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ЗАПИСНИК
од 10-та седница на Советот
одржана на 16.05.2011 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски,  м-р Алма Машовиќ, м-р
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Магдалена Давидовска -
Довлева, Цветанка Митревска, Арбен Саити и Милаим Абдураими.

Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 10-та седница на Советот за
радиодифузија. Тој предложи под точката 27 да се додаде точката: Извештај од
конференцијата “ГОВОРИ! Слободата на изразувањето и медиумите во регионот на
Западен Балкан и Турција”, организирана од Европската комисија во Брисел, на
06.05.2011 година, а под точката Разно да се додаде следната точка: Информација за
потребната корекција за ЕПРА и БАПРА.

 Членот на Советот, м-р Борис Арсов побара под точката Разно да се додаде
точката: Информација од Поткомитетот за информатичко општество.

Потоа, Советот ги прифати сите предлози за дополнување на дневниот ред и за
седницата едногласно  го усвои следниот:

Д н е в е н  р е д

1. Усвојување на Записникот од 6-та седница на Советот, одржана на
03 март 2011 година, која имаше и едно продолжение одржано на 11 март 2011 година.
      2.  Усвојување на Записникот од 7-та седница на Советот, одржана на 23 март 2011
година, која имаше и две продолженија одржани на 28 март и на 19 април 2011 година.

3. Извештај од мониторингот на ТРД А1 Телевизија, реализиран на  11.03.2011
година.

4. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител, реализиран на 11.03.2011 година.
5. Извештај од мониторингот на ТРД Телма, реализиран на 11.03.2011 година.
6. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5, реализиран на 11.03.2011 година.
7. Извештај од мониторингот на ТРД Алсат М, реализиран на 11.03.2011 година.
8.  Извештај од мониторингот на ТРД ТВ ЕРА, реализиран на 09.03.2011 година.
9.  Извештај од мониторингот на ТРД Скајнет, реализиран на 10.03.2011 година.
10. Извештај од мониторингот на ТРД Шутел, реализиран на 10.03.2011 година.
11. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Едо, реализиран на 11.03.2011 година.
12. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Крт, реализиран на 11.03.2011 година.
13. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Амазон, реализиран на 11.03.2011 година.
14. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ МТМ, реализиран на 15.03.2011 година.
15. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ БТР, реализиран на 17.03.2011 година.
16. Информација за барањето на ТРД Радио Мерак 5ФМ Љупчо и Владимир ДОО

од Велес  за согласност за промена на сопственичката структура.
      17. Информација за за барањето на ТРД ТВ Свет,  Свети Николе  за согласност за
промена на сопственичката структура.

18. Информација за констатирана недозволена медиумска концентрација кај
ТРД НТВ од Охрид и ТРД ТВ Канал Вис од Струмица.
      19. Предлог-Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност
(радио) на локално ниво.
      20. Предлог за ослободувањето од плаќање радиодифузна такса во с.Орел –
општина Свети Николе и во Месност Дервенски Поток (ул. Вера Циривири) - општина
Велес.
       21. Стратешки план за извршување на внатрешна ревизија за перидот од 2011 до
2013 година.
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      22.  План за извршување на внатрешната ревизија за 2011 година.
      23.  Извештај од конференцијата NAB Show 2011 (Лас Вегас, Невада, САД,  9- 18
април).
      24. Информација од обуката на тема "Значењето, правниот основ и практичната
примена на институтот – Молчењето значи одобрување", организирана од страна на
Државниот управен инспекторат при Министерството за информатичко општество,
одржана на 21.04.2011 година.
      25. Извештај од иницијалниот состанок за проектот South East European Digital
Television (See DigiTV), одржан во Љубљана, Словенија (18-19.04.2011).
      26. Информација за Меѓународната конференција за Интернет технологии и
менаџмент ICIST 2011, одржана на Копаоник, Република Србија, од 7 до 11 март 2011
година.
      27. Извештај од конференцијата “ГОВОРИ! Слободата на изразувањето и
медиумите во регионот на Западен Балкан и Турција”, организирана од Европската
комисија во Брисел, на 06.05.2011 година.
      28. Разно.

