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ЗАПИСНИК 

од 19-та седница на Советот 
одржана на 28.11.2011 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, проф. д-р Томе 

Груевски,  м-р Алма Машовиќ, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-
р Зоран Трајчевски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија 
Јанчески и Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен),  акад. Али 
Алиу (оправдано отсутен), акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Јордан Ѓорѓиевски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан 
Беличански, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Милаим Абдураими, 
Магдалена Давидовска – Довлева, Симона Темелкова, Хари Митрикески Клекачкоски и 
Ружица Бошнакоска - Јотевска. 
 

 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 19-та седница на 
Советот за радиодифузија. За дополнување на Дневниот ред предложи неколку точки, 
кои се однесуваа на: Извештај за учество на конференција за медиумите на јазиците на 
етничките малцински заедници, одржана на 14 и 15 октомври во Нови Сад, Република 
Србија, подготвен од Столе Наумов, потреба од распишување на оглас за доделување 
дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио на локално ниво), Ребаланс на 
Буџетот на СРД, измена и дополнување на годишниот план за јавни набавки, Предлог 
Национална програма за прифаќање на европското аки НПАА 2012. (врзано со рок до 
29 ноември 2011), Извештај и мислење од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – 
АЛФА ТВ, Скопје емитуван на 19.11.2011 година, по претставка на гледач од Скопје 
(врзано со рок до 5-ти декември 2011), Информација од спроведен мониторинг на 
програмата на ТВ Сител во периодот од 13 до 18 ноември 2011 година во врска со 
барањето на Топлификација АД-Скопје бр. 03-4137/2 (врзано со рок до 5-ти декември 
2011), Информација од анализата на емисијата „Миленко Неделковски шоу“емитувана 
на ТВ Канал 5 на 18 ноември 2011 година (врзано со рок до 5-ти декември 2011), 
Информација за подготовка на Насоки за изработка на рамка за финансирање на 
процесот на дигитализација на радиодифузната дејност помеѓу ранливите групи на 
граѓани (врзано со рок до крај на ноември 2011). 

Пред да се гласа за Дневниот ред, ги запраша присутните членови на Советот, 
дали имаат и свои предлози за измена и дополнување на понудениот Дневен ред.  

За збор, прв се јави членот на Советот, Лазо Петрушевски, кој предложи да се 
додаде нова Точка, односно Предлог за измена на Деловникот за работа, член 20, 
објаснувајќи дека се работи за претпоследниот став во член 20 од Деловникот за 
работа на Советот за радиодифузија на РМ, во кој треба да се додадат неколку 
зборови. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека сепак, за да се 
стави како точка на Дневен ред, би требало да има соодветно подготвен материјал, за 
да Советот би го разгледал и потоа би се изјаснил по тоа прашање. Напомена, дека и 
еден збор со кој треба да се  дополни одреден член или став, може суштински да ја 
измени содржината на членот во Законот. Останувајќи на истата тема, м-р Зоран 
Стефаноски предложи за првото продолжение на 19-та седница, Лазо Петрушевски да 
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подготви соодветен материјал, при што се согласи, предлогот за дополнување на 
Деловникот за работа на СРД да се одложи. Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, во контекст на овој предлог објасни дека секогаш кога постоела потреба 
за вработување на нови лица во СРД, постапката секогаш била јавна и транспарентна. 
Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го демантира Стефаноски, со тоа што рече 
дека за последното вработување во СРД, тој и еден дел од членовите на Совет, 
информацијата ја дознале од медиумите. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи, во една од точките зборот 
Информација да се замени со Извештај (конкретно мислејќи на Извештај 
(Информација)од 34-от состанок на ЕПРА одржана во Брисел од 5 до 7 октомври 2011 
година, подготвена од Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски и Заменикот 
на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи), затоа што смета дека од службени 
патувања треба да стои Извештај. Поради доследност и принципиелност, 
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски предложи информациите од сите 
службени патувања да бидат заменети со Извештај. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски предложи по точките од усвојување на 
Записниците да следат тoчки 4, 5, кои се однесуваат на финансиски план и јавни 
набавки и точките од 21 до 29, бидејќи се однесуваат за иста проблематика да бидат 
нумерирани под а, б, в.. под една заедничка формулација. 

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ предложи под Разно точката 2, 
апелирајќи да не се употребува селективен пристап, односно потреба од распишување 
на оглас за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, радио на локално 
ниво, да се одложи, бидејќи селективно се пристапува кон одредени градови во 
Македонија, и со тоа не се согласува бидејќи во работата на Советот сака да се 
почитува објективноста и принципиелноста. Ако се објавува оглас тогаш да се 
разгледаат сите писма на намери, да се направи анализа на пазарот, да се испочитува 
член 45 од ЗРД. Предлага оваа точка или да се одложи или Советот да има комплетен 
пристап за сите градови во Македонија каде има потреба и намера. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, предложи првата точка, односно 
усвојувањето на Записникот од 14 седница да се одложи за наредна седница, бидејќи 
има свои забелешки. Како една од забелешките што ја посочи е техничката грешка која 
е направена во неговото име и презиме, и истото е помешано со Бранко Радовановиќ. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека предлогот за измена и 
дополнување на Деловникот за работа на СРД, треба првично да помине на 
координација, заеднички членовите на Советот да го разгледаат, и да дискутираат на 
таа тема.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека пред извесен период, неколку 
седници наназад, пред 3-4 месеци, во соработка со м-р Алма Машовиќ, имале 
заеднички предлог за измена и дополнување на Деловникот. Се согласува да се 
дискутира за Деловникот, но не на оваа седница. Исто така се согласува со м-р Алма 
Машовиќ, да се разгледаат сите писма со намери, за објавување конкурс, согласно 
Заклучокот од претходна седница односно, да се подготви извештај од сите 
пристигнати писма за намера во СРД, со сите потребни податоци, за јазик на 
емитување, формат и сл. Исто така се согласува со предлогот на членот на Советот, м-
р Борис Арсов за одложување на 14 седница, но предлага да се одложат и  другите два 
Записника (од 16 и 17 седница). 

Предлогот на членот на Советот, Лазо Петрушевски, измена на Деловникот за 
работа на СРД да биде вграден во Дневниот ред, го стави на гласање: со 10 гласа „за“ 
предлогот се усвои. Воздржан беше м-р Зоран Стефаноски, против беше Столе 
Наумов, додека м-р Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов и акад. Али Алиу беа 
отсутни од седницата. 
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Предлогот на м-р Алма Машовиќ, да се одложи точката за објавување конкурс, и 
при тоа да се подготви и Информација за сите пристигнати писма со намери за потреба 
од радиодифузна дејност, се стави на гласање. Со 11 гласа „За“ предлогот се усвои . 
Воздржан беше м-р Борис Арсов, додека м-р Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов и 
акад. Али Алиу беа отсутни од седницата. 

Советот одлучи, по предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, да се формира работна група која ќе ја одреди потребата за распишување 
оглас за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, согласно 
пристигнатите писма за намери. Во таа насока Советот одлучи во работната група да 
бидат следните членови на Советот: Селвер Ајдини, Столе Наумов, Замир Мехмети, м-
р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ. 

. 
Предлогот, како точка бр. 3 и 4, односно Предлог- Ребаланс на Финансискиот 

план на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година и Предлогот за изменување 
на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година на Советот за радиодифузија на 
РМ (Пречистен текст) бр.01-3753/1 од 20.10.2011 година да се додадат во Дневниот 
ред, се стави на гласање. Предлогот беше едногласно усвоен. Членовите на Совет, м-р 
Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов и акад. Али Алиу беа отсутни од седницата.  

Предлогот, точките од 21 до 29 да бидат интегрирани во една точка и 
нумерирани со а, б, в.. се стави на гласање, и беше едногласно усвоен. Членовите на 
Совет, м-р Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов и акад. Али Алиу беа отсутни од 
седницата. 

Предлогот, Записниците од 14-та, 16-та и 17-та јавна седница, да се одложат за 
првото продолжение на 19-та седница се стави на гласање. Предлогот беше 
едногласно усвоен. 

Бидејќи немаше други предлози за дополнување и измени, Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Стефаноски, Дневниот ред со горенаведените измени и 
дополнувања го стави на гласање. Членот на Советот, Столе Наумов, напомена дека 
го прифаќа предложениот Дневен ред, освен точката предложена од Лазо 
Петрушевски, Предлог за измена на Деловникот за работа на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

Советот со 12 гласа „за“,(членовите на Совет, м-р Милаим Фетаи, акад. Бојан 
Шоптрајанов и акад. Али Алиу беа отсутни од седница), го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Предлог- Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на  
РМ за 2011 година. 

2. Предлог за изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2011  
година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3753/1 од 
20.10.2011 година.  

     3. Предлог Национална програма за прифаќање на европското аки НПАА  

2012. (врзано со рок до 29 ноември 2011). 
      4. Нацрт-Финансиски план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012  
година. 

5. Предлог-Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење  
радиодифузна дејност на Друштвото за телекомуникации и радиодифузија АЛБ ТВ 
2010 ДООЕЛ Скопје. 

6. Информација за подготовка на Насоки за изработка на рамка за  
финансирање на процесот на дигитализација на радиодифузната дејност помеѓу 
ранливите групи на граѓани (врзано со рок до крај на ноември 2011). 

7. Усвојување на Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на  
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18.08.2011 година, за седницата имаше и едно продолжение кое се одржа на 
23.08.2011 година.  

8. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на  
15.09.2011 година.  
      9.  Усвојување на Записникот од 17-та (јавна) седница на Советот, одржана на 
30.09.2011 година. 
    10.  Информација за барањето на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО од Скопје за  
согласност за промена на соственичката структура. 

11. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2010 година. 
12. Извештај за напредокот и статусот на активностите предвидени во НПАА  

2011. 
      13. Предлог за измена и дополнување на Законот за радиодифузната дејност. 
      14. Информација по претставката на Коалицијата Сексуални и здравствени  
права на маргинализираните заедници за прилозите за наркозависници, емитувани на 
ТВ Канал 5. 
      15. Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и  
другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права во третиот квартал на 2011 година. 

16. Извештај за доставените одговори и  документација по барањето на  
Советот за радиодифузија бр.2662/1 од 11.07.2011 година, упатено до радиодифузерите 
на локално и регионално  ниво, за достава на одговори и документација за уредени 
авторски и сродни права за емитувана  филмска програма во втортиот квартал на 2011 
година, со предлози за натамошни активности на Советот за радиодифузија. 

17. Информација за доставено Барање по Записник за констатиран прекршок,  
бр.03-3372/1 од 20.09.2011, од ТРД Радио Пехчево ДООЕЛ Пехчево, во врска со 
прекршочната постапка (постапка за порамнување) поради сторен прекршок – 
неисполнување на законската обврска за доставување ценовник за платено политичко 
рекламирање на изборните програми и на кандидатите во изборниот процес во 2011 
година. 

18. Информација  за отстранета недозволена медиумска концентрација од  
страна на Трговското радиодифузно друштво Зоран Стефановски Независна ТВ Охрид 
ДООЕЛ. 

19.  Преглед на исполнување на мерките изречени на 14 седница на Советот  
за радиодифузија. 

20.  Предлог за измена на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија  
на РМ. 

21. Предлог за измена на Tабеларниот преглед на работните места во  
Стручната служба на СРД (пречистен текст) бр. 02-689/24 од 18.05.2011 год., кој како 
Прилог бр.1, е составен дел на Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на СРД на РМ 
(Пречистен текст), бр. 02-4115/1 од 11.12.2009 год. 

22. Именување координатори на сектори во Советот за радиодифузија на РМ. 
23. Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за период од  

2012 до 2014 година. 
24. План за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година. 
25. Информација за колективно осигурување на вработените во Советот за  

радиодифузија од последици на несрекен случај (незгода). 
26. Извештај и мислење од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – АЛФА  

ТВ, Скопје емитуван на 19.11.2011 година, по преставка на гледач од Скопје (врзано со 
рок до 5-ти декември 2011). 

