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ЗАПИСНИК 

од 11-та седница на Советот 
одржана на 26.04.2012 година 

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

Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер 
Ајдини, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески и Методи 
Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна).  
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Горан Радуновиќ, Арџент Џелили, Симона Темелкова и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 

Новинари: Михајло Видимлиски од 24 Вести, Соња Казиовска од Дневник, Тања 
Јовановска од Вест, Петар Стојановски од Утрински, Катарина Топалова од ТВ Алфа, 
Весна Јовановиќ од Телма. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 11-та седница на 

Советот за радиодифузија. Во однос на дневниот ред предложи измена, односно 
точката под разно, Предлог-Одлука за впишување на Раководителот на Секторот за 
економско финансиски работи во Советот за радиодифузија, Горан Радуновиќ, во 
овластените лица (потписници) за располагање со средствата на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија во деловните банки во кои Советот има 
отворено денарски и девизни сметки, да биде поставена како прва точка. Предлогот 
беше едногласно усвоен од присутните членови на Советот. 

Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред, 
Советот едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
       1. Предлог-Одлука за впишување на Раководителот на Секторот за економско 
финансиски работи во Советот за радиодифузија, Горан Радуновиќ, во овластените 
лица (потписници) за располагање со средствата на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија во деловните банки во кои Советот има отворено денарски и 
девизни сметки 
       2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Скај Нет  емитуван на 1 
март 2012 година. 
       3. Извештај од мониторнигот  на програмскиот сервис ТРД-ТВ КРТ емитуван на 3 
март 2012 година. 
       4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ ЕРА емитуван на 1 
март 2012 година. 
       5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ БТР од Скопје 
емитуван на 1 март 2012 година.  

 6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ МТМ емитуван на 1 
март 2012 година. 

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Едо емитуван на 1 
март 2012 година. 

       8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Шутел емитуван на 
1 март 2012 година. 

       9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Пинк 15 емитуван на 
22 март 2012 година. 
      10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Канал 5 плус 
емитуван на 1 февруари 2012 година.  
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      11. Извештај од мониторнигот  на програмскиот сервис ТРД - ТВ АМАЗОН емитуван 
на 1 март 2012 година. 
      12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ  Пинк 15 минус 
реализиран во периодот од 5 до 11 март  2012 година (Анализа на форматот). 
      13. Извештај од споредбениот мониторинг на ТВ Алфа (сателитска) и ТВ Алфа 
(Скопје) и ТВ Пинк 15 – (сателитска) и ТВ Пинк 15 (Скопје). 
      14. Разно. 

 
 
Точка 1  
Советот ја разгледа Предлог-Одлука за впишување на Раководителот на Секторот 

за економско финансиски работи во Советот за радиодифузија, Горан Радуновиќ, во 
овластените лица (потписници) за располагање со средствата на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија во деловните банки во кои Советот има 
отворено денарски и девизни сметки. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека во консултација со 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, дошле до заеднички став дека 
Раководителот на Секторот за економско финансиски работи во Советот за 
радиодифузија, Горан Радуновиќ, како најстручен и најкомпетентен во областа на 
финансиите во Советот, треба да го предложат, покрај Претседателот на Советот и 
неговиот заменик, и Горан Радуновиќ да биде овластено лице (потписник) за 
располагање со средствата на Советот за радиодифузија на Република Македонија во 
деловните банки во кои Советот има отворено денарски и девизни сметки. Со овој 
чекор би се поедноставила процедурата во економско-финансиското работење. 
 Советот донесе едногласна одлука за впишување на Раководителот на Секторот 
за економско - финансиски работи во Советот за радиодифузија, Горан Радуновиќ, во 
овластените лица (потписници) за располагање со средствата на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија, во следните деловни банки во кои Советот 
има отворено денарски и девизни сметки. 
 
  
      Точка 2   

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – 
Скај Нет  емитуван на 1 март 2012 година. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, објасни дека кога Советот треба да 
изрече мерки поради констатиран прекршок, односно прекршување на одреден член од 
законот за радиодифузната дејност од страната на радиодифузерите, не е против  
санкциите, туку против употребата на „укажувањата“ коишто не се предвидени со 
Законот за радиодифузната дејност. Оваа негова одлука ќе важи за сите укажувања 
кои ќе ги предложи и изгласа Советот, и во таа насока неговиот глас најчесто ќе биде 
воздржан. 

Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Скај 
Нет,  емитуван на 1 март 2012 година. По предлог на членот на Советот, Столе 
Наумов, Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, одлучи: 
- 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 испрати укажување. 

Советот едногласно одлучи, 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 
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неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување 
и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата), на ТРД – 
Скај Нет да му се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, 
одлучи 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), на ТРД – Скај Нет да му испрати 
укажување. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, поради прекршување на член 93 
став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за 
рекламирање во текот на еден реален час), предложи на Скај Нет, да се изрече 
мерката: писмена опомена 

Членот на Советот, Столе Наумов, поради минималното надминување на 
лимитот за рекламирање (1 мин. и 39 сек.), односно поради прекршување на член 93 
став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за 
рекламирање во текот на еден реален час), предложи на Скај Нет да му се упати 
укажување. 

По првиот предлог на членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, Советот 
одлучи, со еден воздржан глас од членот на Советот, Столе Наумов, одлучи поради 
прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување 
на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), на ТРД – Скај Нет да му се 
изрече мерката: писмена опомена. 

Советот одлучи, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, поради прекршување Член 94 став 4 од Законот за радиодифузната 
дејност (во реалниот час кога се емитува телешопинг прозорец не е дозволено 
емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови и други форми на рекламирање), 
на ТРД – Скај Нет да му испрати укажување. 

Советот едногласно одлучи, поради прекршување на член Член 98 став 1 од 
Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање), на ТРД – 
Скај Нет да му се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот одлучи, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, поради прекршување на Член 100 став 2 од Законот за радиодифузната 
дејност (емитување рекламни спотови во програма за деца чие времетраење е помало 
од 30 минути), на ТРД – Скај Нет да му испрати укажување. 

      Се задолжува Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира укажувањата и Одлуките во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
Точка 3 
Советот го разгледа Извештајот од мониторнигот  на програмскиот сервис ТРД-ТВ 

КРТ емитуван на 3 март 2012 година. 
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 

Крт, емитуван на 3 март 2012 година. 
Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Крт: 
- 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 се изрече мерката: писмена опомена. 
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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 4 

      Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
ЕРА емитуван на 1 март 2012 година. Советот го усвои Извештајот од мониторингот на 
програмскиот сервис ТРД – ТВ Ера, емитуван на 1 март 2012 година. Советот одлучи, 
со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов,  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 испрати укажување.  
       По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот со еден воздржан глас 
од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, одлучи 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, 
на ТРД – ТВ ЕРА да му испрати укажување. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека според 
реализираниот мониторинг на ТВ Ера, констатирано е дека се емитувани вкупно 
15,12% изворно создадена програма на албански јазик, кое преставува сериозно 
прекршување. Советот едногласно одлучи, поради прекршување на член 74 став 1 од 
Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма 
изворно создадена на албански јазик), на ТРД – ТВ ЕРА да се изрече мерката: писмена 
опомена. 

Советот одлучи, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, поради прекршување Член 94 став 4 од Законот за радиодифузната 
дејност (во реалниот час кога се емитува телешопинг прозорец не е дозволено 
емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови и други форми на рекламирање), 
на ТРД – ТВ ЕРА да му испрати укажување. 

Советот едногласно одлучи, поради прекршување на член 93 став 3 од Законот 
за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во текот на 
еден реален час), на ТРД – ТВ ЕРА да се изрече мерката: писмена опомена. 

По предлогот на членот на Советот, Бранко Радовановиќ, Советот едногласно 
одлучи, 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), на ТРД – ТВ ЕРА да се изрече мерката: писмена опомена. 

