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ЗАПИСНИК 
од 15-та седница на Советот 
одржана на 18.05.2012 година 

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

Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, 
Селадин Џезаири и м-р Васко Петревски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), акад. 
Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен) и Замир Мехмети (отсутен од здравствени 
причини). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Арџент 
Џелили, Симона Темелкова и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Петровски Александар од Нет Прес, Тања Јовановска од 
Вест, Катерина Топалова од ТВ Алфа, Мефаил Исмаили од Журнал, Соња Казиовска 
од Дневник, Михајло Видимлиски од 24 Вести, Тања Јовановска од ТВ Телма, 
Мирослава Симоновска од Фокус, Светлана Унковска од Утрински, Мелихате Рустеми 
од ТВ Алсат М, Христина Антовска од А1 Он, Андреј Гиновски од Ден, Перковски 
Драган од Вест, Наумовски Драган од Фокус. 
 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 15-та седница на 
Советот за радиодифузија.  

Во однос на Дневниот ред за 15-та седница, Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски, предложи точката 4, Предлог-Правилник за финансии и сметководство на 
Советот за радиодифузија на РМ, да се одложи за наредната седница, поточно за 25 мај 
2012 година. Овој предлог беше ставен на гласање и беше едногласно усвоен. 

Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред, 
Советот едногласно, со исклучок на наведената точка 4, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
           1. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот, одржана на 
24.04.2012 година. 
           2. Нацрт-Записник за извршена надворешна контрола, согласно одредбите на 
член 102 од Закон за даночна постапка.    
           3. Информација во врска со  Известувањето од Министерството за труд и 
социјална политика бр.03-2406 од 11.05.2012 година. 
           4.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ1 емитуван на 24 март 
2012 година.  
           5.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ2 емитуван на 24 март 
2012 година.  
           6.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Телма емитуван 
на 24 март 2012 година. 
           7.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ АЛСАТ М 
емитуван на 24 март 2012 година.  
           8.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Сител од 24 март 
2012 година. 
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     9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Канал 5  
емитуван на 24 март 2012 година.  

    10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Рос 
Метрополис емитуван на 17 април 2012 година. 

    11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Канал 77  
емитуван на 17 април 2012 година. 

    12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Антена 5 
емитуван на 17 април 2012 година 

          13.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Енџелс ФМ 
(Штип)  емитуван на 29 март 2012 година.       
          14. Информација во врска со мониторингот на операторите на јавна 
комуникациска мрежа кои функционираат на територијата на град Гостивар и селата 
Форино и Чегране, реализиран на 9 мај 2012 година. 
          15. Информација за Црноморскиот форум на регулаторни тела за медиуми. 
          16. Информација од тркалезната маса „Учество на децата и нивна заштита од 
информации и материјали штетни за нивниот психофизички развој“, подготвена од  м-р 
Емилија Петреска – Камењарова. 
           17. Разно. 
 

 
Точка 1  
Советот го разгледа Записникот од 10-та седница на Советот, одржана на 

24.04.2012 година. 
Членот на Советот, Столе Наумов, имеше забелешка во однос на емисиите за 

автомобилизам, односно во два наврати има повторување за иста работа во текстот и 
предложи во истата точка да се додаде уште една реченица, која ќе има за цел да ја 
дообјасни содржината. 

Советот, со дадената забелешка, со три воздржани гласа од членовите на Совет,  
м-р Васко Петревски, Антонио Јовановски и Селадин Џезаири, (бидејќи во тој период 
сеуште не беа избрани за членови на Совет), го усвои  Записникот од 10-та седница на 
Советот, одржана на 24.04.2012 година, во текстот како што беше предложен. 
 
 
         Точка 2   
   Советот го разгледа Нацрт-Записникот за извршена надворешна контрола, 
согласно одредбите на член 102 од Закон за даночна постапка.    