27.  Информација од спроведен мониторинг на програмата на ТВ Сител во  
периодот од 13 до 18 ноември 2011 година во врска со барањето на Топлификација 
АД-Скопје бр. 03-4137/2 (врзано со рок до 5-ти декември 2011). 

28. Информација од анализата на емисијата „Миленко Неделковски шоу“  
емитувана на ТВ Канал 5 на 18 ноември 2011 година (врзано со рок до 5-ти декември 
2011).  

29. Извештаи и информации од семинари, работилници и состаноци: 
     а.Информација од работилницата со контролорите и обработувачите од  
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областа на медиумите и невладините организации, за изработка на Нацрт -Стратегија 
за развој на заштита на личните податоци, одржана на 3-ти октомври 2011-та година во 
Скопје, подготвена од Арбен Саити и Ивона Муфишева –Алексовска.  
           б. Извештај од семинарот на тема “Измените на Законот за парничната  
постапка и нивната примена”, подготвен од Цветанка Митревска и Симе Златески.  
           в. Извештај од  обуката на тема  “Ревизија на успешноста“ одржана на 26  
септември 2011 во Љубљана, подготвен од Милаим Абдураими. 
           г. Извештај од учеството на состанокот на Извршниот одбор за проектот SEE 
DigiTV во Црна Гора, подготвен од Борче Маневски. 
          д. Извештај за присуство на панел дискусија и промоција на 
истражувањето „Медиумите, недискриминација и маргинализирани заедници“, 
подготвена од Емилија Петреска – Камењарова. 
          ѓ. Извештај од 65-та Средба на правници одржана во Охрид од 20 до 22  
октомври 2011, подготвен од Андриана Скерлев – Чакар и Ивона Муфишева – 
Алексовска. 
          е. Информација од состанокот за Среднорочен универзален периодичен  
преглед на Република Македонија, подготвена од Симона Темелкова и Емилија 
Петреска – Камењарова. 
          ж. Извештај од семинарот на тема “Statement of Assurance“, одржан на 10 и  
11 ноември 2011 година во Скопје, подготвен од Милаим Абдураими. 
          з. Извештај од 34-от состанок на ЕПРА одржана во Брисел од 5 до 7  
октомври 2011 година, подготвена од Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски и Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи. 
          ѕ. Извештај за учество на конференција за медиумите на јазиците на  
етничките малцински заедници, одржана на 14 и 15 октомври во Нови Сад, Република 
Србија, подготвен од Столе Наумов. 
          и. Извештај за учество на СЕЕМФ, медиумски форум за југоисточна Европа,  
подготвен од Столе Наумов. 

  j. Извештај од работниот состанок на Извршниот одбор на проектот SEE  
DigiTV, одржан во Гориција, Р. Италија на 17 и 18 ноември, 2011, подготвен од Борис 
Арсов и Јордан Ѓеоргиевски 
          к. Извештај за службено патување – Учество на XIII пленарно собрание на 
Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA), подготвен од Претседателот на 
Советот м-р Зоран Стефаноски и м-р Методија Јанчески. 

30. Разно. 
 
 
 

      Точка 1 
 Советот го разгледа Предлог- Ребаланс на Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија на РМ за 2011 година. Раководителот на Секторот за економско-
финансиски работи, Горан Радуновиќ, накратко, со потребните основни податоци, ја 
образложи потребата од предложениот Ребаланс на Финансискиот план, со кој членот 
на Советот, Селвер Ајдини, во целост го подржа и се согласи. 

Советот едногласно го усвои предложениот Ребаланс на Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година, (оправдано отсутни од седницата, м-р 
Милаим Фетаи, акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов) и одлучи, со цел да се 
обезбедат дополнителни средства за реновирање на новиот закупен деловен простор, 
а врз основа на подготениот предлог на комисијата која беше формирана од страна на 
Советот за радиодифузија на РМ, да се изврши нов Ребаланс на Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија за 2011 година.и тоа во следните позиции: 
 

- На групната ставка 402 Инвестиционо одржување на средствата, наместо 
2.140.209,00 денари да стои 2.190.209,00 денари 

- На позицијата 402050 Поправка одржување на градежни објекти наместо 
сегашниот износ од 200.000,00 денари истиот да се зголеми на 250.000,00 
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денари со цел да се обезбедат потребните средства за наведените 
интервенции.  
 
Средствата за предвидените зголемувања се обезбедени од следната  позиција 

односно се намалил нејзиниот обем и тоа: 
 

- На групната ставка 418 Останати други расходи наместо 1.743.200,00 денари 
истата да се намали и да стои 1.693.200,00 денари 

- На позицијата 418800 Други расходи  сегашниот износ од 1.743.200,00 денари 
истиот да се намали на 1.693.200,00 денари.  

 
   
 Точка 2   
   

Советот го разгледа Предлогот за изменување на Годишниот план за јавни набавки 
во 2011 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3753/1 од 
20.10.2011 година.  

Советот едногласно го усвои предложенoтo Изменување и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, (оправдано отсутни од седницата, м-
р Милаим Фетаи, акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов), на Советот за 
радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3753/1 од 20.10.2011 година и 
едногласно одлучи, согласно потребите на Советот за радиодифузија на РМ кои 
произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во 
2011 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3753/1 од 
20.10.2011 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, 
потребно е постојниот Годишен план за јавни набавки за 2011 година, да се измени, и 
тоа во: 

 
             Главата III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи 

 

1.1. Точката 1 која гласи: 
 

 
Бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
1. 

Архитектонски услуги 
- реновирање и 
адаптација на дел од 
деловниот простор на 
Советот за 
радиодифузија  

  
октомври 

 
Член 17 став 
1 алинеа 1 и 

став 3 
 
 

 
 
 

200.000,00 

      
        Се менува на следниот начин, и гласи: 
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Бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
1. 

Архитектонски услуги 
- реновирање и 
адаптација на дел од 
деловниот простор на 
Советот за 
радиодифузија  

  
октомври 

 
Член 17 став 
1 алинеа 1 и 

став 3 
 
 

 
 
 

250.000,00 

      
                          

 
За горенаведените предложени измени и дополнувања на Годишниот план за јавни 

набавки во 2011 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3753/1 од 
20.10.2011 година, средства се обезбедени со Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија за 2011-та година. 

 
 
Точка 3 

Советот ја разгледа  Предлог Национална програма за прифаќање на европското 
аки НПАА 2012. (врзано со рок до 29 ноември 2011). Раководителот на Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, м-р Борче Маневски, ја 
презентира Националната програма за усвојување на европското аки, која се планира 
за секоја година поединечно, а активностите во програмата се насочени пред се за 
надминување на забелешките изнесени во извештаите на ЕУ за напредокот на земјата 
во процесот на евроинтеграциите. Советот за радиодифузија на РМ има 38 активности 
во НПАА 2011, во делот за аудио-визуелна политика, поделени по секторите на СРД. 
Оттука Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста во 
соработка со останатите сектори во Советот, изработиле мерки кои ќе бидат насочени 
кон подобрување на забелешките изнесени во извештаите на ЕУ. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека детално го прочитал материјалот, 
и се изјасни дека е одлично направен и препорача Советот да го усвои. 

Советот едногласно ја усвои предложената Национална програма за прифаќање 
на европското аки НПАА 2012. (оправдано отсутни од седницата, м-р Милаим Фетаи, 
акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов). 

 
 
Точка 4 

Советот го разгледа Нацрт-Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ 
за 2012 година. Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан 
Радуновиќ, накратко ги запозна членовите на Советот со основните податоци со кои е 
изработен Нацрт Финансискиот план за 2012 година, пред се со податоците кои ги 
добил од Секторите во Советот, со образложението за висината на планираните 
расходи и приходи.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи, да се предвидуваат во иднина 
ставки во буџетот кои ќе се планираат во наредните три години, во која ќе биде 
планирана 2012 година и следните две, 2012-2014 година. Препорача, да бидат 
ставките за фиксна и мобилна телефонија, кои ќе бидат вградени во планот за 2013 и 
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2014 година, и рече дека тоа се фиктивни пари. Со оглед на тоа, рече, потоа постои 
можност да се распише и јавна набавка на 2 или 3 години, а придобивката ќе биде 
пониската цена. Исто така рече дека надокнада за одвоен живот, нема да бидат четири 
члена, туку само две лица од членовите на Советот, бидејќи Лазо Петрушевски и 
Селвер Ајдини нема да користат такви средства, со образложението кое го добиле 
дека живеат во соседни општини на градот Скопје. Имаше забелешка и во расходната 
ставка 417, интелектуални и други услуги, каде рече дека постои можност да се 
корегира, вклучувајќи ја и расходната ставка 418, останати и други расходи. Како 
предлог посочи изработка на развојната програма на 24 или 36 месеци. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече, бидејќи, сепак се работи 
за Нацрт-Финансиски план, кој трпи измени и дополнувања, детално да се разгледа, и 
членовите на Советот во писмена форма да се изјаснат, со нивни, евентуални 
забелешки, сугестии, предлози за дополнувања и измени.  

Советот едногласно го усвои предложениот Нацрт-Финансиски план на Советот 
за радиодифузија на РМ за 2012 година. (оправдано отсутни од седницата, м-р Милаим 
Фетаи, акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов). 

Советот заклучи до 12 декември 2011 година, членовите на Советот и 
раководителите на секторите да достават до Раководителот на Секторот за економско-
финансиски работи предлози за дополнување на Нацрт-Финансискиот план на Советот 
за радиодифузија на РМ за 2012 година, со што, како Предлог-Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, ќе биде разгледуван на наредната 
седница на Советот. 

 
 
 
Точка 5 

Советот го разгледа Предлог-Решението за престанок на важноста на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Друштвото за телекомуникации и радиодифузија 
АЛБ ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, ги извести присутните дека во 
Советот пристигнал Допис од АЛБ ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, со кое го известува Советот 
дека прекинува со емитување на програмата, односно користење на Дозволата за 
користење радиодифузна дејност, во кој се наведуваат и причините за ваквата нивна 
одлука.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече, дека кога оваа точка била на дневен ред, и 
тогаш и сега е против престанок на работа на медиумот, затоа што треба да му се даде 
шанса не секој медиум без исклучок. Советот, му даде можност на ТВ АЛБ да ги 
надмине реалните проблеми, но сепак медиумот не успеа да ги надмине и сега 
самоволно престана со прекин на емитување на програма. 

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече, дека му е жал за прекинот на работа 
на овој медиум. Бидејќи доаѓа од сферата на новинарството, еден медиум кога ќе 
згасне, за него е многу важна работа, мислејќи на трагична, а и за Советот исто така. 
Неговиот став од самиот почеток со состојбата на ТВ АЛБ е дека Советот не треба да 
брза со донесување на одлуки за одземање на дозвола и со другите медиуми, доколку 
се појави ваква или слична ситуација. Оваа сегашна состојба и одлука на самиот 
медиум, според него, некако испадна дека е најдобра, затоа што Советот се заштити од 
пружање на џелатската рака, бидејќи самиот медиум самоволно се откажа, иако 
потенцира дека некои од членовите на Советот посакуваа тоа да се случеше. 
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Врз основа на званичното известување на ТВ АЛБ од 17.11.2011 година, 
претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи Советот да констатира 
престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТВ АЛБ. 

Советот едногласно го усвои Предлог-Решението за престанок на важноста на 
Дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштвото за телекомуникации и 
радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, (оправдано отсутни од седницата, м-р 
Милаим Фетаи, акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов). 

Советот одлучи, поради тоа што радиодифузерот Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје 
написмено го известил Советот дека се откажува од дозволата за вршење 
радиодифузна дејност – сателитско емитување на телевизиски програмски сервис, да 
констатира престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, но 
со напомена, Друштвото за телекомуникации и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ 
Скопје, да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност во износ од 2.424.067,00 денари, по доставена фактура 
бр.001/2011 од 07.02.2011 година (за периодот од 05.02.2011 заклучно со 04.02.2012 
година), во рок од 15 дена од денот на приемот решението.                                                

 
 

Точка 6 

Советот ја разгледа Информацијата за подготовка на Насоки за изработка на рамка 
за финансирање на процесот на дигитализација на радиодифузната дејност помеѓу 
ранливите групи на граѓани (врзано со рок до крај на ноември 2011). 