Членот на Советот, Столе Наумов, поради сериозноста на прекршокот предложи 
поради прекршување на Член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување реклами во вести), на ТРД – ТВ ЕРА да се изрече мерката: писмена 
опомена. Предлогот беше прифатен, со еден воздржан глас од членот на Советот, 
Бранко Радовановиќ. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира укажувањата и одлуките во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 
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Точка 5 
      Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
БТР од Скопје емитуван на 1 март 2012 година.  
      Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
БТР од Скопје,  емитуван на 1 март 2012 година. Советот одлучи, со еден воздржан 
глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, 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), на ТРД – ТВ БТР да му испрати укажување. 
       Поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
помалку од 30% вокално-инструментална музика на ромски јазик, беа дадени два 
предлога: на ТВ БТР од Скопје да му се изрече писмена опомена (предлог од членот на 
Советот, Бранко Радовановиќ) и на ТВ БТР од Скопје да му се упати укажување 
(предлог од членот на Советот, Столе Наумов). Советот одлучи, со два воздржани 
гласа од Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи и Столе Наумов, поради 
прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – помалку од 
30% вокално-инструментална музика на ромски јазик, на ТРД – ТВ БТР да му се изрече 
мерката: писмена опомена. 
        По предлог на членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, Советот едногласно 
одлучи, поради прекршување на чл. 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување реклами во вести),  на ТРД – ТВ БТР да му се изрече мерката: писмена 
опомена. 
        Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека прекршувањето по  
член 3 став 1 алинеја 2  од Правилникот за користење телефонски услуги со посебна 
тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси (не е јасно 
прикажана вкупната цена на чинење на телефонската услуга со посебна тарифа) 
посебно го осудува, пред се затоа што телефонската услуга со посебна тарифа, 
граѓаните ги доведува во заблуда. Тоа не го евидентирал само кај ТВ БТР, туку и кај 
други медиуми. За ова констатирано прекршување предложи писмена опомена со 
објавување. Но, поради тоа што според ЗРД, писмена опомена се изрекува ако 
претходно била изречена мерката писмена опомена, Советот, едногласно одлучи, 
поради прекршување на член 3 став 1 алинеја 2  од Правилникот за користење 
телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските 
програмски сервиси (не е јасно прикажана вкупната цена на чинење на телефонската 
услуга со посебна тарифа), на ТРД – ТВ БТР да му се изрече мерката: писмена 
опомена. 
        Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира укажувањата и одлуките во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 6 

      Советот го разгледа  Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ 
МТМ. Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис ТРД – ТВ МТМ, емитуван на 1 март 2012 година, каде не се 
констатирани прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и на 
подзаконските акти. 
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Точка 7 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 

Едо емитуван на 1 март 2012 година. Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, го 
посочи проблемот во однос на филмската програма која се емитува на програмата ТВ 
Едо, за која се сомнева дека емитува играни филмови без регулирани авторски права. 
Поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на бошњачки јазик), 
предложи да се изрече мерката: писмена опомена, додека за емитуваната филмска 
програма, предложи Секторот за програмски работи да изврши контролен мониторинг 
на ТВ Едо.  

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на филмската програма која се 
емитува на програмата ТВ Едо, се согласи со Бранко Радовановиќ, дека можеби нема 
договори за авторски права, пред се поради ексклузивните и атрактивни филмови. 
Бидејќи е координатор на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродни права, рече дека за одредени филмови на ТВ Едо му побарале 
договори. Но, договорите за регулирани авторски права кои ги има донесено ТВ Едо во 
Советот, според него и според Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродни права, се сомнителни, па дополнително се истражува во таа 
насока. 

Советот го усвои Извештајотот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД –ТВ 
Едо, емитуван на 1 март 2012 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Едо: 
- 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.  

Совето го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските 
и сродни права и Секторот за програмски работи да извршат контролен мониторинг на 
ТРД – ТВ Едо, во поглед на почитување на авторските и сродните права на 
емитуваните програми. 

 
 
Точка 8 

      Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ 
Шутел од 1 март 2012 година. Советот го усвои Извештајот од мониторингот на 
програмскиот сервис ТРД – ТВ Шутел, емитуван на 1 март 2012 година. 
      Советот одлучи, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, 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), на ТРД - ТВ 
Шутел да му испрати укажување. 
       Советот едногласно одлучи поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за 
радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма изворно 
создадена на ромски јазик), на ТРД - ТВ Шутел да му се изрече мерката: писмена 
опомена. 

Советот одлучи, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (неозначување на реклами), на ТРД - ТВ Шутел да му се испрати укажување.  
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Поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање), членот на Советот, Селвер Ајдини, предложи на 
ТВ Шутел да му се изрече мерката писмена опомена. Членот на Советот, м-р Борис 
Арсов, предложи Советот да не изрекува мерка, туку да се упати укажување, пред се 
поради ставот што го зазема Советот по ова прекршување кај другите медиуми. Со 
укажување се согласи и Столе Наумов.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека Советот во иднина треба да 
заземе став како ќе се однесува доколку нема доволно гласови за сите предлози. Дали 
ке има право да се повтори гласањето или нема да се изрече ниедна мерка? Тој рече 
дека треба на координација да се договорат по ова прашање.  Потоа, Претседателот 
на Советот, м-р Зоран Трајчевски запраша дали некој од предлагачите го повлекува 
предлогот?  