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, даде краток вовед и 
објаснување во однос на предложениот Нацрт-Записник. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека согласно решението 
од Управата за јавни приходи, Советот за радиодифузија се задолжува да доплати 
одреден сума за ДДВ. Посочи дека и Правилникот за финансии и сметководство на 
Советот за радиодифузија на РМ е токму во оваа насока, со кое ќе се избегне 
непотребното финансиско оптоварување на Советот. Според Законот, Советот со 
испраќање на фактури до трговските радиодифузни друштва мора да плати и ДДВ, но 
одредени радиодифузери не ги плаќаат фактурите, а Советот и покрај тоа има обврска 
да подмири ДДВ кон Управата за јавни приходи. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, бидејќи станува збор за 
информација и решение за задолжување на Советот од страна на Управата за јавни 
приходи, рече дека во овој случај, Советот нема потреба да гласа. 
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Точка 3 
Советот ја разгледа Информацијата во врска со  Известувањето од Министерството 

за труд и социјална политика бр.03-2406 од 11.05.2012 година. 

Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, објасни дека во однос на дописот, подготвиле информација, согласно 
активностите на проектот на југоисточна Европа Digi.TV, каде во тек се активности за 
анализа и планирање на мерки поврзани со превенција на дигиталниот јаз во 
општеството кој може да се појави како последица на преминот од аналогно кон 
дигитално емитување. Исто така наведе дека Министерството за труд и социјална 
политика, со допис укажуваат за потребата за разгледување на можноста за 
субвенционирање при набавката на потребната опрема за домаќинствата кои се 
наоѓаат во социјален ризик. Исто така, според добиените податоци, Министерството ја 
увидува потребата од поширока кампања за навремено информирање на населението 
за процесот на дигитализација, последиците што би можеле да се појават, како и 
можностите за нивно надминување. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, го прочита предложениот предлог 
заклучок од Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, и 
предложи да се формира работна група од редот на членовите на Советот. 

Советот ја усвои предложенaтa Информација во врска со Известувањето од 
Министерството за труд и социјална политика бр.03-2406 од 11.05.2012 година. 
      Советот формира работна група од редот на членовите на Советот која ќе 
воспостави директни разговори со Министерството за информатичко општество и 
администрација, Министерството за финансии, Агенцијата за електронски комуникации, 
ЈП Македонска радиодифузија, Министерството за труд и социјална политика и 
Здружението на потрошувачи на Македонија.  
 Групата се формира со цел да обезбеди усогласување на  тековните политики и 
севкупно рефлектирање на социо-економските аспекти од процесот на дигитализација 
и фискалните импликации, а со цел на упатување на препораки до Владата на 
Република Македонија за финансирање на процесот за субвенционирање на ранливите 
групи граѓани. 
 Советот го назначи членот на Советот Лазо Петрушевски за Координатор на 
горенаведената работна група и го задолжи да ги координира активностите заедно со 
другите членови на Советот кои ќе партиципираат во Комисијата за дигитализација на 
Советот. 

 
 
Точка 4 

      Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
МТВ1 емитуван на 24 март 2012 година. По предлог на членот на Советот, Селвер 
Ајдини, Советот едногласно одлучи на МТВ1: 

- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите 
пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано 
визуелно предупредување во текот на програмата), да се изрече мерката: писмена 
опомена. 
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- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува),  да се изрече мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување реклами), да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 5 

      Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
МТВ2 емитуван на 24 март 2012 година.  
      По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот едногласно одлучи 
на МТВ 2: 
- 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 (несоодветен термин на 
емитување програма), да му се упати укажување. 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите 
пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано 
визуелно предупредување во текот на програмата).  да се изрече мерката: писмена 
опомена. 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да се изрече мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување на реклами), да се изрече мерката: писмена опомена. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките и укажувањето во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 6 
Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 

ТРД – ТВ Телма емитуван на 24 март 2012 година. 
По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот едногласно одлучи на 

