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 Емитување на рекламни спотови според програмски содржини 

 
 

 Вести 
 

Ден Време Термин Пред Бизнис 

пон-пет 12:00 Вести 20 € / 

пон-нед 16:00 Вести / / 

пон-нед 19:00 Дневник 1 100 € 120 €* 

пон-нед 23:00 Дневник 2 40 € 60 € 
*Бизнис блок нема во сабота и недела 

 
 Временска прогноза 
 

Ден Време Термин Пред 

пон-пет 19:45 Временска прогноза 100 € 

 
 

 
 Сериски филмови 

 
Ден Време Термин Рез 

пон-пет 16:20 Црната роза (Р) 50 € 

пон-пет 19:45 Дамата со марама 150 € 

пон-пет 21:15 Црната роза 150 € 

саб-нед 20:00 Дила 150 € 

пон-пет 10:00 Малечката невеста 50 € 
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 Играни филмови 
 

Ден Време Термин Рез 

/ / / / 

 
 

 Емисии 
 

Ден Време Термин Рез 

пон-саб 6:50 Ја сакам Македонија – утринска програма 15 € 

пон-пет 17:00 Брза кујна 100 € 

пон-пет 18:00 Се или нешто 100 € 

саб 21:00 Пинк ѕвезди 150 € 

нед 21:00 Пинк ѕвездички 150 € 

саб-нед 10:05 Прасето Пепа *50 € 

саб-нед 10:15 Миа и јас *50 € 

саб-нед 10:40 Јавачи на змејови *50 € 

саб-нед 11:00 Куќата на Анубис **50 € 

саб 16:45 Повеќе од игра 80 € 

нед 17:45 Се за љубов 80 € 
*блок пред 

**блок помеѓу две епизоди 

 
 
 

 Допонителни услуги 

 
 

 Позиционирање на рекламни спотови 
 

Вид на позиционирање цена 

прв/последен во рекламен блок + 50% 

сам во блок + 100% 

два спота во ист блок + 50% на вториот спот 

 
 
 

 Комерцијални презентации 
 

Термин Цена/минута 

до 16:00 часот 400€ 

после 16:00 часот 800€ 

 *цените се изразени во нето износ  

 
 Pop up емитување (во сериски филм, игран филм, емисија и спорт) 

 

Форма на презентација Цена/секунда 

Pop up 200€ 
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ОПШТИ УСЛОВИ 

 Цените се однесуваат за емитувана секунда на рекламен спот и се изразени во ЕВРА, а се 

пресметуваат според курсот во приватните менувачници на денот на фактурирањето. 

 Данокот на додадена вредност не е вкалкулиран во цената и истиот е обврска на 

нарачателот. 

 Телевизијата го задржува правото за промена на термините од програмски или технички 

причини. 

 За секоја реклама која содржи дополнителен бренд, се пресметува плус 100% од цената. 

 Материјалите за емитување и терминските планови се доставуваат најмалку 48 часа 

(два работни денови) пред да започне емитувањето, во спротивно емитувањата ќе 

бидат префлени во следните 48 ч. 

 Сите услови кои не се опфатени во овој ценовник се договараат дополнително.  


