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ЗАПИСНИК 
од 28-та седница на Советот 
одржана на 17.07.2012 година 

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

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

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Замир 
Мехмети (годишен одмор), акад. Бојан Шоптрајанов (годишен одмор), м-р Методија 
Јанчески (годишен одмор), Бранко Радовановиќ (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Емилија 
Јаневска, Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ, Слободан Беличански, Владимир Ѓеорѓиески, 
Милаим Абдураими и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Михајло Видимлиски од 24 
часа Вести, Соња Казиовска од Дневник, Катерина Топалова од ТВ Алфа. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 28-та седница на 

Советот за радиодифузија.  
Предлози за измена или дополнување на дневниот ред не беа понудени. 

Советот, едногласно, со 10 гласа „за„  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот, одржана на 
13.06.2012 година.  

2. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Советот, одржана на 
11.06.2012 година.  

3. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот, одржана на 
19.06.2012 година.  

4. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Советот, одржана на 
21.06.2012 година.  

5. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за терестеријално емитување.  

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Лајф (Скопје) 
реализиран на 17 мај 2012 година.  

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Равел (Скопје) 
реализиран на 17 мај 2012 година;  

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Фортуна (Скопје) 
реализиран на 17 мај 2012 година;  

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Клуб ФМ (Скопје) 
реализиран на 17 мај 2012 година;  

10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Фолк (Скопје) 
реализиран на 22 мај 2012 година;  

11. Извештај за извршување на мерките во врска со обврските за емитување 
европски аудиовизуелни дела.  

12. Анализа за сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од 
страна на СРД кон радиодиуфзерите во периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012 година.  

13. Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на 
ефективноста на изречените прекршочни санкции во поведените прекршочни постапки 
против радиодиофузерите (во периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012 година).  

14. Меморандум за соработка со Факултетот за електротехника и информациски 
технологии Скопје (ФЕИТ), при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”.  
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15. Одговор на барањето на СИЗ МК НЕТ – Скопје бр. 11-2840/1 од 29.05.2012 
година и ургенцијата на СИЗ МК НЕТ – Скопје бр. 11-2840/2 од 04.07.2012 година.  

16. Предлог - одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија на 
РМ.  

      17. Извештај од обуката на тема „Потврдување на трошоците преку проверка” 
одржан на 30-31 Мај 2012 година, подготвен од Милаим Абдураими.  

     18. Разно 
 
 
      Точка 1  

Советот го разгледа Записникот од 21-та седница на Советот, одржана на 
13.06.2012 година.  

Членот на Советот, Столе Наумов, посочи мала забелешка во содржината на 
една од точките од записникот. 

Записникот од 21-та седница на Советот, одржана на 13.06.2012 година, со 
дадената забелешка, Советот, го усвои во текстот како што беше предложен. 

 
 

            Точка 2 
Советот го разгледа Записникот од 22-та седница на Советот, одржана на 

11.06.2012 година и со 9 гласа „за“ и еден глас воздржан, од членот на Советот, 
Методи Стоименовски, го усвои во текстот како што беше предложен. 

 
 

            Точка 3 
Советот го разгледа Записникот од 23-та седница на Советот, одржана на 

19.06.2012 година и со 9 гласа „за“ и еден глас воздржан од членот на Советот, 
Антонио Јовановски, го усвои во текстот како што беше предложен. 

 
 
Точка 4 
Советот го разгледа Записникот од 24-та седница на Советот, одржана на 

21.06.2012 година. Членот на Советот, м-р Васко Петревски рече дека треба да се 
изврши корекција во делот "отсутни членови на Совет за време на одржувањето на 23-
та седница, односно, м-р Васко Петревски бил присутен на седницата, а не отсутен 
како што е напишано во Записникот. 

Советот, со 8 гласа „за“ и два воздржани гласа, од Претседателот на Советот, 
м-р Зоран Трајчевски и членот на Советот, Методи Стоименовски, вклучувајќи ја и 
посочената забелешка, го усвои во текстот како што беше предложен. 