Станува збор за информација која се однесува на поширока рамка, на регионално 
ниво, за областа на финансирање на дигитализацијата на радиодифузната дејност 
особено во делот на ранливите групи на граѓани. Врз основа, база на досега 
достапните податоци изработена е една компаративна анализа која во себе содржи 
повеќе аспекти на споредба и препораки, односно ги обединува пропишаните мерки 
односно како да се овозможи воведување на дигитализација во радиодифузната 
дејност без при тоа да не се наруши плурализмот и други аспекти. Во овој случај 
станува збор за две групи економски и неекономски 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за подготовка на 
Насоки за изработка на рамка за финансирање на процесот на дигитализација на 
радиодифузната дејност помеѓу ранливите групи на граѓани, (оправдано отсутни од 
седницата, м-р Милаим Фетаи, акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов),  и го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да 
преземе координативни активности и побара Мислење од Министерството за транспорт 
и врски, Агенцијата за електронски комуникации, ЈП Македонска радиодифузија, 
Министерството за труд и социјална политика и Здружението на потрошувачи на 
Македонија со цел усогласување на  тековните политики и севкупно рефлектирање на 
социо-економските аспекти од процесот на дигитализација и фискалните импликации 
кон крајните корисници. Исто така Советот го задолжи Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавноста да подготви Информација до Владата на 
Република Македонија која ќе ги содржи финалните препораки за усвојување на 
насоките за финансирање на процесот на дигитализација на радиодифузната дејност.  
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ЗАПИСНИК 

од првото продолжение на 19-та седница на Советот 
одржано на 01.12.2011 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 

проф. д-р Томе Груевски, акад. Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, 
Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Селвер 
Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи 
Стоименовски. 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Јордан Ѓорѓиовски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан 
Беличански, Горан Радуновиќ, Симе Златески, Ивона Муфишева – Алексоска, Арбен 
Саити, Арџент Џелили, Милаим Абдураими, Магдалена Давидовска – Довлева, Симона 
Темелкова и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го отвори првото 

продолжение на 19-та седница на Советот. На почетокот го најави 15 минутното 
отсуство на м-р Борис Арсов. Бидејќи не беа понудени дополнителни точки за дневниот 
ред, Советот ја продолжи седницата со веќе усвоениот дневен ред. 
 

 
Точка 7 

Советот го разгледа Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на 
18.08.2011 година, за седницата имаше и едно продолжение кое се одржа на 
23.08.2011 година.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, до Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, во писмена форма достави свои забелешки, за Записникот од 14-та 
седница. Лазо Петрушевски, предложи од причина што м-р Борис Арсов е со нарушена 
здравствена состојба и е отсутен од седницата, оваа точка да се одложи. Предлогот 
едногласно се усвои. 

 
 
 
Точка 8 
Советот го разгледа Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на 

15.09.2011 година. 
Одредени забелешки посочи м-р Методија Јанчески, во врска со неговото презиме 

кое треба да биде запишано без буквата „в“. 
За збор се јави членот на Советот, Лазо Петрушевски, кој го цитираше член 20, 

последен став, од Деловникот за работа на Советот, алудирајќи на редовното 
присуството и ненајавено отсуството на секој член од седници на Совет. На 16-та 
седница како отсутни се наведени двајца членови, но според него, тој не е известен за 
нивното отсуство, ненавлегувајќи во оправданоста на нивното отсуство. Доколку не 
добие писмено најавено отсуство, за него не е прифатливо дека е оправдано. Смета 
дека дел од членовите на Советот, не се редовни на седници, и доколку се присутни и 
не се целосно посветени со внимание на седниците, тоа придонесува врз намалување 
на ефикасноста на работењето. Побара сето ова да се измени во иднина и по 
електронска пошта нивното отсуство да биде најавено. 
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Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече, дека секогаш пред да 
започне седницата усмено ги најавува членовите на Советот кои нема да 
присуствуваат на седницата, при тоа согласувајќи се постапката да се одвива по 
емаил. 

Советот со забелешките посочени од м-р Методија Јанчески и Лазо Петрушевски, 
со еден воздржан глас од Лазо Петрушевски, (м-р Борис Арсов беше отсутен), го усвои 
Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на 15.09.2011 година. 
 

 
Точка 9 

     Советот го разгледа и со 12 гласа „за“, два гласа воздржани од членовите на 
Советот, Лазо Петрушевски и Замир Мехмети (отсутен од седницата, м-р Борис Арсов), 
го усвои Записникот од 17-та (јавна) седница на Советот, одржана на 30.09.2011 
година. 
 
 

 
Точка 10 

Советот ја разгледа Информацијата за барањето на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО од 
Скопје, за согласност за промена на соственичката структура. Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Стефаноски и даде збор на Магдалена Давидовска – Довлева, Виш 
соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој, која накратко ја објасни 
информацијата, односно дека согласно член 17 од Законот за радиодифузната дејност 
(Сл.весник на РМ бр.100/2005 година), на 21.10.2011 година од страна на ТРД 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО од Скопје, до Советот за радиодифузија доставено е барање 
бр.02-286/1 за согласност за промена на сопственичка структура. Со оглед на тоа што 
не се создава недозволена медиумска концентрација, рече дека не постојат формално-
правни пречки за да Советот издаде одобрение за промена на сопственичката 
структура на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО од Скопје. 

Советот едногласно одлучи, (м-р Борис Арсов беше отсутен), во врска со 
поднесеното барањето на ТРД Телевизија Крт ДОО од Скопје, за согласност за 
промена на сопственичка структура, бр. 02-286/1 од 21.10.2011 година, поради тоа што 
не се создава недозволена медиумска концентрација,  односно не постојат формално-
правни пречки, да ја одобри промената на сопственичката структура на ТРД 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО од Скопје. 

 
 
 

Точка 11 

Советот ја разгледа Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2010 
година. 

Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, координатор на Секторот за 
истаржување и долгорочен развој, со воведен збор и со одбран број оптимални 
податоци, ја презентира предложената Анализа на пазарот на радиодифузната дејност 
за 2010 година, подготвена од Секторот за истражување и долгорочен развој. Советот 
за радиодифузија, рече, во последните пет години изработувал годишни анализи на 
пазарот на радиодифузната дејност, за да обезбеди прецизни податоци за економското 
работење на радиодифузерите, за уделот што го имаат во пазарот на огласување, во 
вкупната гледаност и во слушаноста. Сознанијата што произлегуваат во анализите 
Советот ги користи при остварувањето на своите надлежности што произлегуваат од 



12 
 

Законот за радиодифузната дејност: да се грижи за економски и технолошки развој на 
дејноста (член 21 став 3), да ја унапредува и поттикнува конкуренцијата и развојот на 
радиодифузната дејност (член 2 став 1 алинеја 4), како и да ги остварува 
надлежностите во спроведувањето на одредбите од Глава 3 на Законот - поврзани со 
заштита на плурализмот и на разновидноста на програмската понуда, односно со 
спречувањето на недозволената медиумска концентрација. Исто така, рече дека 
Советот за радиодифузија им изразува благодарност на сите радиодифузери што ги 
доставија податоците навремено, на истражувачката агенција Nielsen Audience 
Measurement од Македонија, како и на другите субјекти што помогнаа во изработката 
на оваа анализа. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски имаше одредени прашања и 
сугестии во однос на одредени делови од главите во анализата, на кои Магдалена 
Даводовска-Довлева даде свое објаснување и одговори. Посебно ги потенцира 
финансиските износи кои беа изнесени во денари, предложувајќи да бидат во евра. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека индикаторите кои се содржани во 
Анализата на пазарот, процентите за приходи кај телевизиите и радијата, се сериозни 
бројки кои можат да му послужат на Советот при издавање на Дозволи и донесување 
на Одлуки. Според него приходите кај медиумите се во опаѓање, што него лично многу 
го загрижува, посебно бројот на вработени лица кој се намалува кај одреден број на 
медиуми. Бидејќи во Секторот за истражување и долгорочен развој има само еден 
вработен, треба да и се помогне на Довлева, да се награди за одлично изработената 
Анализа и предложи да се вработат нови лица. Што се однесува до веродостојноста на 
податоците, за нив се одговорни медиумите кои ги доставуваат тие информации. Како 
предлог, рече, да се интензивира соработката помеѓу Советот и Заводот за 
вработување, за да би добиле реална слика за вистинскиот број на вработени лица во 
секој медиум. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече, дека во последните 2-3 години 
многу внимателно ги чита анализите, и се изјасни дека методологијата со која е 
правена анализата е добра а начинот на кој е применета е уште подобра. Предложи 
Магдалена Давидовска-Довлева материјално да се стимулира. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече, дека во однос на податоците кои 
пристигнуваат во Советот од страна на радиодифузерите, очигледно е дека одреден 
број од нив се нереални, особено во оној сегмент на вработени лица. Како пример ја 
наведе заедничката посета со членовите на Советот, Селвер Ајдини и Методија 
Стоименоски во градот Штип, РА Канал 77, каде бројот на вработени лица не 
кореспондира со прикажаниот. Тоа не значи дека ја оспорува предложената Анализа, 
но сепак со тие податоци сликата е нереална. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини, го постави прашањето за податоците кои се 
употребени во Анализата, односно кој извор на податоци е користен, дали податоците 
се земени од медиумите или пак врз основа на завршна сметка земена од Централен 
Регистар на РМ. Довлева, одговори дека радиодифузерите пополнуваат посебни 
обрасци, но истовремено доставуваат и завршна сметка, така да релевантноста на 
податоците е проверена со податоците од завршната сметка во Централниот регистар.  

Членот на Советот, Методија Стоименоски рече дека во медиумите работаат и 
привремено вработени, односно надворешни соработници со договор на дело. 
Предожи дека во иднина треба анализата да содржи и таков податок. 

Советот едногласно ја усвои Анализата на пазарот на радиодифузната дејност 
за 2010 година, предложена од Секторот за истражување и долгорочен развој, (во 
моментот на гласање отсутен беше членот на Советот, Замир Мехмети), и одлучи да 
се публикува на македонски јазик и истата да се преведе на англиски јазик. Советот 
одлучи Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2010 година да ја 
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презентира на прес конференција која ќе биде организирана и одржана во средината 
на месец декември 2011 година. Исто така, Советот одлучи да ја награди Магдалена 
Давидовска – Довлева за работна успешност при изработувањето на Анализата на 
пазарот на радиодифузната дејност за 2010 година. 

 
 
 
Точка 12 

Советот го разгледа Извештајот за напредокот и статусот на активностите 
предвидени во НПАА. Раководителот на Секторот за меѓународна соработка и односи 
со јавноста, м-р Борче Маневски, потенцира дека активностите се одвивале според 
планот и активностите се успешно завршени во дадениот рок.  

Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи, побара информација за член 11 од 
ЗРД, согласно Заклучокот од претходна седница, пред околу една година. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски целосно се согласи со м-р Милаим 
Фетаи во врска со информацијата за член 11 од ЗРД, ја подржа и побара следната 
седница да биде доставена таква информација со мислење од Секторот за правни 
работи.  

Во врска со член 11 од ЗРД, членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, како 
прашање ја постави одговорноста на Советот за радиодифузија, односно во моментот 
на доделувањето на Концесиите според стариот Закон за радиодифузната дејност и 
Дозволите, според новиот Закон, сопственичката структура била иста како сегашната, 
па зошто кога веќе легитимно им е доделена од страна на ЗРД, потоа им велиме, рече,  
дека грешат, и дека прават прекршок кој е надвор од законот. 

Советот едногласно го усвои Извештајот за напредокот и статусот на активностите 
предвидени во НПАА 2011 година. 
 
