
Закон за основање на јавно претпријатие Македонска радиодифузија 

Член 1 
Со овој закон се уредува основањето, дејноста и организацијата на Јавното претпријатие 
Македонска радиодифузија. 
 
Член 2 
Јавното претпријатие од член 1 на овој закон врши дејност од јавен интерес. 
 
Јавното претпријатие дејноста ја врши под услови и начин определен со Законот за 
радиодифузната дејност, Законот за телекомуникациите, Законот за јавните претпријатија, 
со овој закон и други закони. 
 
Член 3 
Јавното претпријатие има својство на правно лице.  
Средствата на Јавното претпријатие се во државна сопственост. 
 
Член 4 
Јавното претпријатие ќе работи под фирма: "Јавно претпријатие Македонска 
радиодифузија - Скопје" (во натамошниот текст: Јавното претпријатие). 
 
Седиштето на Јавното претпријатие е во Скопје. 
 
Член 5 
Дејноста на Јавното претпријатие е: 
- развој, проектирање, изградба, одржување и употреба на основната радиодифузна 
мрежа на територијата на Република Македонија; 
- обезбедување пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиски програми и 
други информациски содржини наменети за општ прием во слободен простор и по 
кабловска радио-телевизиска мрежа на територијата на Република Македонија;  
- обезбедување на телетекст, пренос на податоци преку радио и други услуги преку 
основната радиодифузна мрежа; 
- обезбедување емитување на посебни програми за информирање, зачувување на 
културните и историските традиции и за одржување и унапредување на врските со 
иселениците и другите граѓани од Република Македонија кои живеат во соседните земји, 
Европа и на други континенти и 
- контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република 
Македонија со радио и телевизиски сигнали емитувани од МРТ, како и контрола и мерење 
на пречки од други радиодифузни станици. 
 
Јавното претпријатие може да остварува и дополнителни активности и услуги со надомест, 
по други радиодифузни мрежи, поврзани со основната дејност, а особено заради целосно 
и економично користење на техничките и човечките капацитети. 
 
Член 6 
Јавното претпријатие се организира така што дејноста заради која е основано да ја врши 
на начин со кој се обезбедува: 
- техничко-технолошко единство на системот;  
- ефикасност во работењето, како и усогласеност на сопствениот развој со севкупниот 
развој;  
- заштита и унапредување на добрата од општ интерес;  
- трајно, уредно и квалитетно задоволување на потребите на корисниците на услугите и  
- функционална поврзаност со радиодифузните системи на другите земји во светот во 
согласност со меѓусебни договори што ги склучила, односно им пристапила Република 
Македонија.  



 
Член 7 
Јавното претпријатие без надомест врши пренос и емитување на радио и телевизиски 
програми на МРТ на територијата на Република Македонија преку: 
- две радио мрежи на ултра кратки бранови (ВХФ/ФМ);  
- една радио мрежа на средни бранови (МФ) и  
- две телевизиски мрежи (ВХФ и УХФ).  
 
Јавното претпријатие без надомест врши пренос и емитување на радио програми на 
средни бранови и за јавните радиодифузни претпријатија што вршат дејност на локално 
ниво и реемисија на соодветни програми од МРТ. 
 
Со капацитетите на основната радиодифузна мрежа со која располага Јавното 
претпријатие, а кои не се наменети за вршење на пренос и емитување на радио и 
телевизиски програми од ставовите 1 и 2 на овој член, Јавното претрпијатие со надомест 
врши пренос и емитување на програми за трговски радиодифузни друштва што добиле 
концесија за вршење на радиодифузна дејност на територијата на Република Македонија 
согласно со Законот за радиодифузната дејност. 
 
Член 8 
Јавното претпријатие се грижи за обезбедување, оптимална чујност и гледаност на 
програмите на територијата на Република Македонија што се емитуваат преку основната 
радиодифузна мрежа. 
 
Член 9 
Органи на Јавното претпријатие се: Управен одбор, Одбор за контрола на материјално-
финансиското работење и директор.  
 
Член 10 
Управниот одбор се состои од седум членови. 
 
Во Управниот одбор Владата на Република Македонија именува четири членови од редот на 
афирмираните научни и стручни лица, а три члена се именуваат од редот на вработените, 
на предлог на Советот на вработените на Јавното претпријатие. 
 
Членовите на Управниот одбор не можат да имаат лично, или преку трето лице или по 
било која основа интереси во претпријатие или трговско друштво кое е во деловни односи 
со Јавното претпријатие, кои би можеле да имаат било какво влијание на нивната 
независност и непристрасност во одлучувањето во Јавното претпријатие. 
 
За член на Управниот одбор не може да биде избран претседателот и член на Владата на 
Република Македонија, претседателот и член на Советот за радиодифузија, лице 
вработено во радиодифузната организација или во државните органи, членови на 
раководствата на политичките партии, како и лица кои имаат удели, акции или други 
економски интереси во радиодифузните организации. 
 
