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ЗАПИСНИК 
од 48-та седница на Советот 
одржана на 30.09.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, м-р Васко Петревски, Лазо Петрушевски, м-р Алма Машовиќ, м-р 

Борис Арсов, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Столе 

Наумов, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: Сељадин Џезаири (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев-Чакар, Огнен 

Неделковски, Слободан Беличански, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Цветанка 

Митревска, Арбен Саити, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска – 

Јотевска. 

 Други присутни: Јета Жута од ЦРМ, Галена Николовска од 24 Вести, Сања 

Јовановиќ од ТВ Телма. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 48-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот, со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 43-та седница на Советот, одржана на 

06.09.2013 година. 

2. Усвојување на Записникот од 44-та седница на Советот, одржана на 

11.09.2013 година. 

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското 

радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, реализиран на 1 септември 2013 

година. 

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговскотото 

радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје, реализиран на 1 септември 2013 

година. 

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно трговско 

друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, реализиран на 1 септември 2013 

година. 

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузното 

друштво НАША ТВ ДОО – Скопје, реализиран на 3 септември 2013 година. 

7. Информација по претставка на група пратеници од Собранието на РМ. 

8. Барање бр.11-391 од 20.09.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.49, на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, 

Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп. 

9. Барање бр.11-392 од 24.09.2013 година, за регистрација на дигитален пакет  

програмски сервиси бр.4,  на  Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО.  

10. Разно 
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Точка 1 
Советот го разгледа Записникот од 43-та седница на Советот, одржана на 

06.09.2013 година и со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р 
Борис Арсов, го усвои во текстот како што беше предложен. 
 

 

Точка 2 
Советот го разгледа Записникот од 44-та седница на Советот, одржана на 

11.09.2013 година и едногласно го усвои во текстот како што беше предложен. 
 

 

Точка 3 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, реализиран на 1 
септември 2013 година. 

Во анализираниот ден ТВ Алфа започна со емитување на реалното шоу од српска 
продукција, „Фарма“. Говорниот дел од шоуто којшто е на српски/црногорски/бошњачки 
јазик главно не беше преведен на македонски јазик. 

Членот на Советот, Столе Наумов во однос на прекршувањето на член 83 став 1 од 
Законот за радиодифузната дејност (емитувани програми на странски јазици 
непреведени на македонски јазик), рече, со оглед на тоа што кај ТВ Алфа првпат се 
случува ваков прекршок, предложи да се упати укажување и воедно Секторот за 
програмски работи да биде во интензивна комуникација со ТВ Алфа во насока на 
правовремено информирање за правилата за емитување од аспект на заштита на 
малолетната публика и од аспект на други моменти кои можат да бидат проблематични 
за пошироката публика во ситуација кога се емитуваат вакви реални програмски појаси, 
иако најави дека досега не забележал такво нешто, но сепак за да не дојде до несакани 
ситуации смета дека е добро Секторот за програмски работи да одржува редовна 
комуникација со ТВ Алфа и да одржи еден состанок со нив за да им укаже кога и што 
може да емитуваат. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во однос на прекршувањето на член 83 став 1 
од Законот за радиодифузната дејност (емитувани програми на странски јазици 
непреведени на македонски јазик), рече дека се случува првпат кај ТВ Алфа, и во таа 
насока предложи да се одржи состанок со одговорните лица, за да се искоординира 
дали може технички да се изведе преводот, за да се покрие целото шоу со превод на 
македонски јазик. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
на Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, реализиран на 1 
септември 2013 година.  

Советот со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, одлучи на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје:   
  - поради прекршување на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(емитувани програми на странски јазици непреведени на македонски јазик), да се упати 

укажување. 

       Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да го подготви укажувањето. Советот го задолжи Секретаријатот на 

Советот да го достави укажувањето до ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје. Советот го 

задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да 

го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи.  

        Советот го задолжи Секторот за програмски работи да организира состанок со 

одговорните уредници на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, во однос на констатираниот 

прекршок. 