 

Точка 13 

Советот го разгледа Предлогот за измена и дополнување на Законот за 
радиодифузната дејност, во делот што се однесува на операторите на јавни 
комуникациски мрежи, инспекциски надзор и казнените одредби (Службен весник на 
РМ, бр.100/2005,19/2007,103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010 I 97/2011). 

Раководителот на Стручната служба, м-р Андриана Скерлев-Чакар, ги запозна 
присутните со суштината на овој предлог. Имено рече дека со овие предлози за измена 
и дополнување се предвидува инспекциски надзор кај јавните комуникациски мрежи, и 
доколку се утврди дека емитуваната програмата е без уредени авторските права, 
постои можност Советот да му ја одземе опремата. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски даде краток преглед на 
активностите што СРД ги има преземено во однос на ова прашање. Рече, дека во 2007 
година, за првпат е дадена иницијативата да се формира тело кое ќе се бави со оваа 
проблематика. За таа цел во Советот е формиран и Секторот за заштита на авторското 
право и сродните права. Како јасна цел на Советот во 2012 година ја истакна 
комуникацијата на Советот со јавните комуникациски мрежи и трговските 
радиодифузни друштва. Едно, е рече да се дојде до нивниот сигнал а друго е да се 
обезбеди можност тој да се снима, зачува тој сигнал, кој би преставувала 
дополнителна инвестиција во СРД.  

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека секој предлог што води 
до подобрување и ефикасност, односно мерките кои треба да се преземат за да 
операторите на јавните комуникациски мрежи и трговските радиодифузни друштва би 
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го почитувале Законот, се позитивни, добредојдени. Пред надлежните судови, Советот 
има проблем во докажување на веродостојноста на снимките, затоа што на снимките 
или нема лого или нема интерен канал. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи во Законот да стои дека Советот мора 
да има пристап до јавните комуникациски мрежи и трговските радиодифузни друштва. 
Детализирањето во Законот за потребно образование е непотребно, затоа што тоа е 
дел на систематизација на работните места. 

Раководителот на Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, м-р 
Борче Маневски рече дека како главен проект во ИПА 2011, обезбедени се 300 000 
евра за набавка на опрема и технички средства за регионален и локален мониторинг на 
оператори на јавни комуникациски мрежи и радиодифузери. Предложи, Советот да 
направи план или одредена стратегија, за да би ги искористил средствата во полза на 
оваа проблематика. Може да се искористат и за одредени обуки.  

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека во денешно време, во услови 
на забрзан развој на техниката и технологијата, постојат одлични услови мониторингот 
да се прави од Советот, и доколку има линк со контролно мерниот центар на АЕК на 
Зајчев рид, може да се врши контрола на трговските радиодифузни друштва и во 
Скопје и надвор од него. Се согласува со м-р Борче Маневски, средствата да се 
искористат за техничката опрема која ќе биде инсталирана во Советот. Во однос на 
предлогот на членот на Советот, Столе Наумов, ставот, каде што пишува дека ќе биде 
на трошок на операторите, рече, дека може да биде и на сметка на Советот, доколку 
Советот одлучи дека може да го поднесе тој финансиски трошок, но сепак мора да 
биде точно дефинирано во Законот кој ќе го прави тоа, за да не би се направила 
конфузна ситуација. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, во контекст на веќе отворената 
дискусија, се надоврза со еден проблем со кој неколку пати се соочува Советот. 
Станува збор за напојување на системите со електрична енергија, која директни се 
рефлектира на работата на Советот, односно Советот се доведува во ситуација да ги 
нема потребните снимки. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, Предлогот за интервентни 
измени и дополнувања на Законот за радиодифузната дејност во делот што се 
однесува на операторите на јавни комуникациски мрежи, инспекциски надзор и 
казнените одредби, вклучувајќи ги и забелешките кои беа предложени го стави на 
гласање. Советот едногласно го усвои и одлучи Предлогот за интервентни измени и 
дополнувања на Законот за радиодифузната дејност во делот што се однесува на 
операторите на јавни комуникациски мрежи, инспекциски надзор и казнените одредби 
(Службен весник на РМ, бр. 100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010 и 
97/2011 година, да се испрати до овластениот предлагач, односно до Министерството 
за транспорт и врски на РМ. 
 
 

Точка 14 

Советот ја разгледа Информацијата по претставката на Коалицијата Сексуални и 
здравствени права на маргинализираните заедници за прилозите за наркозависници, 
емитувани на ТВ Канал 5.  

До Советот за радиодифузија се обрати Коалицијата Сексуални и здравствени 
права на маргинализираните заедници со реакција за прилогот емитуван на ТВ Канал 5 
на 22.09.2011 со наслов „Ужасна слика – среде бел ден наркозависник си вбризгува 
дрога во кругот на Клинички“ и прилогот од вестите на 27 септември насловен како 
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„Страотна слика во Куманово: „Наркозависници со дрога и шприцеви очи в очи со деца 
во градинка“. 

Членот на Советот, координатор на Секторот за програмски работи, Бранко 
Радовановиќ, рече, дека прекршокот е евидентен, кој мора сериозно да се разгледа и 
да се одлучи за мерката која Советот ќе ја изрече, посебно за говорот на омраза кој не 
би требало да го има во медиумите. Според него се појавува една дилема, како сега и 
во иднина да се реагира во ваква ситуација. Предлага да се упати, благо, но енергично 
предупредување до ТВ Канал 5, но при тоа да не се игнорира Законот за 
радиодифузната дејност. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече, дека медиумите најчесто прават 
ненамерни, несвесни грешки, понекогаш и од незнаење и недоволна информираност, 
посочувајќи примери кои веќе се случиле во медиумите. Предложи токму за оваа 
проблематика да се организира обука на радиодифузерите. Пристапот за решавање на 
ваквите ситуации, предложи да се унифицира, односно или на почетокот на емисијата 
да бидат предупредени гледачите за вознемирувачката содржина или да се прекрива 
ликот на наркозависникот. Предлага да се организира дебата со радиодифузерите, на 
која ќе бидат поставувани прашања кои се нејасни за нив, а стручните лица во Советот 
ќе одговараат и ќе ги поставуваат насоките како да се решат проблемите, согласно 
Законот. 

И претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски и неговиот Заменик, м-р 
Милаим Фетаи се  согласија дека од аспект на почитување на Законот за 
радиодифузната дејност, за овој вид прекршок нема основ за изрекување мерка. Сепак, 
медиумот треба да се извести за оваа претставка и да му се укаже дека при 
емитувањето вакви и слични содржини мора да води сметка за сензитивноста на 
темата што ја обработува така што нема да користи сензационалистички пристап и ќе 
обезбеди колку што е можно понеутрален контекст. 
 

Советот ја усвои предложената Информација по претставката на Коалицијата 
Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници за прилозите за 
наркозависници, емитувани на ТВ Канал 5, подготвена од Секторот за програмски 
работи, и едногласно одлучи на ТВ Канал 5: 

- поради прилогот емитуван на ТВ Канал 5 на 22.09.2011 со наслов „Ужасна 
слика“ и прилогот од вестите на 27 септември насловен како „Страотна слика во 
Куманово: „Наркозависници со дрога и шприцеви очи в очи со деца во градинка“, во кое 
е прикажан корисник на дрога кој инјектира на јавно место без да му биде прикриен 
идентитетот, во првиот прилог и на употребата на јазик „..кој поддржува веќе 
воспоставени негативни стереотипи за лицата кои употребуваат дрога...и 
дека..новинарот и уредникот ги стигматизираат овие лица како криминалци, убијци, 
насилници кои претставуваат опасност за опкружувањето која треба да се гони и 
казнува“ во двата прилога, да му се упати укажување. 
 
 

Точка 15 

Советот ја разгледа предложената Анализа на надзорот врз обврските на јавните 
комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторските и сродните права во третиот квартал на 2011 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов и координатор на Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторските и сродните права, накратко ја презентира 
Анализата, со заклучок дека има голем напредок, и во реализираните активности на 
Секторот, и кај кабелските оператори, посебно кај поголемите оператори на јавни 
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комуникациски мрежи од аспект на почитување на Законот. Според него, позитивно е 
што Советот предлага измени и дополнувања во Законот, во делот на операторите на 
јавни комуникациски мрежи. 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права, Слободан Беличански, рече дека самиот материјал говори за 
преземените активности и за она што се планира за во иднина. Секторот се активира и 
во делот на заштита на домашни продуценти на Вардар Филм Скопје, односно заштита 
од неовластено реемитување на филмови и севкупната негова продукција. Рече дека 
треба да се избегнат појави на повреда на интегритетот на кинематографските дела. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, се надоврза околу заштитата за 
неовластено реемитување, посочувајќи пример за шпицата за документарен филм која 
треба временски да изнесува 45 секунди, а шпицата за долгометражен филм е од 1 до 
2 минути. Радиодифузерите ги кратат шпиците и прават друг вид на прекршок. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека Советот за радиодифузија треба 
да размисли за да започне проект за 2012 -2013 година, односно изработка на детална 
база на податоци, поедноставено како регистер, и соодветен софтвер за евиденција, 
односно анализа на субјектите за кои е надлежен Советот, мислејќи на два сектора, на 
Секторот за програмски работи и Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права. За оваа намена треба да се предвиди ставка во буџетот 
на СРД, да се предвиди и јавна набавка и евентуално да се искористат некои донации 
со кои Советот располага. Но, бидејќи Советот веќе располага со таква база, членот на 
Советот, Столе Наумов предложи да биде како заклучок, подобрување на постојната 
база. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, предложи да се изнајде начин за ловење на 
ликови кои нелегално ги реемитува друг оператор.  

Советот, со забелешките од м-р Борис Арсов, едногласно ја усвои Анализата на 
надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите активности на 
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторските и сродните права, во 
третиот квартал на 2011 година, предложена од Секторот за спречување пиратерија и 
заштита на авторските и сродните права. Во моментот на гласањето отсутни беа 
членовите на Советот: Замир Мехмети, проф. д-р Томе Груевски и акад. Али Алиу. 
 
 
 

Точка 16 

Советот го разгледа Извештајот за доставените одговори и  документација по 
барањето на Советот за радиодифузија бр.2662/1 од 11.07.2011 година, упатено до 
радиодифузерите на локално и регионално  ниво, за достава на одговори и 
документација за уредени авторски и сродни права за емитувана  филмска програма во 
втортиот квартал на 2011 година, со предлози за натамошни активности на Советот за 
радиодифузија. 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права, Слободан Беличански, рече дека тоа е и обврска на овој Сектор. Тој 
нагласи дека, со цел да се имплементираат во целост Законот за радиодифузна дејност 
(Сл.весник на РМ, бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/08, 06/2010, 145/2010 и 97/2011) и 
Законот за авторското право и сродните права  (Службен весник на РМ бр.115/2010) врз 
работењето на радиодифузерите и истите да се заштитат од нелојалната конкуренција 
на радиодифузниот пазар, Советот за радиодифузија извршил мониторинг на 
емитуваните кинематографски, телевизиски и анимирани филмови и телевизиски серии 
и серијали на телевизиските програмски сервиси на комерцијалните радиодифузери на 
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локално и регионално ниво, во вториот квартал на 2011 година, на начин што од овие 
телевизии, со допис бр.03-2662/1 од 11.07.2011 година, побарал достава на 
документација за уредени авторски и сродни права за емитуваната филмска програма 
во означениот период. Согласно член 77 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната 
дејност, глава VI (Програмски стандарди),, радиодифузерите се должни да создаваат и 
емитуваат програми со уредени авторски и сродни права и да достават документи на 
барање на Советот за радиодифузија и други надлежни органи со кои го докажуваат 
уредувањето на правата. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски имаше забелешка и упати 
прашање до Беличански. Тој рече, зошто Секторот побарал од одредени 
радиодифузери да достават договори за регулирани авторски права за емитувана 
програма, затоа што тие ќе достават договори за регулирани авторски права што ги 
имаат во моментот. Но, смета дека треба да се побараат договори на пример за филм 
кој бил емитуван предходниот ден, така да со реализиран мониторинг од самиот Сектор 
и по нивна иницијатива би се подобрила работата на Советот во делот на заштита на 
авторските права. Предложи во иднина да се примени и овој принцип на работа. 