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, предложи доколку ниеден предлог 
не добие мнозинство гласови, Советот да ја повтори претходно изречената мерка, без 
да се гласа, односно по автоматизам. 

Предлогот на членот на Советот, Селвер Ајдини, поради прекршување на член 
98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање), 
на ТВ Шутел да му се изрече мерката писмена опомена беше ставен на гласање. „За“ 
овој предлог гласаа: Селвер Ајдини, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Милаим Фетаи и 
Замир Мехмети. Против беше Бранко Радовановиќ, а воздржани беа: м-р Зоран 
Трајчески, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименоски, Лазо Петрушевски, м-р Борис 
Арсов и Столе Наумов. Советот констатира дека предлогот не се усвои.  

Предлогот на членот на Советот, м-р Борис Арсов, поради прекршување на член 
98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање), 
на ТВ Шутел да му се упати укажување, беше ставен на гласање. „За“ овој предлог 
гласаа членовите на Советот: м-р Зоран Трајчески, м-р Методија Јанчески, Методи 
Стоименоски, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Лазо 
Петрушевски. Советот констатира дека предлогот не се усвои. 

Советот одлучи да се извести ТРД–ТВ Шутел, поради прекршување на член 98 
став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање). 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да изврши еднонеделен 
мониторинг на ТРД – ТВ Шутел, во поглед на проверка на форматот согласно 
доделената дозвола за вршење радиодифузна дејност. 

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

 
Точка 9 

      Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ 
Пинк 15 емитуван на 22 март 2012 година. Советот го усвои Извештајот од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Пинк 15 (ТРД ТВ ПИНК МАК),   
емитуван на 22 март 2012 година. Советот одлучи, со два воздржани гласа од 
членовите на Совет, акад. Бојан Шоптрајанов и Замир Мехмети, 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 неемитување постојано визуелно 
предупредување во текот на програмата), на ТРД ТВ Пинк 15 да му испрати укажување. 
      Советот одлучи, со еден воздржан глас од членот на Совет, Замир Мехмети, 
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 
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влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен термин на 
емитување програма), на ТРД ТВ Пинк 15 да му се изрече мерката: писмена опомена. 
      Советот, едногласно одлучи, поради прекршување на Член 74 став 1 од Законот за 
радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма изворно 
создадена на македонски јазик), на ТРД ТВ Пинк 15 да му се изрече мерката: писмена 
опомена. 
      Советот, едногласно одлучи, поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за 
радиодифузната дејност (обврска најмалку 30% од емитуваната вокално-
инструментална музика да биде на македонски јазик), на ТРД ТВ Пинк 15 да му се 
изрече мерката: писмена опомена. 
      Советот, едногласно одлучи, поради прекршување на Член 83 став 1 од Законот за 
радиодифузната дејност (програми непреведени на македонски јазик),  на ТРД ТВ Пинк 
15 да му се изрече мерката: писмена опомена. 
      Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира укажувањата и одлуките во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

       
 
Точка 10 

      Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Канал 5 плус емитуван на 1 февруари 2012 година. Советот го усвои Извештајот од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Канал 5 плус од Скопје, емитуван на 1 
март 2012 година. 
      Советот едногласно донесе одлука, поради прекршување на член 74 став 1 од 
Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма 
изворно создадена на македонски јазик), на ТРД – ТВ Канал 5 плус да му се изрече 
мерката: писмена опомена. 
      Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, 
донесе одлука, 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), на ТРД – ТВ Канал 5 плус 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 11 
      Советот го разгледа Извештајот од мониторнигот  на програмскиот сервис ТРД - ТВ 
АМАЗОН емитуван на 1 март 2012 година. Советот го усвои Извештајот од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТРД-ТВ АМАЗОН, емитуван на 1 март 
2012 година. 
      Советот едногласно одлучи, поради мининималното неисполнување на обврската, 
најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик, односно емитувани се 
вкупно 27.74% програма изворно создадена на македонски јазик, одлучи да гласа за 
укажување), поради прекршување на Член 74 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност – обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на 
македонски јазик, на ТРД - ТВ АМАЗОН да му се упати укажување. 
       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. 