ТРД – ТВ Телма: 
- поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната 

дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во 
програмите),  да се изрече мерката: писмена опомена. 
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Се задолжува Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски 
работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја води 
Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 7 

      Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – ТВ АЛСАТ М емитуван на 24 март 2012 година.  
      По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот едногласно одлучи 
на ТРД – ТВ АЛСАТ М: 
- 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 (несоодветен термин на 
емитување на програма што може да нанесе штета на малолетниците), да се изрече 
мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 
       Членот на Советот, Лазо Петрушевски, по однос на прекршување на член 74 став 1 
од Законот, предложи на ТРД – ТВ АЛСАТ М да му се изрече мерката писмена 
опомена. 
       Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека за прекршување на член 74 
став 1 од Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% 
програма изворно создадена на албански јазик), треба да се изрече построга мерка од 
мерката писмена опомена. 
       Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека се согласува со 
предлогот на членот на Советот, Лазо Петрушевски, по однос на прекршување на член 
74 став 1 од Законот, односноо предложи на ТРД – ТВ АЛСАТ М да му се изрече 
мерката писмена опомена. 
       Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, Бранко Радовановиќ и 
Столе Наумов одлучи на ТРД – ТВ АЛСАТ М: 
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик), 
да се изрече мерката: писмена опомена. 
 По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот едногласно 
одлучи на ТРД – ТВ АЛСАТ М: 
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да му се 
упати укажување. 
- поради прекршување на член 94 став 4 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување телешопинг прозорец и реклами во еден реален час), да се изрече 
мерката: писмена опомена. 
 На ТРД – ТВ АЛСАТ М му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на 
приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот 
за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  
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Советот го задолжи ТРД – ТВ АЛСАТ М, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од 
денот на приемот на оваа Одлука, писмено да го извести Советот за радиодифузија на 
РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

Советот го задолжи ТРД – ТВ АЛСАТ М изречената мерка писмена опомена со 
барање за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се 
испишат податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, 
датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот 
на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се 
изврши во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со 
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.  

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на 
радиодифузерот ТРД – ТВ АЛСАТ М и да го извести Секторот за правни работи за да 
ги евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни 
работи. 

 
 
Точка 8 

      Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД - ТВ Сител од 24 март 2012 година. 
По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот едногласно одлучи на ТРД - 
ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да се изрече мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(програми непреведени на македонски јазик),  да се изрече мерката: писмена опомена 
со барање за објавување.  
 
      По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи на ТРД - ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – 
(прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена. 
 
       По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот едногласно одлучи на 
ТРД - ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), да се изрече мерката: 
писмена опомена со барање за објавување. 
    На ТРД - ТВ Сител  му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на 
Одлуките, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за 
радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  
    Советот го задолжи ТРД - ТВ Сител, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот 
на Одлуkите, да ги изврши изречените мерки и во рок од 8 (осум) дена од денот на 
приемот на овие Одлуки, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за 
денот кога ќе ги спроведе/изврши истите. 
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Советот го задолжи ТРД - ТВ Сител  изречените мерки писмена опомена со барање 
за објавување да ги изврши на начин што на телоп на целиот екран, ќе се испишат 
податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и 
часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на 
прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се изврши 
во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавените писмени опомени со барање за 
објавување, не е дозволено да се емитува коментар.  

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречените мерки: писмена опомена со барање за објавување од страна на 
радиодифузерот ТРД – ТВ Сител и да го извести Секторот за правни работи за да ги 
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 9 

      Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – ТВ Канал 5  емитуван на 24 март 2012 година.  
По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот едногласно одлучи на ТРД – 
ТВ Канал 5: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да се изрече мерката: писмена опомена. 

- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(непочитување на законски задолжителниот процент од најмалку 30% програма 
изворно создадена на македонски јазик,  да се изрече мерката: писмена опомена со 
барање за објавување.  