   Советот едногласно го усвои Извештајот за доставените одговори и  
документација по барањето на Советот за радиодифузија бр.2662/1 од 11.07.2011 
година, упатено до радиодифузерите на локално и регионално  ниво, за достава на 
одговори и документација за уредени авторски и сродни права за емитувана  филмска 
програма во втортиот квартал на 2011 година, со предлози за натамошни активности на 
Советот за радиодифузија. На гласањето отсутни беа членовите на Советот, проф. д-р 
Томе Груевски и Замир Мехмети. 

 
 

Точка 17 

Советот ја разгледа Информацијата за доставено Барање по Записник за 
констатиран прекршок, бр.03-3372/1 од 20.09.2011, од ТРД Радио Пехчево ДООЕЛ 
Пехчево, во врска со прекршочната постапка (постапка за порамнување) поради сторен 
прекршок – неисполнување на законската обврска за доставување ценовник за платено 
политичко рекламирање на изборните програми и на кандидатите во изборниот процес 
во 2011 година. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека на крајот од подготвената 
Информација, Секторот за правни работи има понудено две мислења, односно два 
заклучоци. Со оваа постапка Секторот за правни работи нема изнесено свое правно 
мислење и свој заклучок, па предлага во иднина оваа честа практика да не се 
повторува, а Информацијата да се врати во Секторот за правни работи и да се 
доработи на вистинскиот начин, согласно Законот. 

Советот со 13 гласа „за“, еден против од членот на Советот, Столе Наумов, 
членот на Советот, Замир Мехмети во моментот на гласање не беше присутен, ја усвои 
предложената Информација за доставено Барање по Записник за констатиран 
прекршок, бр. 03-3372/1 од 20.09.2011 година, од ТРД „Радио Пехчево“ ДООЕЛ 
Пехчево, во врска со  прекршочната постапка (постапка за порамнување) поради 
сторен прекршок – неисполнување на законската обврска за доставување ценовник за 
платено политичко рекламирање на изборните програми и на кандидатите во 
изборниот процес во 2011-та година и одлучи да ја одбие молбата на ТРД „Радио 
Пехчево“ ДООЕЛ Пехчево, а Секторот за правни работи го задолжи да продолжи во 
насока на спроведување на сите законски активности за целосно спроведување на 
Одлуката на Советот за поведување прекршочна постапка (постапка за порамнување), 
против радиодифузерот ТРД „Радио Пехчево“ ДООЕЛ Пехчево, поради сторен 
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прекршок – неисполнување на законската обврска за доставување ценовник за платено 
политичко рекламирање на изборните програми и на кандидатите во изборниот процес 
во 2011-та година.  

 
 

 
Точка 18 

Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата  за отстранета 
недозволена медиумска концентрација од страна на Трговското радиодифузно 
друштво Зоран Стефановски Независна ТВ Охрид ДООЕЛ при што Советот констатира 
дека  ТРД Зоран Стефановски Независна ТВ Охрид ДООЕЛ од Охрид, медиумската 
концентрација ја отстранил и своето работење го усогласил со одредбите од Законот 
за радиодифузната дејност.  

 
 

    Точка 19 

  Советот го разгледа Прегледот на исполнување на мерките изречени на 14 
седница на Советот за радиодифузија. 

Имено, Советот за радиодифузија, на својата 14 седница, одржана на 
18.08.2011 година, по расправата за извештаите од мониторингот на сателитските и на 
терестријалните радио и телевизиски програмските сервиси на национално ниво, 
реализиран во јули 2011 година, на следните радиодифузери: НАША ТВ ДОО Скопје, 
ЏАНГЛ ТВ ДООЕЛ Скопје, Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје, Канал 5 ДООЕЛ Скопје, 
АЛСАТ - М ДОО Скопје, РОС Метрополис Радио ДОО Скопје, Радио Антена 5 ДОО 
Скопје, и ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, им изрече мерка писмена опомена со барање за 
објавување, а на Телевизија Сител и времена забрана за рекламирање и телешопинг 
од еден ден. Прегледот содржи список на медиумите кои ги спроведоа мерките и го 
известиле Советот во дадениот рок: Ра Метрополис, Ра Антена 5, ТВ Алфа и ТВ Сител;  
и медиуми кои ги спроведоа мерките и го известиле Советот надвор од рокот: ТВ Канал 
5. До Советот, Алсат М Телевизија, испратила допис во кој потврдуваат дека ги 
примиле дописите во врска со мерките, но од содржината е очигледно дека не 
разбрале што треба да сторат.  

Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, 
предложи, поттикната од прашањето кое го постави членот на Советот, Селвер Ајдини,  
да се изработат конкретни правила, соодветен текст, како би требало да изгледа 
соопштението што треба да објават радиодифузерите за мерката писмена опомена со 
барање за објавување, и дефинирање во кој период од денот тоа треба да се објави. 
Целта на изречената мерка писмена опомена со барање за објавување е публиката да 
биде информирана, дека конкретниот радиодифузер го прекршил Законот, а 
регулаторот тоа го констатирал и превземал соодветни мерки. Како пример наведе 
дека повеќето радиодифузери објавувањето го презентираат во термини кога има 
многу мала гледаност од страна на публиката. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го подржа предлогот и рече 
дека треба да се изработи и усвои една унифицирана содржина, токму за оваа намена 
а посебно да се обрне внимание за радиото, односно како таму ќе се реализира 
мерката. 

Советот со два воздржани гласа од членовите на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов 
и Бранко Радовановиќ, и 13 гласа „за“, одлучи да не го усвои Прегледот на 
исполнување на мерките изречени на 14-та седница на Советот за радиодифузија 
одржана на 18.08.2011 година, изработен и предложен од Секторот за програмски 
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работи и Секторот за правни работи и одлучи да се врати во Секторот за правни 
работи на доработка, со забелешка дека во наведениот Преглед, Секторот за правни 
работи треба да предложи еден конкретен Предлог-заклучок, кој ќе биде во согласност 
со Законот за радиодифузната дејност. 

 
 
 

Точка 20 

Советот го разгледа Предлогот за измена на Деловникот за работа на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека ќе биде воздржан од гласање од 
причина што во изминатиот период, заеднички, со м-р Алма Машовиќ и м-р Борис 
Арсов, на седница доставиле предлог за измена и дополнување на Деловникот за 
работа на Советот за радиодифузија и во другите членови од Деловникот. Нагласи 
дека не сака да гласа само за една измена. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи кога ќе се вработува ново лице 
во Советот за радиодифузија, во составот на комисијата, како нивни членови, да бидат 
вработени од Секторот каде е потребно вработувањето. 

Советот одлучи со 9 гласа „за“, 4 гласа против од членовите на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, акад. Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ и акад. Али Алиу, и 2 
воздржани од  м-р Милаим Фетаи и Столе Наумов, да ги усвои Предлозите за 
изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија 
(пречистен текст) 02-1643/4 од 19.06.2006, предложени од членот на Советот, Лазо 
Петрушевски. 
  Советот одлучи да изврши промена на претпоследниот став на Член 20  од 
Деловникот, односно ставот 

“- одлучува по прашања од работен однос (засновање, престанување и 
остварување на другите права и обврски од работен однос) за вработените во 
стручната служба на Советот во согласност со закон и колективен договор и“ 

Да се дополни на следниот начин: 

“- одлучува по прашања од работен однос (засновање, престанување и 
остварување на другите права и обврски од работен однос) за вработените во 
стручната служба на Советот врз основа на претходно донесена одлука на 
Советот во согласност со закон и колективен договор и“ 

Советот ги разгледа Измените во Деловникот за работа на Советот за 
радиодифузија (пречистен текст) 02-1643/4 од 19.06.2006, предложени од 
Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Борче Маневски, кој воедно и го образложи предлогот во член 4 од Деловникот за 
работа на СРД кој гласеше: 

II. НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ 
Член 4 

 
Работата на Советот за радиодифузија е јавна. 
За работите од својот делокруг утврдени со Законот за радиодифузната 

дејност, Советот работи и одлучува на јавни седници, освен во случаите кога се 
изнесуваат информации кои имаат доверлив карактер. 

Советот за радиодифузија е должен да одржи најмалку една седница во 
месецот. 
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Советот за радиодифузија организира јавни седници најмалку еднаш на 3 (три) 
месеци со сите заинтересирани лица, со цел да им се овозможи да бидат запознаени 
со работата на Советот и да им се даде можност да ги изразат своите ставови и 
мислења за унапредување на состојбите во радиодифузната дејност. 

Во случаите кога Советот работи и одлучува на јавна седница, неговата 
работа можат да ја следат заинтересирани лица, доколку ги акредитира 
Раководителот на секретаријатот, по претходно известување на Раководителот 
на стручната служба и членовите на Советот.  

Акредитираните лица своето присуство на седницата мораат да го најават 
(по телефон, факс, е-маил адреса на Советот), најдоцна 1 (еден) ден пред 
одржувањето на седницата, со цел да се обезбедат услови за нивно непречено 
следење на Седницата. 

Медиумско-новинарски екипи смеат да ги следат и да вршат тонско, видео и 
фотографско снимање на сите седници на Советот заради медиумско покривање со 
претходна најава кај Раководителот на Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста (по телефон, факс, е-маил адреса на Советот), кој 
за ова го информира Раководителот на стручната служба и членовите на 
Советот. 

Медиумското следење на седниците на Советот не е дозволено во случаи кога 
се изнесуваат информации од доверлив карактер или во случај кога членовите на 
Советот одлучат дека одредена седница не треба да биде медиумски следена. 

 
 Членот на Советот, Столе Наумов предложи, освен пријавување и евидентирање 

на пријавницата во Советот и спроведување од страна на надлежно лице од Советот 
до салата за седници или прес конференции, да нема други ограничувања за 
новинарите и другите заинтересирани лица, знаши предложи само да се регистрираат. 
Исто така на Веб страницата на СРД не е доволно само да се објави дека Советот ќе 
одржи седница, туку, на сите медиуми дополнително да им се испрати истата 
информација.  

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски предложи за овие измени да се превземе 
формулацијата од член 33 од ЗРД, каде се вели,  
Работата на Советот за радиодифузија е јавна. 
Советот за радиодифузија работи и одлучува на јавни седници освен во случаите 
кога се изнесуваат информации кои имаат доверлив карактер. 
 

Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски рече дека постои можност да се 
појави проблем околу просторот за одржување на Седници, бидејќи со поголем број на 
присутни новинари и камери ќе биде невозможно да се одржи седница на Совет, 
поради немање потребни услови за работа. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи во целост се согласува со 
предлогот на м-р Борче Маневски. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека треба да се размисли дали 
Советот ќе побара акредитирани новинари. 
 
Советот едногласно одлучи да изврши промена на член 4 став 5 од Деловникот и тој да 
гласи: 

„Седниците на  Советот можат да ги следат сите  заинтересирани лица“. 
 

Во член 4 по ставот 5 од Деловникот, да се додадат два нови става, 6 и 7, односно: 
„Медиумско-новинарски екипи смеат да ги следат и да вршат тонско, видео и 
фотографско снимање на сите седници на Советот заради медиумско покривање. 
Медиумското следење на седниците на Советот не е дозволено во случаи кога се 
изнесуваат информации од доверлив карактер“.  

 
Предлогот на членот на Советот, Столе Наумов, пред одржување на седница на 

Совет, на сите медиуми дополнително да им се испрати информација дека ќе се одржи 
седница, едногласно се усвои. 
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Точка 21 

Советот го разгледа Предлогот за измена на Tабеларниот преглед на работните 
места во Стручната служба на СРД (пречистен текст) бр. 02-689/24 од 18.05.2011 год., 
кој како Прилог бр.1, е составен дел на Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на СРД на РМ  
(Пречистен текст), бр. 02-4115/1 од 11.12.2009 год. 
 