 
 
Точка 5 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со плаќањето на 

надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално 
емитување.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира дека, согласно 
Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, доделената 
дозвола и Анексот Б на дозволата, на вкупно 17 трговски радиодифузни друштва кои 
вршат терестеријално емитување на ТВ и радио програми, им е доставена пресметка 
за надоместокот за дозволата за периодот од 25 јуни 2012 година заклучно со 24 јуни 
2013 година. Пресметките се доставени на 25 јуни 2012 година на вкупно 10 (десет) 
трговски радиодифузни друштва што емитуваат ТВ програма на локално ниво и 7 
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(седум) трговски друштва што емитуваат радио програма на локално ниво. Рокот за 
плакање на доставените пресметките за надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност изнесува 15 дена од датум на нејзиното издавање. Заклучно со 
17 јули 2012 година, во целост ја извршиле обврската 16 трговски радиодифузни 
друштва (10 телевизии кои емитуваат програма на локално ниво ниво и 6 радија кои 
емитуваат програма на локално ниво). Но, 1 (едно) трговско радиодифузно друштво не 
започнаа со плаќање на пресметаниот надомест за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, односно не ја исполни својата обрвска и тоа: ТРД Мисс 2008 с. 
Преглово, Пласница. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлог-заклучокот од 
Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за терестеријално емитување, подготвена од Стручната служба 
на Советот, ја стави на гласање. 
 Советот едногласно ја усвои Информацијата  во врска со плаќањето на 
надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално 
емитување, по пресметки доставени на 25 јуни 2012 година. 
 Советот едногласно одлучи, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 
од Законот за радиодифузната дејност, како и член 23, став 1 од Правилникот за 
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за 
радиодифузија на РМ, да иницира постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на трговското радиодифузното друштво Мисс 2008 с. Преглово, 
Пласница. 
 Советот одлучи до трговското радиодифузно друштво Мисс 2008 с. Преглово, 
Пласница, да упати последно предупредување веднаш да го плати заостанатиот долг 
кон Советот, известувајќи го дека во спротивно, согласно иницираната постапка, 
Советот ќе му ја одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност.  
 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во соработка со 
Секторот за правни работи да го подготват дописот, а Секретаријатот на Советот, да го 
достави дописот до трговското радиодифузно друштво Мисс 2008 с. Преглово, 
Пласница. 

 
Точка 6 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Лајф (Скопје) реализиран на 17 мај 2012 година.  
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Лајф (Скопје), реализиран на 17 мај 2012 година.  
Советот, по предлог на членот на Советот, Столе Наумов, со 9 гласа „за“ и еден 

воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири, одлучи на ТРД – Радио Лајф 
(Скопје): 
- 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. 

Советот, по предлог на членот на Советот, Столе Наумов, со 9 гласа „За“ и еден 
воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири, одлучи на ТРД – Радио Лајф 
(Скопје): 
- 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 му се упати укажување. 
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Советот, по предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, со 9 
гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири, одлучи на 
ТРД – Радио Лајф (Скопје): 
- поради прекршување на член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначен спонзор), да му се упати укажување. 

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

Точка 7 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Равел (Скопје) реализиран на 17 мај 2012 година;  
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Равел (Скопје), реализиран на 17 мај 2012 година.  
Советот, по предлог на членовите на Совет, Столе Наумов и Селвер Ајдини,  со 

9 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири, одлучи на 
ТРД – Радио Равел (Скопје): 
- 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. 

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 8 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Фортуна (Скопје) реализиран на 17 мај 2012 година. 
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Фортуна (Скопје), реализиран на 17 мај 2012 година.  
Советот, по предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, со 9 

гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири, одлучи на 
ТРД – Радио Фортуна (Скопје): 
- 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. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во однос на прекршување на 
член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (неозначување и неиздвојување 
на рекламите од другите делови на програмата со акустички средства), рече дека 
треба да се има посериозен пристап, имајќи во предвид дека се работи за 
радиопрограми, каде слушателот, за разлика од гледачот потешко може да ја 
разграничи програмата од рекламата доколку не е означена со акустички средства, и 
во таа насока предложи на ТРД – Радио Фортуна (Скопје), да и се изрече мерката 
писмена опомена. 

