришење од регистарот на даватели на аудиовизуелни
медиумски услуги или од регистарот на радиодифузери, согласно одредбите од овој закон.
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(2) За изречените мерки од став 1 алинеи 1 и 4 Советот на Агенцијата донесува
соодветно решение. За мерката од алинеја 2 Советот на Агенцијата донесува предлог за
поведување на прекршочна постапка. За мерката од алинеја 3 Советот на Агенцијата
донесува Одлука. Против донесените решенија и одлуки е дозволена судска заштита,
согласно член 24 од овој закон.
(3) Пред изрекувањето на јавната опомена, Советот на Агенцијата ќе побара од
издавачот на медиумот да се изјасни во писмена форма за стореното непочитување,
повреда или прекршување на одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз
основа на истиот, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на
Агенцијата.
(4) Пред изрекување на мерките од ставот (1) алинеи 3 и 4, Советот на Агенцијата е
должен да обезбеди јавна седница на која претставник на медиумот ќе ги образложи и
аргументира постапките и причините за постапувањето на медиумот.
(5) По исклучок на одредбата од ставот (1) алинеја 2 на овој член, доколку се утврди
непочитување на одредбите од членот 91 од овој закон, Советот на Агенцијата ќе поднесе
барање за поведување на прекршочна постапка без претходно да донесе решение за јавна
опомена.
(6) Изречените мерки пропишани со овој член, со детално образложение, Агенцијата ги
доставува писмено до сторителот на прекршокот во рок од три дена, сметано од денот на
нивното донесување и истите ги објавува на својата веб страница.
Член 10
Во членот 30 ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Стручниот надзор над радиодифузерите се врши од страна на лица вработени во
стручната служба на Агенцијата, по претходно овластување од Советот на Агенцијата, а
само заради утврдување на исполнувањето на техничките услови во согласност со
дозволата за телевизиско или радио емитување.“
Член 11
Членот 48 се менува и гласи:
„Член 48
Посебни забрани
(1) Аудио и аудиовизуелните медиумски услуги не смеат да содржат програми со кои
се загрозува националната безбедност, се поттикнува насилно уривање на уставниот
поредок на Република Македонија, се повикува на воена агресија или на оружен
конфликт, се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа
на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална
ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик,
државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко
уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен
статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус, или која било друга
основа.
(2) Посебните забрани од ставот (1) на овој член треба да бидат во согласност со
практиката на Европскиот суд за човекови права.“
Член 12
Во членот 80 во ставот (2) формулата се менува и гласи:
„((Н х БДП / 200.000) х Рт х Кп) + А) x 0.7“
По став (6) се додаваат три нови става, кои гласат:
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„(7) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма на радио и кои што на
почетокот на календарската година доброволно ќе пријават во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги процент на емитување на музика на македонски јазик и
етничките заедници, за истиот процент ќе добијат намалување на висината на
надоместокот за лиценца.
(8) Минималното намалување на надоместокот за лиценца по овој основ може да биде
10%, а максималното намалување до 30%. Трговските радиодифузни друштва кои
емитуваат програма на радио и кои емитуваат музика повеќе од 30% на македонски јазик
и етничките заедници, не може да добијат намалување на надоместокот за лиценца повеќе
од 30%.
(9) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе донесе
подзаконски акт со кој ќе утврди план за времето и жанрот за емитување на музика на
македонски јазик и етничките заедници за трговските радиодифузни друштва кои
емитуваат програма на радио.“
Член 13
Членот 92 се менува и гласи:
„Член 92
Обврски на радиодифузерите за емитување програма на македонски јазик или на јазиците
на заедниците во Република Македонија
(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис
се обврзуваат дневно да емитуваат најмалку 30% програма изворно создадена како
македонски аудио или аудиовизуелни дела, a јавниот радиодифузен сервис најмалку 40%.
(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се однесува на програмските сервиси од
специјализиран формат.