- Информација за потребната корекција за ЕПРА и БАПРА.
- Информација од Поткомитетот за информатичко општество.

Точка 1
   Записникот од 06-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на

03 март 2011 година, која имаше и едно продолжение одржано на 11 март 2011 година,
едногласно беше усвоен во целост како и што беше предложен.

Точка 2
Записникот од 07-та седница на Советот за радиодифузија на РМ одржана на 23

март 2011 година, која имаше и две продолженија одржани на 28 март и на 19 април
2011 година, едногласно беше усвоен во целост како и што беше предложен.

Точка 3, 4, 5 , 6 , 7 , 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15
По долгата расправа, во која учествуваа сите членови на Советот за

радиодифузија, Советот одлучи овие точки да се разгледуваат на продолжение на
оваа седница, веднаш по парламентарните избори.
              При гласањето, сите девет членови на Советот гласаа "ЗА".

Точка 16
Советот ја усвои предложената Информација за барањето на ТРД Радио Мерак

5ФМ Љупчо и Владимир ДОО од Велес  за согласност за промена на сопственичката
структура и донесе заклучок да се усвои Барањето за промена на сопственичката
структура на ТРД Радио Мерак 5ФМ Љупчо и Владимир ДОО од Велес. Советот
заклучи на ТРД Радио Мерак 5ФМ Љупчо и Владимир ДОО од Велес да му се издаде
одобрение за промена на сопственичката структура и го задолжи Секторот за правни
работи, во соработка со Секторот за истражување и долгорочен развој да го
реализираат овој заклучок согласно Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за
радиодифузија. При гласањето, членот на Советот Бранко Радовановиќ беше
воздржан, а другите  осум членови на Советот гласаа "ЗА".

           Точка 17
Советот ја усвои предложената Информација за барањето на ТРД ТВ Свет,

Свети Николе за согласност за промена на сопственичката структура и донесе заклучок
да се усвои Барањето за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ Свет ДОО од
Свети Николе. Советот заклучи на ТРД ТВ Свет ДОО од Свети Николе да му се издаде
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одобрение за промена на сопственичката структура и го задолжи Секторот за правни
работи, во соработка со Секторот за истражување и долгорочен развој да го
реализираат овој заклучок согласно Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за
радиодифузија. При гласањето, членот на Советот Бранко Радовановиќ беше
воздржан, а другите  осум членови на Советот гласаа "ЗА".

Точка 18
Советот ја усвои предложената Информација за констатирана недозволена

медиумска концентрација кај ТРД НТВ од Охрид и ТРД ТВ Канал Вис од Струмица и
донесе заклучок да се усвои предложената Информација за констатирана недозволена
медиумска концентрација кај ТРД НТВ од Охрид и ТРД ТВ Канал Вис од Струмица.
Секторот за истражување и развој при извршената проверка на податоците во
Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на РМ, констатираше дека:
-  Единствениот основач на ТРД НТВ од Охрид (Трговско радиодифузно друштво Зоран
Стефановски Независна ТВ Охрид ДООЕЛ), физичкото лице Зоран Стефановски,
истовремено се јавува и како единствен основач на Друштвото за трговија, маркетинг и
услуги НТВ ПРОДУКЦИЈА увоз-извоз од Охрид, со претежна шифра на дејност 73.11 –
Агенција за маркетинг. Согласно член 13, став 3, алинеја 4 од Законот за
радиодифузната дејност „недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој
закон, се смета дека постои и кога како основачи на радиодифузери се јавуваат
физички или правни лица кои се истовремено: ...основачи на друштво за реклама и
пропаганда...“  - Управителот на ТВ Канал Вис од Струмица (Трговско друштво за
радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица), физичкото лице Миле Милановиќ,
истовремено се јавува како основач на Друштвото за производство, услуги и трговија
ГЛОБАЛ-МЕДИА ДОО увоз-извоз Струмица, со ЕМБС 5743311. Преку ова правно лице,
физичкото лице Миле Милановиќ има основано друго трговско друштво – Друштво за
производство, трговија и услуги АРТ-МЕДИЈА Струмица, кое пак, има претежна шифра
на дејност 73.12 – Огласување преку медиуми.  Согласно член 13, став 3, алинеја 4 и 5
од Законот за радиодифузната дејност „недозволена медиумска концентрација, во
смисла на овој закон, се смета дека постои и кога како основачи на радиодифузери се
јавуваат физички или правни лица кои се истовремено: ...основачи на друштво за
реклама и пропаганда... и поврзани лица во смисла на одредбите од овој закон“.
Согласно член 15 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, Советот одлучи да им
наложи на Трговското радиодифузно друштво Зоран Стефановски Независна ТВ Охрид
ДООЕЛ и на Трговското друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица,
во рок не подолг од три месеца од денот на утврдувањето на постоење недозволена
медиумска концентрација, да го усогласат своето работење со одредбите од Законот
за радиодифузната дејност. При гласањето, сите девет членови на Советот гласаа
"ЗА".