Советот, по предлог на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, 
едногласно одлучи на ТРД – Радио Фортуна (Скопје): 
- 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. 
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Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека според него Советот има изградено 
генерален став како да постапува по прекршување на член 98 став 1 од Законот за 
радиодифузната дејност (прикриено рекламирање), и водејќи се по тој принцип, 
предложи на ТРД – Радио Фортуна (Скопје), поради наведениот прекршок, кој во 
извештајот е забележано дека се повторува неколкупати, предложи да се изрече 
мерката писмена опомена.  

Советот, по предлог на членот на Советот, Столе Наумов, едногласно одлучи на 
ТРД – Радио Фортуна (Скопје): 

- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(прикриено рекламирање),да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот, по предлог на Претседателот на Советот, едногласно одлучи на ТРД – 
Радио Фортуна (Скопје): 

- поради прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначен спонзор), да му се упати укажување.  

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 9 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Клуб ФМ (Скопје) реализиран на 17 мај 2012 година. 
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Клуб ФМ (Скопје), реализиран на 17 мај 2012 година.  
Советот, со 9 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот Сељадин 

Џезаири, одлучи на ТРД – Радио Клуб ФМ (Скопје): 
- 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. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – Радио Клуб ФМ (Скопје): 
- 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. 

По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, едногласно одлучи на ТРД – 
Радио Клуб ФМ (Скопје): 
- поради прекршување на член член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(прикриено рекламирање), да се упати укажување. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – Радио Клуб ФМ (Скопје): 
- поради прекршување на член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначен спонзор), 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. 
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Точка 10 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Фолк (Скопје) реализиран на 22 мај 2012 година;  
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис Радио Фолк (Скопје), реализиран на 22 мај 2012 година.  
Советот, по предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, со 9 

гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири, одлучи на 
ТРД – Радио Фолк (Скопје): 
- 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. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – Радио Фолк (Скопје): 
- 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. 

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 11 
Советот го разгледа предложениот Извештај за извршување на мерките во 

врска со обврските за емитување европски аудиовизуелни дела.  
На 17 седница, одржана на 29 мај 2012 година, Советот за радиодифузија го 

усвои Извештајот за исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни 
дела во 2011 година и донесе заклучок на телевизиите кои не ја исполниле обврската 
да достават извештај да им се изрече мерка писмена опомена и да им се упати допис 
со барање да испратат ваков извештај. МТВ1 и ТВ Сонце ги добиле дописите за 
мерката на 15 јуни 2012 година, и не ја исполнија обврската да достават извештаи за 
емитувањето европски аудиовизуелни дела во 2011 година, во предвидениот рок од 
седум дена по приемот. 

МТВ, упати допис до Советот за радиодифузија, во кој го известува дека во 
однос на изречената мерка писмена опомена, поради зголемените обврски во 
изминатиот период не упеале да го достават бараниот Извештај за исполнување на 
обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2011 година. Од наведената 
причина Македонска радиотелевизија, Прв програмски сервис (МТВ1) бара 
одобрување од Советот, дополнителен рок од 15 дена за исполнување на обврската. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, предложи Советот да го одобри 
барањето на МТВ1 за рокот од 15 дена за да ја иисполнат обврската, а ТВ Сонце уште 
еднаш да се потсети дека треба да ја исполни обврската. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи точката да се 
одложи за наредна седница, а во меѓувреме да се оствари контакт со ТВ Сонце и да се 
потсети за обврската да достават извештаи за емитувањето европски аудиовизуелни 
дела во 2011 година и на МТВ1 да и се одобри рокот за да ја исполни обврската. 
Предлогот беше едногласно усвоен. 