(3) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис
се обврзани најмалку половина од обврските утврдени во ставот (1) на овој член да ги
остварат во периодот од 7,00 до 19,00 часот.
(4) Јавниот радиодифузен сервис е обврзан на најмалку еден радио програмски сервис
на македонски јазик и на радио програмскиот сервис на јазиците на етничките заедници
кои не се во мнозинство во Република Македонија, дневно да обезбеди најмалку 50% од
емитуваната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика изворно
создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик или на јазикот на
етничките заедници кои не се мнозинство, а на вториот радио програмски сервис на
македонски јазик дневно да обезбеди најмалку 30% од емитуваната инструментална,
вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република
Македонија да биде на македонски јазик.
(5) Правилата за спроведување на обврските од овој член подетално ги пропишува
Агенцијата.“
Член 14
Членот 92-а се брише.
Член 15
Членот 92-б се брише.
Член 16
Членот 92-в се брише.
Член 17
Членот 92 -г се брише.
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Член 18
Членот 92-д се брише.
Член 19
Членот 92-ѓ се брише.
Член 20
Членот 92-е се брише.
Член 21
Членот 92-ж се брише.
Член 22
Членот 92-з се брише.
Член 23
Членот 92-ѕ се брише.
Член 24
Членот 92-и се брише.
Член 25
Член 102 се менува и гласи:
„Член 102
Забрана за рекламирање
Државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на
локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни
овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост не смеат да
предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со свои услуги или
активности преку приватни радиодифузери."
Член 26
Членот 103 се брише.
Член 27
Членот 105 се менува и гласи:
„Член 105
Финансирање на МРТ
(1) Средствата за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на
Македонска Радио Телевизија, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија и
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од Буџетот на
Република Македонија во висина од 0,8% до 1% од реализираните вкупни приходи во
годината која претходи на фискалната година за која се утврдува износот.
(2) Средства од ставот 1 се распоредуваат на следниов начин:
- 74,5% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и за
техничко-технолошки развој,
- 19,5% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната
радиодифузна мрежа и
- 6% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
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(3) Дополнителен извор на средства за финансирање на МРТ се донации, продажба на
програма и услуги, како и средства остварени од емитување на аудио и аудиовизуелни
комерцијални комуникации емитувани во рамки на програмски содржини обезбедени врз
основа на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела
со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот.
(4) Донациите од ставот (3) на овој член не смеат да влијаат или да ја нарушат
уредувачката независност на МРТ.
(5) МРТ е должна за набавката на аудио или аудиовизуелни дела, односно на
програмски содржини да склучи посебен договор со обезбедувачот на аудио или
аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини.
(6) Начинот и постапката на спроведување на јавни конкурси, начинот и постапката за
набавката на аудио или аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини и
склучување на договорите се утврдува со акт донесен од директорот кој треба да обезбеди
транспарентност, економичност, ефикасност и ефективност во управувањето на
финансиските средства на МРТ, согласно со годишната програма за работа на МРТ за
наредната година, овој закон и актите кои произлегуваат од него.
(7) За постигнување и одржување на поголем степен на програмски и техничкотехнолошкиот развој на јавниот радиодифузен сервис можат да се издвојуваат и
дополнителни средства и од Буџетот на Република Македонија за таа намена.
(8) Доколку МРТ не ги потроши сите обезбедени средства од Буџетот на Република
Македонија во текот на годината, вишокот средства утврдени согласно годишниот
финансискиот извештај се враќа во Буџетот на Република Македонија.
(9) Средствата од став 1 од овој член се обезбедуваат преку Буџетот на Министерството
за информатичко општество и администрација.
(10) Начинот на финансирање на програмските сервиси и финансиското управување ќе
се уреди со Деловникот и подзаконските акти донесени од страна на Програмскиот совет.“
Член 28
Членот 106 се менува и гласи:
„Член 106
Годишен извештај и годишна програма за работа на МРТ
(1) МРТ е должна на секои пет години да донесе стратегија за развој за наредните пет
години која содржи и годишни планови за имплементација, што се ревидираат секоја
година врз основа на анализа на спроведувањето на стратегијата.