Точка 19
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за доделување дозвола за вршење

радиодифузна дејност, на подрачјето - Кавадарци со најблиската околина, за
емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, музичко радио од
општ формат, на македонски јазик, на Трговското радиодифузно друштво РАДИО
КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци, а согласно Одлуката на Советот за спроведување
постапка на организациона и сопственичка трансформација на постојното јавно
претпријатие кое врши радиодифузна дејност - радио на локално ниво “Работна
организација Радио Телевизија Кавадарци” бр.02-1300/12 од 29.05.2006 година, и
донесе одлука да се додели 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, на
подрачјето - Кавадарци со најблиската околина, за емитување и пренос на радио
програмски сервис на локално ниво, музичко радио од општ формат, на македонски
јазик, на Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци.
Радио програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ
ДОО Кавадарци ќе се емитува и пренесува преку терестријален предавател на
фреквенција 98,5 MHz, на локацијата Кавадарци. Советот го задолжи Секторот за
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правни работи да ја подготви Одлуката за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност, наведена во точката 1 од овој заклучок. Советот го задолжи
Секретаријатот на Советот да ја објави во “Службен весник на РМ” одлуката за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, наведена во точката 1 од овој
заклучок. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи
со јавност да подготви Соопштение и да го објави на ВЕБ страницата на Советот.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја извести Агенцијата за електронски
комуникации за доделената дозвола и во прилог да им ја прати Одлуката за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност наведена во точката 1 од овој
заклучок. При гласањето, членот на Советот м-р Алма Машовиќ беше воздржана, а
другите  осум членови на Советот гласаа "ЗА".

Точка 20
Советот за радиодифузија ја разгледa Информацијата од ЈП “Македонска

радиодифузија” (Наш арх. знак: бр.03-1077/1 од 29.03.2011 година) за покриеност на
населени места со радио телевизиски сигнал, во која е наведено дека по извршените
мерења од страна на ЈП “Македонска радиодифузија”, населените места: с. Орел –
општина Свети Николе и Месност Дервенски Поток (ул. Вера Циривири) - општина
Велес, немаат квалитетен прием на програмите на јавното радиодифузно претпријатие
“Македонска радиотелевизија”. Имајќи ја предвид напред утврдената состојба, Советот
за радиодифузија согласно член 146 став 2 од Законот за радиодифузната дејност
(Сл.весник на РМ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010), едногласно заклучи до
Владата на Република Македонија да достави Предлог-Одлука за ослободување од
плаќање радиодифузна такса на обврзниците во наведените населени места,
корисници на радио и ТВ приемници, поради немање квалитетен радиотелевизиски
сигнал. Советот го задолжи Секторот за правни работи да достави допис до Владата
на Република Македонија, во кој ќе и предложи да донесе Одлука за ослободување од
плаќање радиодифузна такса на обврзниците во наведените населени места,
корисници на радио и ТВ приемници, поради немање квалитетен радиотелевизиски
сигнал.