 
 
 



3 

 

 
Точка 4 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на Трговскотото радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје, реализиран на 
1 септември 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, 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), рече дека со 
оглед на тоа што станува збор за промотивни најави, а самата серија “Flaka e maleve” е 
поткрепена со визуелен знак, предложи писмена опомена и во иднина рече дека добро 
би било, затоа што има членови на Совет и вработени од Стручната служба што го 
познаваат албанскиот јазик, да има и превод на насловите. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, 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), 
рече, дека не се работи за големо прекршување, но се работи за телевизија која се 
придржува кон почитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност. 
Истакна дека по интензивни укажувања и разговори на ТВ Алсат-М со Советот во однос 
на Законот, рече дека оваа телевизија сериозно пристапи кон почитување на 
законските обврски што произлегуваат. Во однос на прекршувањето рече дека се 
однесува само на необележување на промотивните најави за играната програма со 
визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се најавува, и во таа 
насока би било добро на одговорните уредници на ТВ Алсат-М, Советот да им укаже. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
на Трговскотото радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје, реализиран на 1 
септември 2013 година.  

Советот со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, одлучи на ТРД АЛСАТ - М ДОО Скопје:   

 - 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 упати укажување. 

- 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 упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги подготви укажувањата. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави укажувањата до ТРД 
АЛСАТ - М ДОО Скопје.  

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

 
 
Точка 5 

      Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, 

реализиран на 1 септември 2013 година. 

      Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски предложи да се изрече наредната 

мерка која следи, писмена опомена. 
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      Членот на Советот, Селвер Ајдини предложи да се упати укажување. 

      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 

на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, 

реализиран на 1 септември 2013 година.  

      Советот со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 

Шоптрајанов, одлучи на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ 

ДООЕЛ, Прилеп:   

  - поради прекршување на член 98 од Законот за радиодифузната дејност (емитување 

прикриено рекламирање и изложување производи чие име или марка се видливо 

истакнати), да се упати укажување. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да го подготви укажувањето. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави укажувањето до 

Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп.  

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци 

која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
 
Точка 6 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на Радиодифузното друштво НАША ТВ ДОО – Скопје, реализиран на 3 
септември 2013 година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис на Радиодифузното друштво НАША ТВ ДОО – Скопје, реализиран 
на 3 септември 2013 година.  

Во анализираниот ден, кај Радиодифузното друштво НАША ТВ ДОО – Скопје, не се 
констатирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските 
акти. 
 

 

 
Точка 7 
Советот ја разгледа предложената Информација по претставка на група пратеници 

од Собранието на РМ. 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски објасни дека група пратенички и 