Советот, со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Столе 
Наумов,  одлучи да го усвои предложеното дополнување на Tабеларниот преглед на 
работните места во Стручната служба на СРД (пречистен текст) бр. 02-689/24 од 
18.05.2011 година. 

Советот одлучи, во Секретаријатот на СРД, во Табеларниот преглед на работните 
места во Стручната служба на СРД, (пречистен текст) бр. 02-689/24 од 18.05.2011 год., 
кој е составен дел на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места и задачите на Стручната служба на СРД на РМ (Пречистен текст), бр. 
02-4115/1 од 11.12.2009 год. (доставен по и-меил), да се иврши измена само во бројот 
на извршители кај работните места:  Референт- деловен секретар и Референт за 
архивско и канцелариско работење, на начин што ќе се зголеми бројот на извршители, 
така што кај двете работни места наместо бројот 1 да стои  бројот 2: 

 
Постојна ситуација: 

 
Ред. 
број Работно место Услови потребни за вршење на 

работите и задачите 
Број на 

извршители 

5. 

Референт  - 
деловен 
секретар  
 

- ССС ,IV степен; 
- со работно искуство; 
- познавање на англиски 

јазик; 
- оспособеност за работа со 

компјутер 

 
1 

6. 

Референт за 
архивско и 
канцелариско 
работење 

- ССС, IV степен, 
- со работно искуство; 
- оспособеност за работа со 

компјутер 

 
1 

 
 

Нова ситуација: 
 

Ред. 
број Работно место Услови потребни за вршење на 

работите и задачите 
Број на 

извршители 

5. 

Референт  - 
деловен 
секретар  
 

- ССС ,IV степен; 
- со работно искуство; 
- познавање на англиски јазик; 
- оспособеност за работа со 

компјутер 

 
2 

6. 

Референт за 
архивско и 
канцелариско 
работење 

- ССС, IV степен, 
- со работно искуство; 
- оспособеност за работа со 

компјутер 

 
2 
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Точка 22 

Именување координатори на сектори во Советот за радиодифузија на РМ. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски понуди свој предлог во врска со 

именувањето координатори на секторите во Советот, изработен врз основа на 
стекнатите знаења на членовите на Советот и нивните претходни работни искуства. 
Предлогот за координатори го презентира но не беше прифатен од повеќето членови 
на Советот. Исто така предложи да се направи дополнување во Деловникот за работа 
на Советот во кој освен правата ќе бидат дефинирани и одговорностите на 
координаторот на Секторот. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека неговиот предлог е направен врз 
основа на желбите и афинитетите на членовите на Совет, кој биле известени по и-
меил. 

Членот на Советот Столе рече дека не треба координаторите да се избираат по 
желба туку по знаење, искуство и професионален беграунд. Тоа значу дека би било 
смешно ако не и трагично, хемичар или математичар или хидроинжинер да биде 
координатор на Секторот за програмски работи, каде е неопходно новинарско знаење и 
искуство. СРД, рече, не е список на желби туку високо професионално регулаторно 
тело. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека не се согласува да биде 
координатор на Секторот за правни работи, бидејќи нема доволно и потребно 
познавање од правни работи. Предлогот на членот на Советот акад. Бојан 
Шоптрајанов, да се одложи оваа точка се стави на гласање. „За“ беа членовите на 
Совет: Столе Наумов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим 
Фетаи, акад. Али Алиу и Бранко Радовановиќ. Точката не се одложи. 

Советот донесе одлука да престанат да важат сите претходно донесени одлуки на 
Советот за радиодифузија на РМ во врска со именувањето координатори на секторите 
во Советот и во врска со формирањето работни групи и комисии во Советот. 

Советот со 9 гласа „за“ од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, проф. д-р 
Томе Груевски, Замир Мехмети, м-р Зоран Трајчевски, Методија Стоименоски, м-р 
Борис Арсов, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчевски, Селвер Ајдини, донесе 
одлука да се именуваат координатори на секторите во Советот и тоа: 
 
- Координатори на Секторот за економско-финансиско работи да бидат: акад.Али  
Алиу и Методи Стоименовски. 
- Координатори на Секторот за техологии и информатика да бидат: м-р Борис  
Арсов и Лазо Петрушевски 
- Координатори на Секторот за правни работи да бидат: акад. Бојан Шоптрајанов и 
м-р Зоран Трајчевски. 
- Координатори на Секторот за програмски работи да бидат:Бранко Радовановиќ и 
м-р Алма Машовиќ. 
- Координатори на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското  
право и сродните права да бидат: Столе Наумов и Замир Мехмети. 
- Координатор на Секторот за истражување и долгорочен развој да биде: проф.д-р  
Томе Груевски. 
- Координатори на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да бидат: Селвер Ајдини и м-р Методија Јанчески. 
- Координатор на Секретаријатот на Советот да биде: м-р Милаим Фетаи. 
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Точка 23 

Советот го разгледа предложениот Стратешки план за извршување на внатрешната 
ревизија за период од 2012 до 2014 година, кој накратко беше објаснет од Милаим 
Абдураими, Внатрешен Ревизор. 

Советот едногласно го усвои Стратешкиот план за извршување на внатрешната 
ревизија за период од 2012 до 2014 година, предложен од Одделението за внатрешна 
ревизија во Советот за радиодифузија. Во моментот на гласање отсутни беа членовите 
на Советот, м-р Алма Машовиќ и Замир Мехмети. 
 

 
 
Точка 24 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Планот за извршување на внатрешната 
ревизија за 2012 година, предложен од Одделението за внатрешна ревизија во Советот 
за радиодифузија. Во моментот на гласање отсутни беа членовите на Советот, м-р 
Алма Машовиќ и Замир Мехмети. 

 
 
Точка 25 

Советот ја разгледа Информацијата за колективно осигурување на вработените во 
Советот за радиодифузија од последици на несрекен случај (незгода). 

 
Советот донесе едногласна Одлука за колективно осигурување на вработените 

од последици на несреќен случај-незгода, но дополнително ќе биде одредена висината 
на месечната премија која што би се одбивала од Нето платата на секој вработен 
поединечно, кој ќе се согласи на дополнително осигурување. 

Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да побара 
понуди од повеќе Осигурителни друштва, врз основа на што ќе се утврди и избере 
најповолната понуда, со цел вработените да се осигураат од што повеќе ризици, а 
притоа да уплаќаат најниска месечна премија. Во моментот на гласање отсутен беше 
членот на Советот, Замир Мехмети. 
 

 
Точка 26 
 
Советот го разгледа подготвениот Извештај и мислење од мониторингот на 

програмскиот сервис ТРД – АЛФА ТВ, Скопје емитуван на 19.11.2011 година, по 
преставка на гледач од Скопје (врзано со рок до 5-ти декември 2011). 

Гледачот од Скопје со писмена претставка се обратил до Советот за 
радиодифузија за емитувањето на серијата „Бакуган“ помеѓу 09 и 30 и 10 и 40 часот, 
наутро во саботата 19 ноември 2011 година, означена како програма од прва категорија 
наменета за целата публика. Гледачот сметал дека тоа е „инцидент“ и „прекршување“ и  
сака своите деца да ги заштити од содржини штетни за нивниот развој. Гледачот 
посочил на несоодветниот, вулгарен јазик во синхронизацијата на серијата и на 
репликата “чекај да те залапам“. Гледачот погрешно навел дека програма се емитувала 
на Канал 5 телевизија од Скопје. Од Мониторингот на Советот се констатира дека 
серијата Бакуган се емитува на програмата на Алфа ТВ од Скопје и дека во посочениот 
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термин се емитувале епизодите 26, 27 и 28 од серијата со наслов „Проколнатата 
димензија или неуспех“, „Пресметка“ и „Последниот отпор на Бакуганите“. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека скоро во сите цртани филмови 
може да се сретне одреден степен на насилство а сепак тие се означени како програма 
од прва категорија наменета за целата публика. И пред „Бакуган“ биле емитувани 
„Покемон“, „Дигимон“ или „Том и Џери“. 

Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, рече 
дека нема генерална категоризација дека сите цртани филмови се за целата публика, 
затоа што категоризацијата исклучиво се одредува според емитуваната содржина. 

 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај и мислење од 

мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Алфа ТВ од Скопје, емитуван на 
19.11.2011 година, по претставка на гледач од Скопје, подготвени од Секторот за 
програмски работи, и одлучи на ТВ Алфа: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
7 од „Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој“ и „Коментарите кон 
Правилникот“ (програми со описи, сцени и/или глетки што можат да ја вознемират 
малолетната публика и за кои се препорачува надзор од родител или старател и можат 
да се емитуваат само во периодот од 17:00 до 05:00 часот), да му се упати укажување.  

Во моментот на гласање отсутен беше членот на Советот, м-р Методија 
Јанчески. 
 
 
 

Точка 27 
Советот одлучи Информација од спроведен мониторинг на програмата на ТВ Сител 

во периодот од 13 до 18 ноември 2011 година во врска со барањето на Топлификација 
АД-Скопје бр. 03-4137/2 (врзано со рок до 5-ти декември 2011), да се одложи за второто 
продолжение на 19-та седница на СРД. 

 
 

Точка 28 
 
 Советот одлучи, Информација од анализата на емисијата „Миленко Неделковски 
шоу“емитувана на ТВ Канал 5 на 18 ноември 2011 година (врзано со рок до 5-ти 
декември 2011), да се одложи за второто продолжение на 19-та седница на СРД. 

 
 
 

Точка 29 
 

Советот ги разгледа и едногласно одлучи да се усвојат предложените Извештаи и 
информаци од семинари, работилници и состаноци:  

 
     а. Информација од работилницата со контролорите и обработувачите од  

областа на медиумите и невладините организации, за изработка на Нацрт -Стратегија 
за развој на заштита на личните податоци, одржана на 3-ти октомври 2011-та година во 
Скопје, подготвена од Арбен Саити и Ивона Муфишева –Алексовска.  
 
           б. Извештај од семинарот на тема “Измените на Законот за парничната  
постапка и нивната примена”, подготвен од Цветанка Митревска и Симе Златески.  
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           в. Извештај од  обуката на тема  “Ревизија на успешноста“ одржана на 26  
септември 2011 во Љубљана, подготвен од Милаим Абдураими. 
 
           г. Извештај од учеството на состанокот на Извршниот одбор за проектот SEE 
DigiTV во Црна Гора, подготвен од Борче Маневски. 
 
          д. Извештај за присуство на панел дискусија и промоција на 
истражувањето „Медиумите, недискриминација и маргинализирани заедници“, 
подготвена од Емилија Петреска – Камењарова. 
 
          ѓ. Извештај од 65-та Средба на правници одржана во Охрид од 20 до 22  
октомври 2011, подготвен од Андриана Скерлев – Чакар и Ивона Муфишева – 
Алексовска. 
 
          е. Информација од состанокот за Среднорочен универзален периодичен  
преглед на Република Македонија, подготвена од Симона Темелкова и Емилија 
Петреска – Камењарова. 
 
          ж. Извештај од семинарот на тема “Statement of Assurance“, одржан на 10 и  
11 ноември 2011 година во Скопје, подготвен од Милаим Абдураими. 
 
          з. Извештај од 34-от состанок на ЕПРА одржана во Брисел од 5 до 7 октомври 
2011 година, подготвена од Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски и 
Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи. 
 
          ѕ. Извештај за учество на конференција за медиумите на јазиците на  
етничките малцински заедници, одржана на 14 и 15 октомври во Нови Сад, Република 
Србија, подготвен од членот на Советот, Столе Наумов. 
 
          и. Извештај за учество на СЕЕМФ, медиумски форум за југоисточна Европа,  
подготвен од членот на Советот, Столе Наумов. 
 
          ј. Извештај од работниот состанок на Извршниот одбор на проектот SEE DigiTV, 
одржан во Гориција, Италија на 17 и 18 ноември 2011 година, подготвен од членот на 
Советот, м-р Борис Арсов и Јордан Ѓеорѓиевски. 
 