Членовите на Управниот одбор се избираат за време од четири години. 
 
Член 11 
Управниот одбор на Јавното претпријатие ги врши следниве работи: 
- го донесува Статутот;  
- одлучува за статусните промени;  
- ја усвојува Програмата за работа;  
- ја усвојува Програмата за развој и изградба на основната радиодифузна мрежа;  
- го усвојува годишниот финансиски план;  



- ја утврдува деловната политика;  
- го утврдува ценовникот на услугите;  
- одлучува за внатрешната организација и  
- врши други работи утврдени со Статутот на Јавното претпријатие.  
 
Член 12 
На Статутот на Јавното претпријатие, статусните промени, Програмата за развој и изградба 
на основната радиодифузна мрежа и на ценовникот на услугите, согласност дава Владата 
на Република Македонија. 
 
На програмата од став 1 на овој член, Владата на Република Македонија согласноста ја 
дава по претходно мислење од Советот за радиодифузија. 
 
Јавното претпријатие за својата работа и за реализација на програмата од став 1 на овој 
член, еднаш годишно доставува извештај до Владата на Република Македонија. 
 
Член 13 
За вршење контрола на материјално-финансиското работење во Јавното претпријатие се 
формира Одбор за контрола, за материјално-финансиско работење, составен од петмина 
члена. 
 
Членовите на Одборот за контрола ги именува и разрешува Владата на Република 
Македонија за времетраење од четири години. 
 
Член 14 
Со работата на Јавното претпријатие раководи директор кој го именува, односно го 
разрешува Владата на Република Македонија, по претходно прибавено мислење од Советот 
за радиодифузија.  
 
Директорот може да има заменик кој се именува и разрешува, како и директорот. 
 
Директорот и заменикот на директорот се именува со мандат од четири години. 
 
Член 15 
Директорот на Јавното претпријатие: 
1. Го застапува и претставува Јавното претпријатие;  
2. Го обезбедува спроведувањето на одлуките и заклучоците на Управниот одбор;  
3. Учествува во спроведувањето на основите на Програмата за работа и развој;  
4. Учествува во утврдувањето на критериумите за користење и располагање со средствата 
и употребата на средства остварени со работењето на јавното претпријатие;  
5. Ја организира работата на Јавното претпријатие;  
6. Еднаш годишно доставува извештај за работењето на Јавното претпријатие на Владата 
на Република Македонија;  
7. Одговара за резултатите од работењето и законитоста на работата на Јавното 
претпријатие;  
8. Одговара материјално за штета нанесена на Јавното претпријатие со извршување на 
одлуки и  
9. Врши други извршни работи во врска со работата и работењето на Јавното претпријатие 
утврдени со Статутот.  
 
Член 16 
Средствата за работењето на Јавното претпријатие се обезбедуваат од: дел од 
радиодифузната такса, сопственото работење, кредитни средства, донации и други 
извори.  
 



Член 17 
Финансирањето на изградбата и развојот на обектите, уредите и опремата за емитување на 
програми, односно воведувањето нови технологии за пренос и емитување на програмите 
(сателитска и кабловска дистрибуција, телетекст, дигитални радио и ТВ-системи, 
среднобранова мрежа, закуп на сателит, специјални програми за развој на мрежата и 
слично) се врши според Програмата од член 12 на овој закон. 
 
Член 18 
Со Статутот на Јавното претпријатие поблиску се уредува организацијата, управувањето и 
раководењето со Јавното претпријатие, општите акти и постапката за нивно донесување, 
како и други прашања од значење за Јавното претпријатие. 
 
Член 19 
Дел од вработените, средствата, правата и обврските на постојното Радиодифузни 
претпријатие Македонска радио-телевизија, ги презема Јавното претпријатие со состојба 
на 31 декември 1997 година, врз основа на делбен биланс изготвен од страна на Комисија 
формирана од Владата на Република Македонија. 
 
Член 20 
Именувањето на членовите на Управниот одбор, Одборот за контрола и директорот на 
Јавното претпријатие и донесувањето на Статутот ќе се изврши во рок од 60 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 
 
Член 21 
До конституирањето на Јавното претпријатие ќе се применуваат постојните општи акти, а 
директорот и другите органи на постојното радиодифузно претпријатие Македонска радио-
телевизија, ќе продолжат да ги вршат работите од својата надлежност. 
 
Член 22 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за 
организирање на работната организација Радио-Телевизија Скопје како Јавно 
претпријатие("Службен весник на СРМ" број10/90) во делот за предаватели и врски. 
 
Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 
Република Македонија"  
 
"Службен весник на Република Македонија" бр. 6/98 

 