пратеници од политичката партија СДСМ од Собранието на Република Македонија, до 
Советот за радиодифузија испратија претставка (наш бр.03-174/1 од 23 септември 2013 
година) за „новиот спот од кампањата на Владата на Република Македонија против 
абортусот“. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека генерално се согласува со анализата 
изработена од Стручната служба и со насоките, препораките кои се дадени во неа кон 
оние кои го изработиле спотот и оние кои го емитуваат. Потенцира дека сака да се 
почитуваат уметничките слободи, но и рече дека секогаш треба да се размислува за 
компликациите до кои можат да доведат одредени уметнички слободи. Тука би повикал 
како порака, која може имплицинтно опасно да делува, и како пример ја наведе 
информацијата која пред некој ден еден негов колега му кажал дека е убиен лекар кој 
во Америка ги бранел слободите и правата на жените за абортус. Во таа насока смета 
дека многу внимателни треба да бидат пораките, стигматизирањето носи поделеност и 
поопасни состојби доколку се претера со тоа. Во однос на рекламата рече дека е 
непријатна за гледање, вознемирувачка. Посочи дека треба да се анализира 
содржината и социјалната потреба, а не каков е ставот на некого. Во однос на новиот 
спот од кампањата рече дека целта на пораката е да се шокира јавноста, тоа е познат 
начин во маркентишкиот пристап, но наведе дека во Советот имало вакви случаи и 
порано, како на пример со Т- Мобиле кога се кратеа рекламите, за да се избегнат тие 
моменти кои што можат да бидат штетни посебно за малолетната публиката. Наведе 
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дека според одредени информации Република Македонија е рекордер во некористење 
на контрацептивни средства во регионот и пошироко, а некористење на 
контрацептивни средства создава плодна почва за несакана бременост. Смета дека 
превентивно треба да се делува, односно прво кампања за користење контрацептивни 
средства, пред да се тргне во ваква кампања. Членот на Советот, Столе Наумов, во 
однос на дискусијата која се водеше на седницата по оваа точка, рече дека сите 
размислувања водат во иста насока, повлекувањето односно потребата од 
модифицирање на спотот, кратење на проблематичните делови, значи повлекување. 
Во однос на заклучоците, рече дека сите кажале предлози кои генерално имаат иста 
линија. Вака спотот со убиството не може да оди, а тоа повлекува дека и не може да се 
емитува во периодот од 00:00 до 05:00 часот. Во предлог-заклучокот пишува „за да се 
емитува во други термини од деноноќието, рекламата не треба прекинувањето на 
бременост во здравствена установа да го идентификува како убиство“.Членот на 
Советот, Столе Наумов, рече дека според него предлог-заклучокот треба да гласи „ за 
да се емитува рекламата, не треба прекинувањето на бременост во здравствена 
установа да го идентификува како убиство“. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, за новиот спот од кампањата на 
Владата на Република Македонија против абортусот, рече дека не сака да навлезе во 
дебата за целисходноста на абортусот и сето она што сака да се постигне со оваа 
реклама. Базирајќи се на ЗРД, рече дека спотот го третира како реклама. Рекламите 
кои се емитуваат во медиумите подлежат на Законот, односно да бидат вистинити и 
чесни, да не ја заведуваат јавноста, да не го загрозуваат човечкото достоинство. Оваа 
реклама, рече дека од  страна на Стручната служба, оправдано е констатирано, дека 
во два наврати го прекршува Законот. Абортусот со Законот е дозволен, не е забранет, 
направен е во легална инстутуција, во рекламата прикажан во здравствена установа. 
Но начинот како е формулиран е тотално спротивен од законските одредби, дека 
рекламите треба да се чесни, вистинити и да не ја заведуваат јавноста. Шокантниот 
начин „Убивте здраво бебе“ не е во согласност со Законот бидејќи абортусот е 
дозволен. Во предложената анализа има стручен и професионален пристап од страна 
на Стручната служба. Предложи, во најмала рака, нарачателот на рекламата во ваков 
концепт како што се прикажува на медиумите да биде забранет за емитување. Спотот, 
рече, односно идејата на спотот може да остане, но поинаку да се концепира, да се 
преработи, но не на таков шокантен начин кој не е во согласност со Законот. Убиството 
претставува кривично дело, но тука нема убиство, бидејќи абортусот е дозволен. 
Предлог-заклучокот што е предложен од Стручната служба некако ја ублажува целата 
состојба. Доколку не може да се повлече рекламата од страна на нарачателот, тогаш 