(2) МРТ донесува Годишната програма за работа и истата е должна да ја достави до
Собранието на Република Македонија најдоцна до 30 октомври во тековната година, а
којашто се однесува за наредната година и истата особено треба да содржи:
- програма за работа за наредната година со планирани активности особено за
исполнување на програмските обврски на МРТ согласно со овој закон и
- финансиски план за нaредната година кој ги содржи планираните приходи и расходи
на МРТ за наредната година групирани по структура и по организациона структура на
МРТ, како и предвидените капитални инвестиции на МРТ за наредната година.
(3) Во прилог на годишната програма за работа на МРТ за наредната година се
доставува и усвоената годишна програма за работа на МРТ за тековната година.
(4) Финансискиот план од ставот (2) алинеја 2 на овој член го одобрува Собранието на
Република Македонија најдоцна до 31 декември во тековната година.
(5) МРТ е должна да донесе Годишениот извештај за работа за претходната година
МРТ кој е должна да го достави до Собранието на Република Македонија на разгледување
најдоцна до 31 март во тековната година и истиот особено треба да содржи:
8 од 14

Службен весник на РМ, бр. 248 од 31.12.2018 година

- извештај за реализација на програмата за работа од претходната година,
- финансиски извештај за реализација на финансискиот план од претходната година и
годишна сметка, со податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски од
претходната година групирани по структура и по организацона структура на МРТ и
- ревизорски извештај од независен овластен ревизор и ревизорски извештај од
Државниот завод за ревизија, доколку е извршена ревизија од него, како и ставот на МРТ
во однос на резултатите од извршената ревизија.
(6) Во прилог на годишниот извештај за работа на МРТ за претходната година се
доставува и усвоената годишна програма за работа на МРТ за претходната година.
(7) Годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за
работа за наредната година се објавуваат на веб страницата на МРТ.“
Член 29
Членот 107 се менува и гласи:
„Член 107
Програми и програмски сервиси од јавен интерес што ги обезбедува МРТ
(1) МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку еден телевизиски програмски
сервис на македонски јазик, еден телевизиски програмски сервис на јазикот што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик, кои ќе
емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата, како и еден телевизиски програмски
сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите не мнозински заедници во
Република Македонија.
(2) МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку два радиопрограмски сервиса
на македонски јазик, еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку
20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат програма 24 часа
секој ден во неделата и еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат другите
немнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа.
(3) МРТ обезбедува посебни радиопрограми наменети за соседните земји и Европа на
странски јазици.
(4) МРТ обезбедува посебни радиопрограми наменети за информирање на иселениците
и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на
другите континенти на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од
граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.
(5) МРТ обезбедува најмалку еден радио и еден телевизиски програмски сервис преку
сателит и/или интернет наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои
живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик, на јазикот што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат
програма 24 часа секој ден во неделата и на јазикот што го зборуваат другите
немнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа.
(6) МРТ го обезбедува програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден во Законот
за Собранието на Република Македонија.
(7) Уредувачката одговорност за Собранискиот канал од ставот (6) на овој член ја има
МРТ, а програмската шема на Собранискиот канал се усогласува во соработка со
Собранието на Република Македонија.
(8) МРТ обезбедува посебни радио и телевизиски програми на програмските сервиси од
ставовите (1) и (2) на овој член во кои се запазени регионалните и локалните посебности
на Република Македонија.
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Член 30
Во член 109 став (1) зборовите: „средствата за финансирање на радиодифузна дејност
согласно со овој закон.“ се заменуваат со зборовите: „финансиските средства од Буџетот
на Република Македонија“.