На ТРД – ТВ Канал 5 му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот 
на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за 
радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Советот го задолжи ТРД – ТВ Канал 5, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од 
денот на приемот на оваа Одлука, писмено да го извести Советот за радиодифузија на 
РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

Советот го задолжи ТРД – ТВ Канал 5 изречената мерка писмена опомена со 
барање за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се 
испишат податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, 
датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот 
на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се 
изврши во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со 
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.  

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на 
радиодифузерот ТРД – ТВ Канал 5 и да го извести Секторот за правни работи за да ги 
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 
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По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи на ТРД – ТВ Канал 5: 
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена. 

 
Точка 10 

      Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД Радио Рос Метрополис емитуван на 17 април 2012 година. 
      Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека во однос на вокално-инструментална 
музика на македонски јазик, мора да се нагласи дека кај 3-те национални радија на 
македонски јазик, од претходниот мониторинг, спореден со сегашниот мониторинг, има 
позитивен напредок. Во таа насока рече дека потребно е Советот освен да изрекува 
мерки и да го потенцира почитувањето на Законот за радиодифузна дејност од страна 
на трговските радиодифузни друштва.  
       По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот едногласно одлучи 
на ТРД Радио Рос Метрополис: 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да се изрече 
мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), да се изрече мерката: 
писмена опомена со барање за објавување. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување на реклами), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 
     На ТРД Радио Рос Метрополис, му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот 
на приемот на Одлуките, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  
     Советот го задолжи ТРД Радио Рос Метрополис, во рок од 30 (триесет) дена од 
денот на приемот на овие Одлуки, да ги изврши изречените мерки и во рок од 8 (осум) 
дена од денот на приемот на овие Одлуки, писмено да го извести Советот за 
радиодифузија на РМ за денот кога ќе ги спроведе/изврши истите 
     Советот го задолжи ТРД Радио Рос Метрополис, изречените мерки писмена 
опомена со барање за објавување да ги изврши на начин што спикер ќе ги прочита 
следните податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, 
датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот 
на прекршокот и  бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се 
изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените писмени опомени со 
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“ 
      Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречените мерки: писмена опомена со барање за објавување од страна на 
радиодифузерот ТРД Радио Рос Метрополис и да го извести Секторот за правни 
работи за да ги евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 
правни работи. 

 
 
Точка 11 

      Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – Радио Канал 77  емитуван на 17 април 2012 година. 
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По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот едногласно одлучи на 
ТРД – Радио Канал 77: 
- поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(поттикнување продажба/купување производи на спонзорот), да се изрече мерката: 
писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 12 

       Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – Радио Антена 5 емитуван на 17 април 2012 година. 
        По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот едногласно одлучи 
на ТРД – Радио Антена 5: 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да му се упати 
укажување. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
       По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски и членот на 
Советот, Бранко Радовановиќ, Советот едногласно одлучи на ТРД – Радио Антена 5: 
- поради прекршување на член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначен спонзор), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
      Советот го задолжи ТРД – Радио Антена 5, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот на овие Одлуки, да ги изврши изречените мерки и во рок од 8 (осум) дена од 
денот на приемот на овие Одлуки, писмено да го извести Советот за радиодифузија на 
РМ за денот кога ќе ги спроведе/изврши истите. 
      Советот го задолжи ТРД – Радио Антена 5, изречените мерки писмена опомена со 
барање за објавување да ги изврши на начин што спикер ќе ги прочита следните 
податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и 
часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на 
прекршокот и  бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се изврши 
во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените писмени опомени со барање за 
објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“ 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречените мерки: писмена опомена со барање за објавување од страна на 
радиодифузерот ТРД – Радио Антена 5 и да го извести Секторот за правни работи за 
да ги евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни 
работи.  