предложи да се редизајнира, но идејата да остане. Во суштина рече дека негов став е 
рекламата да се повлече од медиумите за емитување, додека истиот не се преработи 
во согласност со Законот. Доколку не, тогаш да се префрли во термините предвидени 
во Законот, односно рекламниот спот да го категоризираат како програма од петта 
категорија и да го емитуваат во периодот од 00:00 до 05:00 часот. Прекинувањето на 
несакана бременост, абортусот, не треба во рекламата да се категоризира како 
убиство. Инаку идејата е добра, во сите концепти што ги има Владата, во смисла на 
идните концепти за здраво семејство, раѓање на повеќе деца и слично, но начинот како 
е тоа формулирано во оваа реклама во најмала рака го прекршува Законот. Исто така 
предложи да се информира нарачателот на рекламата во поглед на прекршувањата на 
Законот, односно во кој дел рекламата го прекршува ЗРД и Правилникот за заштита на 
малолетната публика, со укажување, со мислење на Советот, дека во оваа форма овој 
спот не би можел да опстојува. Се согласува дека до сега Советот нема забрането 
реклама или емисија да се емитува, но од друга страна рече дека до сега немало ваков 
спот кој во два наврати го крши Законот. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека дискусијата, дебата за абортусот 
е раширена во целиот свет и трае повеќе стотици години и ќе трае и во иднина. 
Формирани се во моментот две групи, едната против абортусот, а другата за. Во однос 
на новиот спот од кампањата на Владата на Република Македонија против абортусот, 
рече дека ова не треба да биде став на институција, дали е тоа Советот или некој друг. 
Тие што се против абортус се залагаат за правото на живот, фетусот го има правото 
уште од првите моменти на создавање, и честопати го третираат како убиство, додека 
другите се залагаат за правото на избор. Во секој случај она што Советот треба да го 
направи е да овозможи слобода на изразување. И во тој случај смета дека Советот 
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треба така да ја третира рекламата, како можност за остварување на слобода на 
изразување, иако оној дел од рекламата каде абортусот се третира како убиство рече 
дека е претерано, и не е соодветен и во тој дел го подржува предлог-заклучокот и 
смета дека треба да се преработи рекламата. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека би се задржал исклучиво на она што 
е упатено до Советот, да се направи забрана за емитување на споменатиот спот. 
Напомена дека досега во 16 годишното постоење на Советот, Советот до сега никогаш 
нема донесено одлука да се забарни одредено емитување на емисија или спот, и од 
тие причини го поддржува заклучокот кој е предложен во материјалите за оваа точка и 
е добро изработен. Колку што памети низ работењето, досега се сретнувале и со други 
видови на спотови кои во себе содржеле одредени зборови кои што имаат штетно 
влијание врз малолетната публика и секогаш Советот интервенирал да укаже, да 
посочи, каде е направена грешката, се со цел, доколку тоа е технички можно да се 
направи соодветна модификација на емисијата или спотот. Од тие причини го 
поддржува предлог заклучокот од Стучната служба. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека ќе се придружи на 
мислењето на Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, дека најдобро би било 
спотот да се повлече. Бидејќи како и да се модифицира, ќе остане некако таков. Го 
постави прашањето како би можел да се модифицира? Доколку се исфрли крајот тогаш 
би немало спот. А крајот е дека е извршено тројно убиство: лекарот е убиец, мажот е 
убиец и жената е убиец. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, запраша дали ќе биде помал прекршокот 
ако спотот се емитува во периодот од 00:00 до 05:00 часот? Запраша дали по ова 
прашање има или нема одговор? Доколку нема рече „нека се пушти спотот и во prime 
time“. Објасни дека во Советот имало ситуација кога е побарано да се измени, да се 
премонтира и се премонтирал. Но пак запраша што ќе се отфрли, а што ќе остане во 
спотот? Повторно на крајот запраша, дали ќе биде помал прекршокот ако спотот се 
емитува во периодот од 00:00 до 05:00 часот, и колку во таа насока ќе биде помал 
прекршокот? 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека од дискусијата по оваа 
точка произлегоа два предлог-заклучоци. Едниот е од предложената информација, а 
вториот предлог-заклучок, да се повлече спотот. Прво го стави на гласање предлог 
заклучокот од предложената Информација по претставка на група пратеници од 
Собранието на РМ. 