          к. Извештај службено патување – Учество на XII пленарно собрание на 
Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA), подготвен од Претседателот на  
Советот м-р Зоран Стефаноски, членот на Советот, м-р Методија Јанчески и м-р 
Емилија Јаневска.  
 
          л. Извештај за службено патување – Учество на меѓународна конференција за  
говор на омраза, одржана од 17.11.2011 до 18.11.2011 година во Сараево, подготвен од 
членот на Советот, Замир Мехмети и членот на Советот, Бранко Радовановиќ. 
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ЗАПИСНИК 
од второто продолжение на 19-та седница на Советот 

одржано на 02.12.2011 година 
 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 

проф. д-р Томе Груевски, акад. Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, 
Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир 
Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Оправдано отсутни членови на Советот: м-р Борис Арсов,  
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 

Маневски, Огнен Неделковски, Цветанка Митревска, м-р Емилија Јаневска, Слободан 
Беличански, Горан Радуновиќ, Арбен Саити,  Арџент Џелили, Милаим Абдураими, 
Магдалена Давидовска – Довлева, и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 
Присутни новинари: Гаврил Сирчевски од 24 вести и Сашка Цветковска од Фокус. 
 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, го отвори второто продолжение 
на 19-та седница на Советот за радиодифузија. Седницата започна со точки од 
утврдениот Дневен ред, а кои беа одложени. 
 

 
Точка 27 
Советот ја разгледа Информацијата од спроведен мониторинг на програмата на ТВ 

Сител во периодот од 13 до 27 ноември 2011 година во врска со барањето на 
Топлификација АД-Скопје бр. 03-4137/2 (врзано со рок до 5-ти декември 2011). 

Секторот за програмски работи ги проверил наводите изнесени во дописот од 
Друштвото за производство и дистрибуција на топлинска енергија Топлификација АД 
Скопје и со мониторингот констатирал дека:  
 

• Одговорот/реакцијата на Топлификација АД – Скопје, на прилозите емитувани 
во вестите и дневниците на ТВ Сител на 13 и 15 ноември 2011 година, не е 
емитувана во целост, иако истата не е несразмерно подолга од прилозите 
емитувани од страна на медиумот (на 13 и 15 ноември), кои траат меѓу 3 и 13 
минути. Емитуван е само еден мал сегмент (во прекажана форма) од 
одговорот/реакцијата испратена од Топлификација АД – Скопје, што е 
спротивно на член 154 став 1 од Законот за радиодифузната дејност; 

 
• Во вестите од 16.00 часот и во Дневникот од 23.00 часот, емитувани на 18 

ноември 2011 година, пред и после кратките наводи од одговорот/реакцијата, е 
емитуван опширен коментар на одговорот од страна на водителот на вести, што 
е спротивно на член 154 став 3 од Законот; 

 
• Заклучно со 27 ноември 2011 година, во дневно-информативните изданија на ТВ 

Сител (вести во 16.00 часот, Дневник од 19.00 и Дневник од 23.00 часот) не е 
емитуван одговорот на Топлификација испратен на 22 ноември до медиумот, а 
во врска со објавените информации за компанијата на 21 ноември, во 
дневниците од 19.00 и 23.00 часот, што е спротивно на член 155 од Законот; 

 
• Според наводите во дописите на Топлификација АД – Скопје до Советот, ТВ 

Сител не им доставил копии од снимки од вестите и дневниците во кои се 
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емитувани прилозите во врска со работата на Топлификација АД – Скопје, што е 
спротивно на член 156 став 1 Законот. 

 
 
Членот на Советот, Столе Наумов, рече, дека  легитимно е правото на секој медиум 

да ги отвори овие прашања, особено во состојби кога има директни последици кај 
граѓаните. Наумов, се надева дека овој пример нема да биде осамен, затоа што е 
предизвик за новинарите, покрај темите поврзани со политичарите, особено за субјекти 
кои имаат силна финансиска моќ, како банките и сл. Односно, рече, оние субјекти кои 
имаат силен инпут во буџетот за рекламите кај радиодифузерите. Често се случува, 
рече, од таа причина, оние компании кои издвојуваат поголеми средства за 
рекламирање, за нив воопшто да не се пишува или за нив да се пишува во позитивна 
конотација. Говорејќи за реални состојби, рече, дека постои проблем со процедурата, 
како се објавува демант, односно по објавување на демантот да не следи и коментар. 
Во Законот се вели дека може да има коментар но тој да биде одвоен. Напомена дека 
без разлика кој медиум да постапеше на ваков начин, неговата реакција ќе била иста. 
Се согласува со предложеното мислење од Секторот за програмски работи. Во интерес 
на новинарската професија, рече, дека треба сите да бидат посебно внимателни, 
потенцирајќи дека во Законот јасно стои како треба да се објави демантот. Предложи, 
до ТВ Сител, Советот да испрати укажување. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, му се обрати на Столе Наумов и 
рече дека неговото излагање и посочените забелешки треба да ги изнесе како член на 
Совет а не како граѓанин, затоа што ТВ Сител го прекршил Законот, цитирајќи го членот 
од Законот по кој е направен прекршокот. Рече, дека не смее да се емитува коментар 
ниту на почетокот ниту на крајот од објавениот демант, а информативната програма на 
ТВ Сител, рече, често тоа го практикува. Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, рече, дека за прекршување на член 154 став 1 и став 3 од ЗРД на ТВ 
Сител веќе еднаш Советот му има  изречено мерка писмена опомена. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека Секторот за програмски работи 
во овој случај имал мошне одговорна работа која ја завршил професионално. 
Коментарот е пропагандистичка категорија и се подразбира на кои принципи 
функционира. Во земји со тоталитаристички систем е начин на „перење на мозокот“. 
Согласно Законот, при објавување на демант не смее да следи коментар. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече, дека како граѓанин секако 
дека има свои размислувања и забелешки околу високите цени на Топлификација АД 
Скопје , но пред се е член на Советот и единствено е насочен кон почитувањето на 
Законот за радиодифузната дејност, и секое негово непочитување, на неговите 
одредби, од страната на радиодифузерите, треба соодветно и да се изречат мерки. 
Прекршок е што ТВ Сител не го објавил демантот во целост, додал и свои коментари, 
спротивно на Законот, затоа предлага Советот и да реагира соодветно. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предлогот на ТВ Сител да му се 
изрече мерката писмена опомена со барање за објавување го стави на гласање. 
Позитивно се изјаснија членовите на Совет: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 
проф. Д-р Томе Груевски, Замир Мемети, Столе Наумов, Методи Стоименовски, 
Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, акад Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов, три 
воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески и 
Лазо Петрушевски, додека оправдано и најавено отсутни беа м-р Зоран Трајчевски и м-
р Борис Арсов. 
 

 
Советот ја усвои предложената Информација од спроведениот мониторинг на 

програмата на ТВ Сител во периодот од 13 до 27 ноември 2011 година, во врска со 
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барањата на Топлификација АД-Скопје, од 16.11.2011 година бр. 03-4137 и од 
21.11.2011 година бр. 03-4137/2 , подготвена од Секторот за програмски работи и 
одлучи, поради не емитување во целост на Одговорот/реакцијата на Топлификација АД 
– Скопје, иако истата не е несразмерно подолга од прилозите емитувани од страна на 
ТВ Сител и поради коментирање на наводите од одговорот, на ТВ Сител: 

 
- поради прекршување на член 154 став 1 и став 3 од Законот за 

радиодифузната дејност, а согласно член 38 став 1 алинеа 2 од истиот Закон, да му се 
изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

 
 

 
Точка 28 

 
 Советот ја разгледа Информацијата од анализата на емисијата „Миленко 
Неделковски шоу“емитувана на ТВ Канал 5 на 18 ноември 2011 година (врзано со рок 
до 5-ти декември 2011). 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски од кога констатира дека сите 
членови на Советот ги имаат добиено материјалите потребни за оваа точка, отвори 
дискусија, за содржината на мониторираната емисија, односно дали во неа Советот 
препознава говор на омраза, вулгарност и мислење околу уредувачката политика на ТВ 
Канал 5. Сосема се согласува со слободата на изразување, посебно доколку постои и 
одговорност за јавно искажаниот збор. Слободата на изразување, рече, сама по себе 
може да доведе до анархија. Во емисијата беше посегнато и по семејствата на дел од 
личностите за кои се зборуваше во емисијата на Миленко Неделковски, што тоа никако 
не смееше да се случи, а при тоа истите да бидат оневозможени да демантираат или 
да го кажат својот став. Мерката, рече, која Советот ќе ја изрече не е најважната 
работа туку ставот кој ќе го изгради Советот, односно да го осуди ваквиот начин на 
содржина на емисија и уредувачка политика на еден медиум. Рече дека членот 68 од 
Законот, медиумите често го прекршуваат. 
Повика, во иднина да не се повторува, во ниеден медиум ваков начин на работа, и 
повика на почитување на основен програмски стандард: негување и развој на 
хуманите и морални вредности на човекот и заштита на приватноста и 
достоинството на личноста; 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, се осврна и на дописот, кој 
во писмена форма, до Претседателот, го доставил м-р Борис Арсов. Неговите 
забелешки се однесуваат на подготвената анализа и мислењето од Секторот за 
програмски работи, за емисијата „Миленко Неделковски шоу“ емитувана на ТВ Канал 5 
на 18 ноември 2011 година. Стефаноски рече дека има говор на омраза и во СРД 
алудирајќи на одредени колеги, кои ја доведуваат во прашање стручноста и 
професионалноста на Службата. При тоа апелираше да не се посочуваат претходни 
примери за кои Советот некогаш реагирал и какви мерки тогаш изрекол, да не се 
повикуваат повеќе на А1 ТВ, посебно затоа што тој медиум повеќе не функционира. 

 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи констатира дека состојбата е 

алармантна. Република Македонија како мултиетничка и мултикултурна земја мора 
посебно да внимава да не ги повреди вредностите добиени од културните и етничките 
разлики. Што се однесува до емисијата Миленко Неделковски Шоу, рече дека во неа 
доминира неколегијален однос од страна на М. Неделковски кон своите колеги 
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новинари. Рече дека треба да се почитуваат основните човекови права и човековото 
достоинство, посебно во емитуваните содржини кај сите медиуми подеднакво. Целосно 
ја подржува работата на Секторот за програмски работи и не сака нивната работа да се 
потценува. 

За збор неколку пати се јави членот на Советот, Замир Мемети. Информира 
дека емисијата Миленко Неделковски шоу, ја гледал неколку пати, со констатација дека 
не е првпат во емисијата да се шири говор на омраза. Но, за да продолжи со неговата 
дискусија мора да го запраша Советот, бидејќи е нов член, дали за оваа емисија 
претходно има изречено мерки или укажувања. Претседателот на Советот одговори 
дека според мислењето и евиденцијата од Секторот за правни работи, за овој вид на 
прекршување на ТВ Канал 5, Советот нема изречено ниедна мерка. 

Членот на Советот, Замир Мехмети,  рече дека заедно со неговиот колега 
Бранко Радовановиќ, се вратиле од една прекрасна конференција која се одржала во 
Сараево и како главна тема била поставена, ширење говор на омраза. Според 
искуствата што ги стекнал од одржаната конференција, заклучил дека последиците што 
доаѓаат по говорот на омраза се загрижувачки и многу опасни. Многу е загрижен што и 
во Република Македонија постојат неколку медиуми кои продолжуваат со ширење 
говор на омраза. Конкретно за емисијата Миленко Неделковски шоу, рече, дека не е 
првпат во неа да се шири говор на омраза. Како новинар му е нелогично, а да не укаже 
на тоа што во емисијата се повикува на линч на одредени личности, без разлика дали 
се јавни личности или не, и да не го осуди тоа. Предлага како Совет за радиодифузија 
да изнајдат начин да се укаже ова да престане. Не може да преќути тоа што го прави и 
форсира Миленко Неделковски, кој рече дека не е единствен, за жал. Треба Советот да 
одбере дали ќе биде партнер во ширење говор на омраза или пак говорот на омраза ќе 
го санкционира благовремено. Во своето излагање не предложи медиумот да се казни, 
туку да се изнајде начин како тоа да се прекине и надмине. Нема ништо против 
Миленко Неделковски и ТВ Канал 5, кое го напомена неколку пати, туку против говорот 
на омраза. Повика на коректност и професионалност и кај новинарите и кај членовите 
на Советот. Што се однесува до мислењето и анализата од Секторот за програмски 
работи рече дека ја подржува и со неа се согласува во целост. Смета дека ТВ Канал 5 
нема потреба јавно да  се извинат, оти лично смета дека тоа нема да го сторат.  