На ТРД – Радио Антена 5, му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на 
приемот на Одлуките, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот 
за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон. 
      По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот едногласно одлучи на 
ТРД – Радио Антена 5: 
- поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(поттикнување на продажба на производи или услуги од спонзорот или трето лице во 
спонзорираните програми), да му се упати укажување. 
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Членот на Советот, Столе Наумов, во врска со Ра Антена 5, Ра Канал 77 и 
Радио Рос Метрополис, рече дека мора да се потенцира подобрувањето, во споредба 
со претходните мониторинзи, на емитувањето на зголемен обем на македонска музика. 
Советот освен што изрекува мерки треба и да потенцира кога се забележува 
квалитетно придвижување нанапред во однос на работата на трговските радиодифузни 
друштва.      

 
    Точка 13 
    Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – Радио Енџелс ФМ (Штип)  емитуван на 29 март 2012 година.   
    Поради прекршување член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
помалку од 30% вокално-инструментална музика на ромски јазик, членот на Советот, 
Бранко Радовановиќ, предложи на ТРД – Радио Енџелс ФМ (Штип), да се упати 
укажување. 

Поради прекршување член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
помалку од 30% вокално-инструментална музика на ромски јазик, членот на Советот, 
Лазо Петрушевски, предложи на ТРД – Радио Енџелс ФМ (Штип), да се изрече мерката 
писмена опомена. 

По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот со еден воздржан 
глас од членот на Советот, Бранко Радовановиќ, одлучи на ТРД – Радио Енџелс ФМ 
(Штип): 

- поради прекршување член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
помалку од 30% вокално-инструментална музика на ромски јазик, да се изрече мерката: 
писмена опомена. 

По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот едногласно одлучи 
на ТРД – Радио Енџелс ФМ (Штип): 

- поради прекршување на Член 106 став 2 од Законот за радиодифузната 
дејност (спонзорираните програми не треба да ја поттикнуваат продажбата, купувањето 
или изнајмувањето на производи или услуги од спонзорот или на трето лице), да му се 
упати укажување. 
  Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира укажувањето и Одлуката во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 14 

      Советот ја разгледа Информацијата во врска со мониторингот на операторите на 
јавна комуникациска мрежа кои функционираат на територијата на град Гостивар и 
селата Форино и Чегране, реализиран на 9 мај 2012 година. 
      Членот на Советот, Столе Наумов, даде краток вовед во однос на точката. Објасни 
дека Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права постапувајќи по иницијатива на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи 
и заклучокот донесен на 3-та седница, одржана на ден 26.04.2012 година, на ден 
09.05.2012 направи мониторинг на операторите на јавна комуникациска мрежа кои 
функционираат на подрачјето на град Гостивар, како и селата Форино и Чегране. 
Снимени се три оператори на јавна комуникациска мрежа и тоа: ТРД ГИВ ДОО 
Гостивар, Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар и БЕКО-НЕТ ДОО Гостивар. 
      Советот едногласно ја усвои предложената Информација за мониторингот врз 
работата на операторите на јавна комуникациска мрежа од Гостивар, Форино и 
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Чегране, подготвена од Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските 
права и сродните права. 

 
Точка 15 

Советот ја разгледа Информацијата за Црноморскиот форум на регулаторни тела за 
медиуми. 

Раководителот на Секторот европска меѓународна соработка и односи со јавноста, 
објасни дека по барање на Заменикот на претседателот на Советот за радиодифузија, 
м-р Милаим Фетаи, на разгледување на Советот му се доставени одредени документи, 
како што се: Повелбата на БРАФ (ревидирана верзија од 2011 година), во којашто се 
дефинираат земјите, учесници на Форумот, Првична повелба за основање на БРАФ, 
Нацрт предлог за проектот „Основање Црноморски форум на регулаторни тела“, 
Извештај од последниот состанок на БРАФ, што во 2011 година се одржа во Тбилиси. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека со оглед на тоа што 
домаќин на Црноморскиот форум на регулаторни тела за медиуми ќе биде Албанија, а 
на состанокот во Албанија официјално е поканет да учествува и Советот за 
радиодифузија на РМ, предложи по враќањето од состанокот, да ги согледа 
впечатоците, да ги прибере потребните информации во поглед на придобивките од 
членството, и потоа ќе даде предлог до Советот за евентуална понатамошна соработка 
и иницијатива за членство во форумот. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, се согласи дека без конкретни сознанија 
не би требало Советот да донесе одлука за членство во Црноморски форум на 
регулаторни тела. 