 
Точка 12 
Советот ја разгледа предложената Анализа за сите спроведени мерки, 

известувања и упатени укажувања од страна на СРД кон радиодиуфзерите во периодот 
од 01.01.2012 до 30.06.2012 година.  
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Раководителот на Секторот за правни работи, објасни дека една од 
надлежностите кои Советот за радиодифузија на РМ ги има согласно член 37, став 1, 
точка 8 од Законот за радиодифузната дејност е преземање мерки пропишани со Закон 
против радиодифузерите што не ги извршуваат своите обврски утврдени со Закон, 
дозволата за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти на Советот за 
радиодифузија на РМ. Имено, кога при вршење на работите од својата надлежност 
Советот ќе констатира непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната 
дејност и прописите донесени врз основа на истиот Закон, како и непочитување на 
условите утврдени со дозволата за вршење на радиодифузна дејност, согласно член 
38 од Законот за радиодифузната дејност на радиодифузерите им ги изрекува 
следните мерки: писмена опомена, писмена опомена со барање за објавување, 
времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден до седум дена и времена 
забрана за емитување на програмскиот сервис за период од најмногу три месеци. 
Раководителот на Секторот за правни работи, се задржа на глава 3 од извештајот, 
односно Осврт на сите констатираните повреди на Законот/подзаконските акти, и 
Спроведување на изречените мерки од страна на радиодифузерите. Нагласи дека 
анализираните податоци во врска со спроведувањето на изречените мерки од страна 
на Советот за радиодифузија на РМ, се индикатори дека извршувањето на мерките од 
страна на радиодифузерите продолжува да биде на ниско/незадоволително ниво, како 
што беа и резултатите на ваквата анализа за минатата година (2011 година). Вака 
утврдената фактичка состојба повторно упатува на заклучок дека мерките на Советот 
за радиодифузија на РМ постигнале минималeн ефект кај радиодифузерите односно 
дека истите не ги почитуваат изречените мерки од страна на Советот.  

Раководителот на Секторот за правни работи, рече дека со цел надминување на 
реалната фактичка состојба – игнорантен однос кој радиодифузерите го имаат кон 
мерките кои Советот им ги изрекол (кој како и изминатата година и понатаму 
продолжува), а во насока на подобрување на ефикасноста на мерките и подигнување 
на процентот на извршување на истите, се останува на препораките дадени и во 
анализа на изречените мерки од страна на Советот за изминатата година (2011). 
Имено, дека препорачливо е да се направат измени и дополнувања во Законот за 
радиодифузната дејност. На крај, рече, дека сепак интенцијата на Советот за 
радиодифузија на РМ не е изрекување на казни на радиодифузерите, туку 
обезбедување доследна примена односно почитување на Законот за радиодифузната 
дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење радиодифузна дејност од страна 
на радиодифузерите. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува со дел од 
препораките за измени и дополнувања во Законот за радиодифузната дејност, освен со 
препораката: - неизвршувањето на изречените мерките од страна на 
радиодифузерот во континуитет да се предвиди во Законот и како основ за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, за која предложи да биде 
изоставен од текстот на анализата. Во таа насока рече дека во Законот се предвидиени 
строги мерки по тој основ и нема потреба од наведената препорака. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека Анализата за сите 
спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД кон 
радиодиуфзерите во периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012 година, е одлично 
изработена и дека прегледноста за неизвршените мерки од страна на 
радиодифузерите се од големо значење за Советот. Во таа насока предложи Советот 
редовно да добива извештај од Секторот за правни работи, односно евиденција за 
мерките кои Советот им ги изрекол на радиодифузерите, а не се извршени. Исто така 
предложи да се испрати допис до сите трговски радиодифузни друштва во РМ, во кој ќе 
им биде укажано дека треба да ги извршуваат изречените мерки за констатираните 
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прекршувања од Законот за радиодифузната дејност, со цел подобрување на 
ефикасноста на мерките и подигнување на процентот на извршување на истите. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека се согласува со 
предлогот на членот на Советот, Столе Наумов во врска со препораката: - 
неизвршувањето на изречените мерките од страна на радиодифузерот во 
континуитет да се предвиди во Законот и како основ за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност, за која предложи да биде изоставен од текстот на 
анализата. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири исто така се согласи наведената 
препорака да биде изоставена од содржината на Анализата, но предложи и Советот да 
оствари средба со претставници од сите трговски радиодифузни друштава со 
единствена точка на дневен ред, презентирање на податоците од Анализа за сите 
спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на СРД кон 
радиодиуфзерите во периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012 година, со цел во иднина да 
има повисока фективност на извршените мерки. 

Советот едногласно ја усвои Анализата за сите спроведени мерки, известувања и 
упатени укажувања од страна на СРД кон радиодифузерите во периодот од 1-ви 
јануари до 30-ти јуни 2012 година. 