 
 



9 
 

      Точка 12 
      Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ  
Пинк 15 минус реализиран во периодот од 5 до 11 март  2012 година (Анализа на 
форматот). Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, координатор на Секторот за 
програмски работи, рече дека според реализираниот еднонеделен мониторинг, 
констатирано е дека  емитуваните видови програми исполнуваат 100% забавна 
функција, иако согласно форматот од дозволата содржините што исполнуваат забавна 
функција треба да се застапени меѓу 50% и 65% во вкупната програма којашто се 
категоризира по функции. Воопшто не се емитувани програми коишто исполнуваат 
информативна и образовна функција, иако согласно форматот, двете функции треба да 
бидат застапени со најмалку по 5% во вкупната програма што се класифицира по 
функции. Според ова рече дека е во дилема како во иднина Советот да комуницира со 
одговорните лица на ТВ Пинк 15 минус. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, се согласи дека ТВ Пинк 15 минус не ја 
исполнува обврската од дозволата според која имателот на дозволата е должен да ја 
врши дејноста под услови и на начин утврдени во Законот за радиодифузната дејност. 
Уште еднаш потенцира дека кога ја гледа програмата на овој радиодифузер се 
чуствува како да се наоѓа во Србија. Евидентно е дека не емитува програма на 
македонски јазик, па дури и титлувањето на играните филмови е половина на 
македонски, половина на српски јазик. Според него, иако големи беа очекувањата од 
овој радиодифузер, кој влезе како голем инвеститор во РМ и како голема телевизија, 
тој не ги исполни очекувањата, и функционира спротивно Законот и доделената 
дозвола. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи да му се укаже и даде одреден рок 
на ТВ Пинк 15 минус, да го усогласи своето работење согласно дозволата и ЗРД, а 
Секторот за програмски работи по истекот на рокот да направи контролен мониторинг. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски се согласи Советот да даде одреден рок 
и по рокот да се реализира контролен мониторинг.   

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски предложи рокот да биде 18 
јуни 2012 година и за Пинк 15 минус и за ТВ Алфа. Но ТВ Пинк 15 минус треба да го 
испочитува и договорот за плаќање на долгот на рати. 

Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Пинк 15 минус, реализиран во период од 5 до 11 март 2012 година (анализа на 
форматот).  

Советот едногласно одлучи, да испрати допис до ТРД – ТВ Пинк 15 минус, со кој ќе 
му се укаже дека утврденото отстапување од форматот за кој што му е доделена 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, констатирано од мониторингот, е 
сериозно отстапување, за кое ќе му се даде краен рок до 18 јуни 2012 година, да го 
усогласи своето работење со форматот на својот програмски сервис за кој му е 
доделена дозволата. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи, по утврдениот рок 18 јуни 2012 
година, да изврши еднонеделен контролен мониторинг на програмскиот сервис ТРД – 
ТВ Пинк 15 минус, со цел да се увиди дали своето работење го усогласил со одредбите 
од Законот за радиодифузната дејност. 

 

    Точка 13 
    Советот го разгледа Извештајот од споредбениот мониторинг на ТВ Алфа 
(сателитска) и ТВ Алфа (Скопје) и ТВ Пинк 15 – (сателитска) и ТВ Пинк 15 (Скопје).        
    Советот го усвои Извештајот од споредбениот мониторингот на ТВ Алфа 
(сателитска) и ТВ Алфа (Скопје),  и ТВ Пинк 15 минус (сателитска) и ТВ Пинк 15 
(Скопје). 
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Мониторингот покажал дека во анализираните денови програмата на сателитската 
и на регионалната ТВ Алфа е иста, каков што е случајот и со програмите на 
сателитската ТВ Пинк 15 минус и регионалната ТВ Пинк 15. Единствената разлика во 
овие два случаи е што ТВ Пинк 15 минус и  ТВ Пинк 15 имаат различно лого, односно 
на иста програма е вметнато различно лого, додека пак кај ТВ Алфа станува збор за 
иста програма и за исто лого, односно има две целосно идентични снимки. 
       Советот едногласно одлучи на ТВ Алфа (сателитска) и ТВ Алфа (Скопје),  и ТВ 
Пинк 15 минус (сателитска) и ТВ Пинк 15 (Скопје) да им упати укажување, со забелешка 
дека неисполнувањето на законската обврска да емитуваат нови програмски сервиси 
кои се различни од програмските сервиси на другите радиодифузери е сериозно 
отстапување, со нагласување на потребата за негово надминување што е можно 
поскоро, а најдоцна до 18 јуни 2012 година. 
       Советот го задолжи Секторот за програмски работи, по утврдениот рок 18 јуни 2012 
година, да изврши еднодневен контролен мониторинг на програмските сервиси ТВ 
Алфа (сателитска) и ТВ Алфа (Скопје),  и ТВ Пинк 15 минус (сателитска) и ТВ Пинк 15 
(Скопје), со цел да се увиди дали своето работење го усогласиле со добиената дозвола 
за вршење радиодифузна дејност и со одредбите од Законот за радиодифузната 
дејност. 
 