Во член 109 став (3) зборовите: „средствата за финансирање на радиодифузна дејност“
се заменуваат со зборовите: „финансиските средства од Буџетот на Република
Македонија“.
Член 31
Членот 117 се менува и гласи:
„Член 117
Овластени поддржувачи на членови на Програмскиот совет на МРТ
(1) Членовите на Програмскиот совет на МРТ ги именува и разрешува Собранието на
Република Македонија врз основа на претходно спроведен јавен конкурс и организирана
јавна расправа за кандидатите за членови на Програмскиот совет.
(2) Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ треба да бидат државјани на
Република Македонија со високо образование, да имаат работно искуство од најмалку 8
години во струката, кои во јавноста се истакнале во областа на комуникологијата,
новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, од значење за
Програмскиот совет.
(3) Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ кои учествуваат на јавниот
конкурс се должни да достават кандидатура во која детално го наведуваат своето работно
искуство, изјава за тоа дека ги исполнуваат условите утврдени во овој член и член 119 од
овој закон и писма на поддршка од:
- најмалку две граѓански организации кои се активни подолго од пет години во областа
на унапредувањето на човековите права, медиумите и демократијата и кои постигнале
релевантни резултати во областа во која дејствуваат или
- најмалку едно новинарско здружение или
- најмалку две здруженија од областа на културата (здруженија на ликовни уметници,
писатели, филмски работници и сл.) или
- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичкокомуникациски технологии и услуги или
- најмалку две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на
комуникологијата, новинарството, уметноста, економијата или правото.
(4) Комисијата за прашањата на изборите и именувањата е должна да провери дали
кандидатите кои се пријавиле на конкурсот ги исполнуваат условите и правилата за
конфликт на интерес утврдени во член 119 од овој Закон и да организира јавна расправа за
предложените кандидати на која ќе ги покани организациите кои дале поддршка на
кандидатите, други медиумски и професионални новинарски организации, невладини
организации и други релевантни субјекти.
(5) По завршувањето на јавната расправа, Комисијата за прашањата на изборите и
именувањата ја составува предлог-листата на кандидати за членови на Програмскиот
совет на МРТ. За конечната предлог-листа на кандидати за членови на Програмскиот
совет на МРТ Комисијата одлучува со двотретинско мнозинство.
(6) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Советот, Комисијата за
прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија не смее да
предложи повеќе од двајца кандидати поддржани од ист поддржувач определен со ставот
(3) на овој член.“.
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Член 32
Членот 118 се менува и гласи:
„Член 118
Именување на членови на Програмскиот совет на МРТ
(1) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Програмскиот совет на
МРТ, Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република
Македонија води сметка за соодветна и правична родова и етничка застапеност на
граѓаните на Република Македонија.
(2) Мандатот на членовите на Програмскиот совет на МРТ е пет години со право на
уште еден мандат.
(3) Собранието на Република Македонија ги именува членовите на Програмскиот совет
на МРТ со двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број пратеници, при што
мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците
кои не се мнозинство во Република Македонија.
(4) Во случај кога член на Програмскиот совет на МРТ ќе поднесе оставка или
мандатот ќе му престане пред истекот на времето за кое е именуван, Собранието на
Република Македонија ќе именува нов член врз основа на истата постапка утврдена во
членот 117 од овој Закон.
(5) Собранието на Република Македонија распишува јавен повик за доставување
апликации за членови на Програмскиот совет, најдоцна шест месеци пред истекот на
мандатот на член на Програмскиот совет.
(6) Собранието на Република Македонија најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот на
Програмскиот совет на МРТ ќе ги именува новите членови на Програмскиот совет на
МРТ.
(7) Програмскиот совет на МРТ може да работи доколку се именувани најмалку девет
члена.“
Член 33
Во членот 130, ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:
„(3) За директор и за заменик на директорот на МРТ може да биде избрано лице кое ќе
понуди најквалитетна програма за работа на МРТ.