Советот едногласно одлучи, наредната јавна седница на Советот да биде на тема 
извршување на изречените мерки, известувања и упатени укажувања од страна на 
СРД, и на неа да бидат поканети претставници од сите трговски радиодифузни 
друштва во РМ. 

Советот едногласно одлучи да испрати допис до сите трговски радиодифузни 
друштва во РМ, во кој ќе им биде укажано дека треба да ги извршуваат изречените 
мерки за констатираните прекршувања од Законот за радиодифузната дејност, со цел 
подобрување на ефикасноста на мерките и подигнување на процентот на извршување 
на истите. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот горенаведената Анализа да ја 
достави до Министерството за информатичко општество и администрација на РМ. 

 
Точка 13 

      Советот ја разгледа предложената Анализа на судските прекршочни постапки 
заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции во поведените 
прекршочни постапки против радиодиофузерите (во периодот од 01.01.2012 до 
30.06.2012 година).  

Раководителот на Секторот за правни работи, ја објасни правната рамка, 
односно објасни дека  Советот за радиодифузија на РМ како независно регулаторно 
непрофитно тело во областа на радиодифузијата, покрај другите овластувања во 
областа на радиодифузијата, има овластувања и можност да поднесува барања за 
поведување прекршочни постапки пред надлежните судови против радиодифузерите 
за: прекршоци предвидени во Законот за радиодифузната дејност во случаи кога 
сторените повреди се од таков карактер или се сторени под такви околности од кои 
јасно произлегува дека целта на казнувањето нема да се постигне со изрекување на 
една од мерките кои се предвидени во член 38 од Законот за радиодифузната дејност, 
и прекршоци предвидени во Изборниот законик (Пречистен текст) („Службен весник на 
Република Македонија” бр.54/2011), сторени од страна на радиодифузерите за време 
на избори. Советот за радиодифузија на Република Македонија, како овластен орган за 
поведување прекршочна постапка за прекршоци сторени од страна на 
радиодифузерите во Република Македонија, во текот на 2011 година (за 
констатираните прекршувања на одредбите од Изборниот законик) и првата половина 
на 2012 година (за прекршувањата на одредбите од Законот за радиодифузната 
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дејност), има поднесено вкупно 33 (триесет и три) барања за поведување на 
прекршочни постапки, до надлежните судови во Република Македонија, по неуспешно 
спроведена постапка за прамнување, и тоа: 5 (пет) прекршочни постапки за 
прекршувањата на одредбите од Законот за радиодифузната дејност, кои Советот ги 
констатираше врз основа на спроведените редовни мониторинзи на програмските 
сервиси на радиодифузерите и 28 (дваесет и осум) прекршочни постапки за 
констатираните прекршувања на одредбите од Изборниот законик, Правилникот за 
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања и Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборната кампања, сторени од страна на радиодифузерите за време на 
избори, односно од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на 
гласањето на денот на одржувањето на изборите. 

Раководителот на Секторот за правни работи рече дека досегашното искуство од 
спроведените прекршочни постапки пред надлежните судови, покажува дека 
преовладува тенденцијата на изрекување глоби кои гравитираат кон законски 
пропишаниот минимум со примена на олеснителните околности предвидени во Законот 
за прекршоците. Советот за радиодифузија, согласно одредбите содржани во Законот 
за прекршоците, за прекршувањата на одредбите од Законот за радиодифузната 
дејност е обврзан да спроведе постапка за порамнување. Ниту една од 5-те (петте) 
спроведени постапки за порамнување не заврши успешно, односно радиодифузерите 
не прифатија да платат половина од износот на најниската глоба утврдена во Законот 
за радиодифузната дејност.  

Исто така во однос на Измени на Законот за радиодифузната дејност со цел да се 
обезбедат поголеми ефекти од поднесените барања за поведување на прекршочни 
постапки од страна на Советот за радиодифузија, наведе дека со оглед на фактот, дека 
радиодифузерите во Република Македонија радиодифузната дејност ја вршат на: 
локално, регионално и државно ниво, а имајќи ги предвид казнените одредби содржани 
во Законот за радиодифузната дејност, според кои за прекршоците се предвидени 
единствени глоби, за правното лице - од 4.000 до 5.000 евра во денарска 
противредност, а за одговорното лице - од 500 евра до 2.000 евра, очигледна е 
несразмерноста на прекршочната политика со фактичката економска состојба на 
радиодифузерите. 
 Состојбата е идентична и со казнените одредби содржани во Изборниот законик 
во однос на прекршоците кои се однесуваат на радиодифузерите. 