Советот ја усвои предложената Информација по претставка на група пратеници од 
Собранието на РМ. 

Имајќи предвид дека според член 103 од Законот за радиодифузната дејност, за 
веродостојноста и точноста на тврдењата и на податоците во рекламниот спот е 
одговорен нивниот нарачател и тоа дека спотот е дел од поширока кампања од јавен 
интерес, Советот со 11 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, 
акад. Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да го извести 
нарачателот, Владата на Република Македонија дека рекламниот спот содржи 
елементи спротивни на членовите 87 и 89 од Законот за радиодифузната дејност. 

Радиодифузерите во согласност со член 71 од Законот, времето на емитување на 

рекламниот спот треба да го прилагодат на очекуваниот состав на публиката: 

- во оваа форма, рекламниот спот да го категоризираат како програма од петта 

категорија и да го емитуваат во периодот од 00:00 до 05:00 часот; 

- за да се емитува во други термини од деноноќието, рекламата не треба 

прекинувањето на бременост во здравствена установа да го идентификува како 

убиство. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи, да гo подготви дописот. 

      Советот го задолжи Секретаријатот, дописот да го достави до Владата на 

Република Македонија. 

 
 
Точка 8 и 9 
 Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет 

на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   
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Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност 

со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и другите 

дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за 

регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 

мрежи. 

Советот одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот 

програмски пакет на: Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, 

Куманово Велес, Штип и Прилеп и Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО 

Гевгелија. 

Советот едногласно одлучи:      

- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово 

Велес, Штип и Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.49, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, да му се издаде Потврда 

за регистрација на дигитален пакет  програмски сервиси бр.4, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

      Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети од 

управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од управна 

постапка – Уп 1. 

       Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 

програмските пакети на: Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија 

и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, 

Куманово Велес, Штип и Прилеп и Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО 

Гевгелија. 

 
 
     Точка 10 

  Разно 

- Советот ја усвои предложената Информација во врска со доставеното 

Барање од 24.09.2013 година (бр.07-390), за повлекување на барањето за 

престанување на дозволата за вршење радиодифузна дејност од страна на Трговското 

радиодифузно друштво „РАДИО-МЕРЛИН”, Фатмир, ДООЕЛ Дебар.  

 Од страна на управителот Резехана Карамети на радиодифузерот Трговското 

радиодифузно друштво „РАДИО-МЕРЛИН“, Фатмир, ДООЕЛ Дебар, до Советот за 

радиодифузија на Република Македонија, на ден 17.09.2013 година доставено е 

Писмено известување бр.07-390 со кое го известува Советот дека се откажува од 

користење од дозволата за вршење радидифузна дејност, во однос на тоа 

дополнително доставена е Изјава, заверена кај Нотар во Дебар број УЗП 2639/13 од 

19.09.2013 година (наш бр.07-390 од 19.09.2013), во која е наведено дека се бара да 

престане важноста на дозволата на ТРД „РАДИО-МЕРЛИН“, Фатмир, ДООЕЛ Дебар, 

затоа што заклучно со 10-ти јули 2013 година, престанал со емитување на радио 

програма. 

 До Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 27.09.2013 година 

од предметниот радиодифузер доставено е писмено Известување (бр.07-390), со кое го 

известуваат Советот дека Трговското радиодифузно друштво „РАДИО-МЕРЛИН”, 

Фатмир, ДООЕЛ Дебар, продолжува со емитување радио програма. 
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 Во врска со горе наведеното, а со оглед дека предметниот радиодифузер 

нема долг кон Советот за радиодифузија односно неговата обврска за надоместок за 

дозволата, бр.07-2042/1 18.06.2007 година, за вршење радиодифузна дејност е 

подмирена до 28.05.2014 година, по Фактура бр.107/2013 од 27.06.2013 година, 

Советот едногласно констатира Дозволата, бр.07-2042/1 18.06.2007 година, за вршење 

радиодифузна дејност за терестријално емитување на програмски сервис, говорно 

радио со претежно информативен општ формат, на албански јазик, со опфат на 

слушаност на локално ниво – Дебар, на имателот ТРД „РАДИО-МЕРЛИН“, Фатмир, 

ДООЕЛ Дебар, да остане во важност. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи со допис да го извести ТРД 
„РАДИО-МЕРЛИН“, Фатмир, ДООЕЛ Дебар за заклучокот на Советот. 
 
 
 
 
Бр. 02-3901/9                       Совет за радиодифузија на РМ 
24.10.2013 година                                                                 П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е         д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ , с.р.  
 
 
 
 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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