(4) Директорот и заменикот на директорот на МРТ, покрај условите од ставот (3) на
овој член треба да имаат и високо образование, работно искуство од најмалку осум години
во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата
или правото, како и искуство со раководење организација од најмалку четири години.“.
Член 34
Главата VII. „Средства за финансирање на радиодифузна дејност“ и член 135 и член
140 се бришат.
Член 35
Членот 143 се менува и гласи:
„Член 143
Обврски на оператор кој реемитува програмски
сервиси
(1) Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на домашни радиодифузери
само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за
обезбедување на телевизиско или радио емитување и врз основа на регулирани авторски
права и сродни права, согласно со Законот за авторските права и сродните права.
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(2) Оператор може да реемитува програмски сервиси на радиодифузери од други
држави согласно со членот 44 од овој закон и врз основа на регулирани авторски права и
сродни права, согласно Законот за авторските права и сродните права.
(3) Со поднесување на пријавата во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги одговорното лице на операторот и одговорното лице на радиодифузерот доставува
и изјава под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека
за реемитување на програмските сервиси ги има уредено ТВ правата за странскиот
радиодифузер кој планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за
територијата на Република Македонија.
(4) Во случај на реемитување на било кој дел од програмскиот сервис на радиодифузер
од друга држава, за кој програмски сервис тој радиодифузер нема регулирани права за
територијата на Република Македонија, целата морална, материјална и кривична
одговорност паѓа на операторот кој го реемитува тој програмски сервис и на
радиодифузерот, а постапката за утврдување на одговорноста за сторената повреда или
прекршување, како и начинот на регистрација на законски застапник на радиодифузер од
друга држава ја пропишува Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги со подзаконски акт.
(5) Оператор кој реемитува програмски сервиси треба да обезбеди програмскиот пакет
задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен
сервис.
(6) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен во претплатничките
договори што ги склучува со своите претплатници да го наведе програмскиот пакет,
односно листата на програмските сервиси кои ги реемитува во моментот, а за кои е
издадена потврдата за регистрација од страна на Агенцијата.
(7) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен листата на програмските
сервиси кои ги реемитува, а за кои е издадена потврдата за регистрација од страна на
Агенцијата, тековно да ја ажурира на својата интернет страница.
(8) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен да води посебно
сметководство за активностите поврзани со реемитувањето на програмските сервиси.“
Член 36
Членот 145 се брише.
Член 37
Членот 146 се брише.
Член 38
Во член 147 воведната реченица на ставот (1) се менува и гласи:
„(1) Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршок на правното лице, ако:“
Во ставот (1) по точката 9 се додава нова точка 10 која гласи:
„10) емитува и создава програми со кои се загрозува националната безбедност, се
поттикнува насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, се повикува
на воена агресија или на оружен конфликт, се поттикнува или шири дискриминација,
нетрпеливост или омраза врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или
етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на
маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија
или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст,
семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и
општествен статус, или која било друга основа.“
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Точките 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) стануваат точки 11), 12), 13), 14), 15),
16), 17), 18) и 19)
По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:
„(4) Прекршочната одговорност за сторениот прекршок по став (1) точка 10) на овој
член не ја исклучува и кривичната одговорност утврдена со Кривичниот законик.“
Член 39
Во член 148 став (1) точка 14) се менува и гласи:
„14) не ги почитува обврските од членот 92 ставови (1) и (2) од овој закон;“.
По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:
„(3) Прекршочната одговорност за сторениот прекршок по став (1) точка 27) на овој
член не ја исклучува и кривичната одговорност утврдена со Кривичниот законик.“
Член 40
Во член 149 став (1) точките 8) и 12) се бришат.
Во член 149 став (1) точките 9), 10), 11), 13), 14), 15) и 16) стануваат точки 8), 9), 10),
11), 12), 13), 14).
Член 41
Во член 150 став (1) броевите 145 и 146 се бришат.
Во ставот (2) броевите 145 и 146 се бришат.