 Од досегашната практична примена на наведените законски решенија, 
неспорно произлегува потребата од нивно изменување, на начин да се предвидат 
казнени одредби во кои ќе бидат пропишани глоби во определен износ од приходот кој 
го остварил радиодифузерот во соодветната деловна година.  
    На овој начин би се извршило индивидуализирањето на прекршочни санкции, во 
зависност од економската моќ на радиодифузерите, со што би се постигнала целта на 
казнувањето и ќе допринесе изречената глоба на локалните, односно регионалните 
радиодифузери да не претставува основ за престанок со вршење на радиодифузна 
дејност на тие субјекти.  
     Од друга страна, за радиодифузерите што вршат радиодифузна дејност на државно 
ниво, ова би претставувало значително зголемување на висината на казната, со што ќе 
се обезбеди и неопходното превентивно делување во однос на извршувањето на 
идните прекршувања.  
     На овој начин се очекува да се создадат услови за подигнување на нивото на 
општествената дисциплина на сторителите на прекршоците, со што ќе се очекува да се 
изгради поефикасен систем на санкционирање на сторителите на прекршоците. 
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Членот на Советот, Столе Наумов, го посочи проблемот со застарувањето на 
казните во поглед на почитувањето на авторските права од страна на кабелските 
оператори, затоа што многу судки постапки завршиле на наведениот начин. Но во 
последнииот период е забележан напредок во таа насока. Исто така рече дека освен да 
се предвидат казнени одредби во кои ќе бидат пропишани глоби во определен износ од 
приходот кој го остварил радиодифузерот во соодветната деловна година,  препорача 
измената да влезе и во Изборниот законик, затоа што и таму казните беа еднакви за 
сите радиодифузери доколку се констатира прекршување на членови од Изборниот 
законик. Измени треба да се направат и во казнување на авторот, а не само на 
медиумот, затоа што Советот во изминатиот период се сретнувал со овој проблем, 
посебно со говорот на омраза, кога надворешните продукции биле амнестирани. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека во текот на 
секојдневното работење на Советот за радиодифузија произлегуваат ситни 
недостатоци кои мораат да се регулираат со измени во Законот, односно попрецизно 
да се уредат како на пример непочитување на член 68 и член 69 од Законот за 
радиодифузната дејност. Посебно што во таа насока се казнува медиумот кој има 
голем број на вработени и нема потреба сите вработени да ги почуствуваат 
последиците од изречената мерка. Одговорноста треба да биде прецизирана односно 
одговорноста да ја преземе авторот на емисијата, а не целосно медиумот.  

Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на судските прекршочни 
постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции во 
поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (во периодот од 01.01.2012 
година до 30.06.2012 година). 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведената Анализа да ја 
достави до Министерството за информатичко општество и администрација на РМ. 

 
Точка 14 
Советот го разгледа Меморандумот за соработка со Факултетот за 

електротехника и информациски технологии Скопје (ФЕИТ), при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека го поддржува потпишувањето на 
предложениот Меморандумот за соработка, и потенцира дека во иднина ќе го поддржи 
потпишувањето на сите предложени меморандуми и иницијативи за соработка на 
Советот, посебно Советот да иницира соработка со сите останати Факултети и 
институции кои се во доменот на работата на Советот околу програмските аспекти, како 
што е со Факултетот за новинарство, социологија, правен. Предложи соработката да се 
прошири со високо образовни институции, кои би помогнале во дообјаснување на 
одредени членови од Законот, мислење околу малолетната публика и сл. 
 Советот едногласно го усвои предложениот Меморандум за соработка со 
Факултетот за, Електротехника и информациски технологии (ФЕИТ) - Скопје, при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. Советот донесе заклучок да го потпише 
Меморандумот за соработка со Факултетот за, Електротехника и информациски 
технологии (ФЕИТ) – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 

 
 
Точка 15 
Советот го разгледа Одговорот на барањето на СИЗ МК НЕТ – Скопје бр. 11-

2840/1 од 29.05.2012 година и ургенцијата на СИЗ МК НЕТ – Скопје бр. 11-2840/2 од 
04.07.2012 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира во однос на 
Барањето на СИЗ МК НЕТ – Скопје, во кое е наведено дека бараат Советот за 
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радиодифузија да одобри реемитување на четири телевизиски програмски сервиси на 
оваа продукциска куќа и тоа Пинк Плус, Пинк Екстра, Пинк Фолк и Пинк Мјузик.  