Советот едногласно заклучи дека по извршената посета и остварени разговори, да 
донесе одлука за идна соработка. (членот на Советот, м-р Васко Петревски беше 
отсутен при гласањето). 
 

 
Точка 16 

Советот ја разгледа Информацијата од тркалезната маса „Учество на децата и 
нивна заштита од информации и материјали штетни за нивниот психофизички развој“, 
подготвена од  м-р Емилија Петреска – Камењарова. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација од тркалезната маса 
„Учество на децата и нивна заштита од информации и материјали штетни за нивниот 
психофизички развој“, подготвена од  м-р Емилија Петреска – Камењарова. (членот на 
Советот, м-р Васко Петревски беше отсутен при гласањето). 

 
 

 
Точка 17 
Разно 

- Информација за потребата од реализирање дополнителна услуга – привремено 
вработување од првобитниот носител на набавка Агенцијата за привремено 
вработување Контакт бизнис Скопје, со кој склучен основен Договор за јавна набавка 
на услуги бр.03-1928/1 од 17.05.2011 година (бр.03-1030 од 17.05.2011 година), со 
Предлог-Одлука за набавка на дополнителна услуга – привремено вработување. 

Советот едногласно ја усвои предложенaтa Информација за потребата од 
реализирање дополнителна услуга – привремено вработување од првобитниот носител 
на набавка Агенцијата за привремено вработување Контакт бизнис Скопје, со кој 



12 
 

склучен основен Договор за јавна набавка на услуги бр.03-1928/1 од 17.05.2011 година 
(бр.03-1030 од 17.05.2011 година). 

Советот донесе одлука за потребите на Советот за радиодифузија да се набави 
дополнителна услуга – привремено вработување, од првобитниот носител на набавка 
Агенцијата за привремено вработување Контакт бизнис Скопје, за предметот за јавна 
набавка за кој со Советот за радиодифузија на РМ како Набавувач, е склучен основен 
Договор за јавна набавка на услуги бр.03-1928/1 од 17.05.2011 година (бр.03-1030 од 
17.05.2011 година), односно да се продолжи важноста на наведениот договор за 1 
(еден) ден, која услуга иако може да се оддели од извршувањето на основниот договор 
е неопходна за неговото завршување.  

 За реализацијата на потребата од дополнување на горенаведениот основен 
договор за јавна набавка, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот 
за радиодифузија на РМ за 2012 година. 

Договорниот орган – Советот за радиодифузија на РМ, со Агенцијата за 
привремено вработување Контакт бизнис Скопје, како Носител на набавката, да склучи 
Анекс кон основниот Договор за јавна набавка бр.03-1928/1 од 17.05.2011 година 
(бр.03-1030 од 17.05.2011 година), со кој ќе се уредат нивните меѓусебни односи. 

(членот на Советот, Сељадин Џезаири, беше отсутен при гласањето). 
 
- Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за обврзниците во 
локациите кои се наоѓаат на патот кој води од Кавадарци преку преминот Плетвар кон 
Прилеп, со  Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса за 
обврзниците во локациите кои се наоѓаат на патот кој води од Кавадарци преку 
преминот Плетвар кон Прилеп. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија, го разгледа Одговорот од 
Јавното претпријатие “Македонска радиодифузија” - Скопје, 11-503/2 од 04.05.2012 
година, (наш бр.03-1653/3 од 09.05.2012 година), по повод Барањето информации од 
Советот, во однос на препратениот предмет во надлежност и постапување од 
Генералниот секретаријат при Владата на Република Македонија до Советот бр.60-
8433/2-11 од 09.04.2012 година (наш бр.03-1653/1 од 10.04.2012 година), во кој од 
страна на Јавното претпријатие “Македонска радиодифузија” - Скопје, е наведено дека 
по извршените мерења за покриеност на радиодифузен сигнал, утврдено е дека 
обврзниците во локациите кои се наоѓаат на патот кој води од Кавадарци преку 
преминот Плетвар кон Прилеп, не се покриени со радиодифузни сигнали, односно 
немаат прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска 
радиотелевизија”, и тоа: Друштво за производство, трговија и услуги ЧЕ ОИЛ ДООЕЛ 
Прилеп, и Трговец поединец на угостителски услуги Виолета Драган Димова ЧЕ 
Прилеп-ТП. 

Советот едногласно одлучи, имајќи ја во предвид утврдената состојба, Советот за 
радиодифузија на РМ согласно член 146 став 2 од Законот за радиодифузна дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“, бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 
145/2010, 97/2011 и 13/2012), да и предложи на Владата на Република Македонија да 
донесе Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците во 
локациите кои се наоѓаат на патот кој води од Кавадарци преку преминот Плетвар кон 
Прилеп, и не се покриени со радиодифузни сигнали, односно немаат прием на 
програмите на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија”, и 
тоа: Друштво за производство, трговија и услуги ЧЕ ОИЛ ДООЕЛ Прилеп, и Трговец 
поединец на угостителски услуги Виолета Драган Димова ЧЕ Прилеп-ТП.  

Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено во точка 3 од овој 
Заклучок е со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал 
на обврзниците од точка 2 на овој Заклучок. 
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Се задолжува Секторот за правни работи да достави допис до Владата на  
Република Македонија, во кој ќе и предложи да донесе Одлука за ослободување од 
плаќање радиодифузна такса на обврзниците во наведените населени места, 
корисници на радио и ТВ приемници, поради немање квалитетен радиотелевизиски 
сигнал. 

(членот на Советот, Сељадин Џезаири, беше отсутен при гласањето). 
 

- Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на првиот програмски сервис 
на Македонското радио - Радио Скопје, емитуван на 17 април  2012  година. Советот 
едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
Македонско радио - Радио Скопје, емитувaн на 17 април 2012 година, каде не се 
констатирани прекршувања на одредбите на Законот за радиодифузната дејност и на 
подзаконските акти на Советот. (членот на Советот, Сељадин Џезаири, беше отсутен 
при гласањето). 

 
- Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на вториот програмски сервис 

на Македонско радио  - Радио 2,емитуван на 17 април 2012 година. Советот 
едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
Македонско радио - Радио 2, емитувaн на 17 април 2012 година, каде не се 
констатирани прекршувања на одредбите на Законот за радиодифузната дејност и на 
подзаконските акти на Советот. (членот на Советот, Сељадин Џезаири, беше отсутен 
при гласањето). 

 

     -      Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Македонско радио - Канал на 
етничките заедници, емитувaн на 17 април 2012 година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис Македонско радио - Канал на етничките заедници, емитувaн на 17 
април 2012 година, каде не се констатирани прекршувања на одредбите на Законот за 
радиодифузната дејност и на подзаконските акти на Советот. (членот на Советот, 
Сељадин Џезаири, беше отсутен при гласањето). 

 
- По предлог на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, Советот го 

задолжи Секторот за програмски работи, да направи мониторинг на двете изданија на 
Миленко Неделковски Шоу од 12  и 19 мај 2012 година, на Канал 5, од аспект на 
почитување на членовите 68 и 69 од Законот за радиодифузната дејност. 
 
 
 
Бр. 02-2558/23         Совет за радиодифузија на РМ 
03.07.2012 година                                                               П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е         м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

        
   

 
    Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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