Во ставот (3) броевите 145 и 146 се бришат.
Член 42
(1) Собранието на Република Македонија го објавува јавниот конкурс за избор на
членови на Советот на ААВМУ и Програмскиот Совет на МРТ во Службен весник на
Република Македонија и најмалку два печатени медиуми, во рок од 30 дена од денот на
влегување во сила на овој закон.
(2) Кандидатите за избор на членови на Совет на ААВМУ и членови на Програмскиот
Совет на МРТ се пријавуваат во рок од 30 дена од денот на објавата на јавниот конкурс.
(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата ја спорведува целокупната
постапка за избор во рок не подолг од 14 дена од истекот на рокот за пријавување на
кандидатите.
(4) Собранието ги именува членовите на Советот на АВМУ и членови на Програмскиот
Совет на МРТ во рок од 3 дена од денот на приемот на листата од страна на Комисијата за
прашања на изборите и именувањата.
(5) Со изборот на членовите на Советот и директорот на Агенцијата, како и членовите
на Програмскиот совет и директорот и заменик на директорот на МРТ согласно овој
закон, престанува мандатот на постојните членови на Советот и директорот на
Агенцијата, како и на членовите на Програмскиот совет на МРТ и директорот и заменик
директорот на МРТ, по сила на овој закон.
Член 43
(1) Постојните членови на Советот и директорот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, како и членовите на Програмскиот совет и директорот
и заменик на директорот на МРТ ја вршат функцијата до изборот на членови на Советот и
директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и членови на
Програмскиот совет и директор и заменик на директор на МРТ.
(2) Постојните членови на Советот и директорот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, како и членовите на Програмскиот совет и директорот
и заменик на директорот на МРТ имаат право да поднесат кандидатура за членови на
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Совет и директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и
членови на Програмски совет и директор и заменик на директор на МРТ, согласно
одредбите од овој закон.
(3) Советот на Агенцијата за аудио и аудио визуелни медиумски услуги и
Програмскиот совет на МРТ, именувани согласно со одредбите од овој закон ќе ги
донесат подзаконските акти во рок од 60 дена од денот на нивниот избор.
(4) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Програмскиот
совет на МРТ од ставот (3) на овој член ќе донесат одлука за објавување на јавни
конкурси за избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, директор и заменик директор на МРТ во рок од 15 дена од денот на донесувањето
на деловниците за работа. Изборот на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, директор и заменик директор на МРТ ќе се изврши во согласност со
одредбите од овој закон и со деловниците за работа на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и Програмскиот совет на МРТ.
Член 44
Финансискиот план за 2018 година МРТ е должна да го достави до Собранието на
Република Македонија најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Финансиските извештаи за 2017 година на МРТ и на ААВМУ задолжително треба да
содржат детално објаснување и детален преглед за периодот од октомври 2017 година до
31.12.2017 година.
Член 45
Процентите пропишани со член 28 коишто се однесуваат на измени на член 105, а со
кои во став (1) се определува висината на износот издвоен од Буџетот на Република
Македонија, за секоја година поединечно ќе изнесуваат:
- 2019 година издвојувањето од Буџетот ќе изнесува 0,8%,
- 2020 година издвојувањето од Буџетот ќе изнесува 0,9%,
- почнувајќи од 2021 година ќе изнесува 1%.
Процентите од ставот (1) на овој член ќе се реализираат доколку со тоа не се нарушува
праведната распределба на буџетските средства и не влијаат врз средствата планирани за
сите буџетски расходни ставки.
Член 46
Операторите кои реемитуваат програмски сервиси на домашни радиодифузери врз
основа на членот 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен
весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и
132/17) продолжуваат да ги реемитуваат програмските сервиси на домашните
радиодифузери на начин и под услови утврдени во склучените договори, се до денот на
примената на правилата утврдени од страна на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 36 од овој закон со којшто се врши
измена на член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен
весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и
132/17).
Член 47
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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