Советот едногласно се согласи да го извести СИЗ МК НЕТ – Скопје дека ќе 
дозволи регистрација на програмските сервиси, доколку: 
  - Пинк Медиа Груп од Република Србија се извини и престане со 
недостоинствениот и омаловажувачки третман на Република Македонија, избегнувајќи 
да ја именува со нејзиното уставно име, и употребувајќи го терминот „БЈР Македонија“;  

- Пинк Медиа Груп од Република Србија обезбеди намирување на 
преостанатиот долг кон Советот за радиодифузија во висина од 1.921.582,00 денари, 
по основ на годишен надоместок за вршење на радиодифузна дејност за сателитскиот 
радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ - Скопје, кој на подрачјето на Република 
Македонија, го емитуваше телевизискиот програмски сервис Пинк 15 минус, се до 
одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ден 11.05.2012 година; 

- Пинк Медиа Груп од Република Србија обезбеди намирување на долгот кон 
вработените кај сателитскиот радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ - Скопје, кој на 
подрачјето на Република Македонија, го емитуваше телевизискиот програмски сервис 
Пинк 15 минус, се до одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 
ден 11.05.2012 година; 

- По исполнувањето на претходните три услови, склучите меѓусебни договори со 
Пинк Медиа Груп од Република Србија за реемитување на неговите телевизиски 
програмски сервиси Пинк Плус, Пинк Екстра, Пинк Фолк и Пинк Мјузик. 

 
Точка 16 
Советот ги разгледа Предлог - одлуките за набавки за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ.  
           - Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка- услуга: 
Одбележување на 15 годишниот јубилеј на Советот за радиодифузија на РМ.  
 Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 847.500,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
            За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.   
             Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе 
Комисија за јавни набавки во следниот состав:  

        - Борче Маневски- претседател на Комисијата, со заменик Јордан Ѓорѓиевски;   
        -  Виктор Шиков- член, со заменик Драгица Љубевска  и 
        - Ивана Каракушева- член, со заменик  Ружица Бошњакоска Јотевска. 

 
- Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 

година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Уред за 
заштита од интернет и интранет – (Firewall).  

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 300.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.   
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        Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапката - барање за прибирање на понуди  согласно одредбите од Законот за 
јавните набавки. 
        Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
       -  Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Арѓенд Џелили;   
       -  Сашо Богдановски - член, со заменик Катерина Митре  и 
      -  Луција Ѓурковиќ - член, со заменик  Бурим Хамиди  
 
             - Советот едногласно донесе одлука, да се одобрат средства за набавка на 
канцелариски мебел (две бироа, две столици и две подвижни касети со фиоки), за 
потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

Вкупниот износ на одобрените средства потребни за стоките да не изнесуваат 
повеќе од 30.000,00 денари, без пресметан ДДВ. 

 
Точка 17 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Извештајот од обуката на тема 

„Потврдување на трошоците преку проверка” одржан на 30-31 Мај 2012 година, 
подготвен од Милаим Абдураими.  

 
Точка 18 

      Разно 
 

- Советот донесе Одлука за јубилејна награда на Драгица Љубевска, за 10 (десет) 
години поминати во Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Борис Арсов, и 
останатите гласови „за“,  одлучи на Драгица Љубевска, распоредена на работно место, 
Виш соработник во Секторот за програмски работи во Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, да и се додели јубилејна награда, за 10 (десет) години 
поминати во Советот за радиодифузија на Република Македонија, во износ од 
20.817,00 денари (нето износ). 
 Средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија 
за 2012-та година.  
 
 
 
Бр. 02-3829/17          Совет за радиодифузија на РМ 
31.08.2012 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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