 
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, даде едно мало потсетување упатено 

пред се до Претседателот на Советот и до останатите членови на Совет, запрашувајќи 
ги, кога анонимен гледач, во живо на А1 ТВ од Владата на РМ, дал изјава која гласи - 
единствено што посакувам, Премиерот на РМ, Никола Груевски да заврши на 
француска гилотина, како Советот тогаш реагирал во однос на изрекување мерки, дали 
препознал говор на омраза и го осудил истиот. Во Извештајот подготвен од Секторот за 
програмски работи била прикажана реалната слика. Бидејќи ТВ Канал 5 нема досега 
изречено мерка по овој основ, предлага укажување, со напомена да се следат и 
понатака неговите емисии и доколку повторно се случи нешто слично, да се изрече 
поригорозна мерка. Обраќајќи му се на Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, м-р Алма Машовиќ,  му рече, дека е очигледна негативната тенденцијата 
со која ја води дискусијата, и дека има против ТВ Канал 5 и Миленко Неделковски и 
многу и е жал што ваква дискусија не се водела и за А1 ТВ. Според неа нема потреба 
прво да се гласа за предложената анализа, за кој треба Секторот совесно да ја заврши 
како работна задача а потоа да се гласа за изрекување мерка. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека постојат голем број примери на 
говор на омраза, изречени и објавени за време на избори од страна на политичарите и 
од позицијата и од опозицијата, па Советот не реагирал во име на слободата на 
изразувањето. Се плашам, рече, овој момент да не го искористат политичарите па и 
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некој колеги тука кои очигледно повеќе се грижат за ликот, делото и здравјето на 
партиските лидер, премиери, министри отколку за слободата и новинарите. Членот на 
Советот, Столе Наумов, рече дека би ги потсетил дека вербалниот деликт е историја и 
нема потреба од заштита на ликот и делото на некој политичар како што беше Тито. Г-
динот Наумов останува на ставот на почитување на слободата на изразување, но тоа 
не значи дека го брани Миленко Неделковски и неговата емисија. Според него, тоа 
тамо што било прикажано, било со уличарски речник, некултура, клевети и одредени 
елементи на говор на омраза. Но сепак во овој случај доминантен е членот 68 од ЗРД 
кој не предвидува казна, но никако да се изрекува мерка по член 69 од ЗРД. Како 
забелешка додаде дека ТВ Канал 5 не се извинил по емитувањето на емисијата и 
треба да го стори тоа. 

Членот на Советот, акад. Али Алиу, обрна внимание на еден вид говор на 
омраза, карактеристичен како меѓуетнички. Апелира да се намалат тензиите околу 
меѓуетничкиот говор на омраза во медиумите. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека мора да се направи јасна 
граница помеѓу слободата на изразување и говор на омраза. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече, дека дискутирајќи и осудувајќи го 
говорот на омраза, Советот, да не ја разгорува тензијата и  да не се донесат акти на 
омраза. За ТВ Канал 5, предложи Советот да ја изрече најмалата можна мерка, 
предвидена со Законот или пак укажување.  

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека треба јасно да се 
разграничат две работи, односно дали Советот за радиодифузија треба да биде 
регулаторно тели или едукативна установа како главна функција, односно за секој 
сторен прекршок од страна на медиумот, Советот да упати укажување или препорака. 
Но бидејќи сме регулаторно тело, рече, треба секогаш да го почитуваме Законот. 

Што се однесува до забелешките, доставени во писмена форма и испратени по 
електронска пошта од членот на Советот, м-р Борис Арсов, членот на Советот, Столе 
Наумов, препорача во иднина емисиите прво да се гледаат а потоа да се доставуваат 
забелешки а не да се донесуваат заклучоци врз основа на, како што вели м-р Борис 
Арсов „повеќе му верува на роднината отколку на секторите во Советот“ односно дека 
не била емитувана таква содржина како што е напишана во Анализата подготвена од 
Секторот за програмски работи. Можеби најдобро е колкективно да се гледа емисијата 
оти очигледно е дека г-динот Арсов и добар дел од членовите на Советот ја немаат 
гледано емисијата а расправаат за неа, додаде Наумов. 

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека како професионалец никогаш 
нема да се дрзне да дискутира за емисија која не ја гледал. Не смее на нешто што сме 
наслушнале да реагираме и да градиме сопствен став. Емисијата ја гледал затоа 
верува, прво на самиот себе а потоа и на Секторот за програмски работи. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски инсистираше на вообичаениот терк на 
изработување на мониторинг, иако Јаневска објасни дека постојат различни видови на 
изработка на Извештај. М-р Зоран Трајчевски, се изјасни против начинот на работа на 
кој е изработена оваа анализа. Извештај со констатиран прекршок и предложена мерка, 
а не, на секоја седница, рече, да се доставуваат извештаи изработени со различни 
параметри. Инсистира на принципиелност во работата на Секторот за програмски 
работи. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски предложи прво да се гласа за 
мислењето од Секторот за програмски работи кое гласи: Во изданието на „Миленко 
Неделковски шоу“, емитувано на 18 ноември, додека водителот и автор на 
емисијата зборува за оние новинари кои претходно работеле во ТВ А1, Шпиц и 
Време, тој го проблематизира нивното вработување во други медиуми, без притоа 
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да обезбеди каков било контекст или аргументи зошто нивното ново работно 
место е спорно, ниту пак има можност да се чуе другата страна. На овој начин, 
гледачите можат само да чујат кои новинари, според Неделковски, се предавници, 
платеници, полициски доушници и тастери, поради што се добива впечаток дека 
истите тие новинари се виновни поради тоа што мислат (делуваат) поинаку од 
водителот на емисијата. 

При етикетирањето и стигматизирањето на своите (политички) 
неистомисленици – пред се, една група новинари, Миленко Неделковски покажува 
отворена нетрпеливост со елементи на говор на омраза и креира непријателска 
атмосфера. 

Предложеното мислење го прифатија членовите на Советот: м-р Зоран 
Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, проф. Томе Груевски, Замир Мемети, Бранко 
Радовановиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов со една забелешка, односно не 
се согласува со еден дел од втората страна на Анализата,  Селвер Ајдини и акад. Али 
Алиу. Воздржани беа членовите на Советот: м-р Алма Машовиќ, м-р Зоран Трајчевски, 
Методија Стоименоски, м-р Методија Јанчески. Лазо Петрушевски, се изјасни дека 
нема потреба да се гласа и отсутен беше м-р Борис Арсов. 

Предлогот на членот на Советот, м-р Алма Машовиќ,  да се упати укажување до 
ТВ Канал 5, се стави на гласање. „За“ овој предлог гласаа членовите на Советот, м-р 
Алма Машовиќ, м-р Зоран Трајчевски, Методија Стоименоски, м-р Методија Јанчески и 
Лазо Петрушевски. Против беа м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, проф. Томе 
Груевски, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, акад Али Алиу, акад. Бојан 
Шоптрајанов, Замир Мехмети и Стоел Наумов. Предлогот не се усвои.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски предложи како мерка да се 
изрече по член 38 став 1, времена забрана за рекламирање и телешопинг во траење 
од еден ден. „За“ овој предлог гласаа м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 
проф.Томе Груевски и Замир Мемети. Против беа Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, 
м-р Алма Машовиќ и Лазо Петрушевски се против. Воздрчани се Бранко Радовановиќ, 
Селвер Ајдини, Методија Јанчески, Методија Стоименоски, м-р Зоран Трајчесвски и 
Столе Наумов. Предлогот не се усвои. 

Членот на Советот, Столе Наумов предложи да се изрече мерката писмена 
опомена со барање за објавување и јавно извинување. Предлогот се стави на гласање. 
„За“ овој предлог гласаа: Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, акад Бојан Шоптрајанов. 
Предлогот не се усвои. 

Предлогот на акад. Али Алиу да се изрече мерка времена забрана за 
рекламирање и телешопинг од 2 (два) дена, се стави на гласање. „ЗА“ овој предлог 
гласаа: акад. Али Алиу, м-р Милаим Фетаи, м-р Зоран Стефаноски, Селвер Ајдини, 
Замир Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. Томе Груевски, Бранко Радовановиќ. 
Против се изјасни членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, а останатите беа воздржани 
со исклучок на м-р Борис Арсов, кој не беше присутен на седница. 
 

Советот ја усвои предложената Информација од анализата на емисијата 
„Миленко Неделковски шоу“ емитувана на ТВ Канал 5 на 18 ноември 2011 година, 
подготвена од Секторот за програмски работи и одлучи, поради отворена нетрпеливост 
со елементи на говор на омраза и креирање на непријателска атмосфера во емисијата  
„Миленко Неделковски шоу“ емитувана на ТВ Канал 5 на 18 ноември 2011 година, на 
ТВ Канал 5: 
- поради прекршување на член 69 од Законот за радиодифузната дејност, а согласно 
член 38 став 1 алинеа 3, да му се изрече мерката: времена забрана за рекламирање и 
телешопинг од 2 (два) дена. 
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Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето 

на изречената мерка од точката 2 на овој Заклучок и да го извести Секторот за правни 
работи по извршувањето на изречената мерка од страна на радиодифузерот, за да 
Секторот за правни работи ги евидентира во соодветната база на податоци која ја води 
Секторот за правни работи, а Секторот за европска и меѓународна соработка и односи 
со јавноста, го задолжи да подготви Соопштение за јавноста, во кое ќе биде наведено 
дека со етикетирањето и стигматизирањето на своите неистомисленици – пред се’, на 
една група новинари, Миленко Неделковски покажува отворена нетрпеливост со 
елементи на говор на омраза и креира непријателска атмосфера, и дека СРД во духот 
на програмските стандарди ги повикува сите медиумски работници преку нивното 
работење да се стремат кон објективно информирање на јавноста и намалување на 
општествените тензии, и да го објави на Веб страницата на Советот 

 
 
 
 

 
Точка 30 
Разно 

- Советот со 12 гласа „за“, еден воздржан глас од членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ, членовите на Советот, м-р Борис Арсов и Замир Мехмети беа 
оправдано отсутни,  ја прифати Предлог-Процедурата за потпишување документи 
во Советот за радиодифузија на РМ, предложена од членот на Советот, Лазо 
Петрушевски. 

Советот одлучи: 
- кога Документот доаѓа од член на Советот или Раководителот на Стручната служба, 
единствен потписник е самиот предлагач на десната долна страна на документот. 
- кога Документот е во надлежност на еден сектор, потписите треба да бидат 
распоредени на следниот начин: 

Лево 
     Изработил – Вработен 
Лево 
     Одобрил – Раководител на Сектор 

-кога Документот опфаќа надлежности на повеќе сектори, потписите треба да бидат 
распоредени на следниот начин: 

Лево 
     Изработиле – Вработени 
Лево 
     Одобриле – Раководители на Секторите. 

-кога Документот се однесува на целокупното работење на Советот, потписите треба 
да бидат распоредени на следниот начин: 

Лево 
     Изработил – Вработен 
Лево 
     Проверил – Раководител на Сектор 
Лево 

 
 



33 
 

 
- Членовите на Советот, како идеја ја истакнаа потребата од набавка на агрегат за 

потребите на Советот за радиодифузија, со период на реализација за 2012 година. 
 
 
 
 
Бр. 02-458/1                           Совет за радиодифузија на РМ 
06.02.2012 година                                                                    П р е т с е д а т е л, 
 С к о п ј е                         м-р Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р. 

        
        

 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
 
 
Изработила: Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 
 
 