 
     Точка 14 

Разно 
-   Советот ја разгледа Информацијата за Придонесот на Советот за радиодифузија на 
РМ кон Извештајот за напредокот на Република Македонија во евро-интеграциите за 
периодот септември 2011 – април 2012. Во периодот од септември 2011 година до 
април 2012 година, Советот за радиодифузија (СРД) го фокусираше врз ефективна 
имплементација на Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти. Со цел 
да се изготви квалитетно законско решение од областа на медиумите, СРД  
учествуваше на состаноци и работни средби  во периодот од 05 – 09 декември во 
рамките на проектот на усогласување на македонското со европското законодавство во 
областа на медиумите, за време на TAIEX експертската мисија во Скопје, со што 
придонесе за добивање на јасна слика за состојбите во медиумскиот простор. Советот 
за радиодифузија формираше и работни групи за изработка на Стратегијата за развој 
на радиодифузната дејност во РМ за периодот2013-2017 година и за изработка на 
Анализа на пазарот на радиодифузната дејност во 2011 година. Советот едногласно го 
усвои предложениот Придонес на Советот за радиодифузија на РМ кон Извештајот за 
напредокот на Република Македонија во евро-интеграциите за периодот септември 
2011 – април 2012. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 
и односи со јавноста да го достави Придонесот на Советот за радиодифузија на РМ кон 
Извештајот за напредокот на Република Македонија во евро-интеграциите за периодот 
септември 2011 – април 2012 до Секретаријатот за европски прашања. 
-    Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка - 
Истражување на ставовите на публиката за радио и тв програмите.  

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 – стока: 
Истражување на мислењето на публиката за потребите на Советот за радиодифузија 
на РМ. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 1.000.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
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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 ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  

- Магдалена Давидовска - Довлева - претседател на Комисијата, со заменик 
Емилија Јаневска;   

- Емилија Петреска - Камењарова - член, со заменик Драгица Љубевска  
- Александар Џуваревиќ - член, со заменик Симе Златески 

 
-   Известување и молба од ТРД „АБ КАНАЛ” ДООЕЛ Скопје за одобрување 
дополнителен рок за исполнување на обврски согласно Одлука на СРД.  
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира дека АБ Канал до 
Советот доставил Барање како своевидна молба, со цел Советот за радиодифузија да 
им дозволи дополнителен разумен рок, со единствена цел да се спроведе најитно 
емитување на сигналот преку сателит. Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека 
причината зошто се уште не се на сателит, односно причината за која наведуваат дека 
им е потребен уште еден дополнителен рок за да го сторат тоа, е поради 
финализирање на деловен договор, а според него тоа не е доволна причина, затоа што 
договор се потпишува за многу кратко време. Членот на Советот, Борис Арсов, рече 
дека за да се потпише меѓусебен договор треба да помине низ минимум 5 луѓе, за 
истиот да се провери. Значи да се исконтролира и финализира крајниот договор треба 
да помине одреден период, како и што АБ Канал побарал. Во оваа насока рече дека 
треба на АБ Канал, Советот да му даде уште еден дополнителен рок, бидејќи овој 
радиодифузер секогаш работел согласно прописите за вршење радиодифузна дејност 
и редовно емитувал програма преку сателит. Предложи рок од 15 дена. Членот на 
Советот, Столе Наумов, рече дека треба да се прифати предлогот на м-р Борис Арсов, 
затоа што од првиот ден АБ Канал редовно ја емитувал својата програма на сателит. 
Советот го усвои предложеното Известување и молба од ТРД „АБ КАНАЛ” ДООЕЛ 
Скопје за одобрување дополнителен рок за исполнување на обврски согласно Одлука 
на Советот за радиодифузија. Советот едногласно одлучи да упати известување до 
ТРД „АБ КАНАЛ” ДООЕЛ Скопје, во кое ќе го задолжи веднаш по добивањето на 
известувањето од Советот, а најдоцна до седницата на Советот која ќе се одржи на 11 
мај 2012 година, да го усогласи своето работење со добиената дозвола за вршење 
радиодифузна дејност, за што со допис мора да го извести Советот за радиодифузија. 
 
 
Бр. 02-1898/18          Совет за радиодифузија на РМ 
30.05.2012 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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