Точка 21
Советот го разгледа Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија

за перидот од 2011 до 2013 година и донесе заклучок да се усвои предложениот
Стратешки план за извршување на внатрешна ревизија за перидот од 2011 до 2013
година. Советот го задолжи Одделението за внатрешна ревизија да го достави
Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија за перидот од 2011 до 2013
година до Министерството за финансии на РМ – Единица за хармонизација за
внатрешна ревизија. При гласањето, членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р
Борис Арсов беа воздржани, додека другите 7 членови на Советот гласаа ЗА.

Точка 22
Советот го разгледа предложениот Годишен план за извршување на

внатрешната ревизија за 2011 година и донесе заклучок да се усвои предложениот
Годишен план за извршување на внатрешната ревизија за 2011 година. Советот го
задолжи Одделението за внатрешна ревизија да го достави Годишниот план за
извршување на внатрешната ревизија за 2011 година до Министерството за финансии
на РМ – Единица за хармонизација за внатрешна ревизија. При гласањето, членовите
на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов беа воздржани, додека другите 7
членови на Советот гласаа ЗА.

Точка 23
Советот го прифати предложениот Извештај од конференцијата NAB Show 2011

(Лас Вегас, Невада, САД,  9- 18 април) и едногласно донесе заклучок да се усвои
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предложениот Извештај од конференцијата NAB Show 2011 (Лас Вегас, Невада, САД,
9- 18 април).

Точка 24
Советот ја прифати предложената Информација од обуката на тема

"Значењето, правниот основ и практичната примена на институтот – Молчењето значи
одобрување", организирана од страна на Државниот управен инспекторат при
Министерството за информатичко општество, одржана на 21.04.2011 година и
едногласно донесе заклучок да се усвои предложената Информација од обуката на
тема "Значењето, правниот основ и практичната примена на институтот – Молчењето
значи одобрување", организирана од страна на Државниот управен инспекторат при
Министерството за информатичко општество, одржана на 21.04.2011 година.

Точка 25
Советот го прифати предложениот Извештај од иницијалниот состанок за

проектот South East European Digital Television (See DigiTV), одржан во Љубљана,
Словенија (18-19.04.2011) и едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот
Извештај од иницијалниот состанок за проектот South East European Digital Television
(See DigiTV), одржан во Љубљана, Словенија (18-19.04.2011).

Точка 26
Советот ја прифати предложената Информација за Меѓународната

конференција за Интернет технологии и менаџмент ICIST 2011, одржана на Копаоник,
Република Србија, од 7 до 11 март 2011 година и едногласно донесе заклучок да се
усвои предложената Информација за Меѓународната конференција за Интернет
технологии и менаџмент ICIST 2011, одржана на Копаоник, Република Србија, од 7 до
11 март 2011 година.

Точка 27
Советот го прифати предложениот Извештај од конференцијата “ГОВОРИ!

Слободата на изразувањето и медиумите во регионот на Западен Балкан и Турција”
организирана од Европската комисија во Брисел, на 06.05.2011 година и едногласно
донесе заклучок да се усвои Извештај од конференцијата “ГОВОРИ! Слободата на
изразувањето и медиумите во регионот на Западен Балкан и Турција”, организирана од
Европската комисија во Брисел, на 06.05.2011 година.

Точка 28
Разно
- Советот ја разгледа Информацијата за потребната корекција за ЕПРА и

БАПРА.
- Советот ја разгледа Информацијата од Поткомитетот за информатичко

општество.



6

ЗАПИСНИК
од првото продолжение

на 10-та седница на Советот
одржанo на 20.05.2011 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски,  м-р Борис Арсов, Бранко
Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни: м-р Алма Машовиќ (најавено отсуство)
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен

Неделковски, Цветанка Митревска и Горан Радуновиќ.

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори првото продолжение на 10-та
седница на Советот за радиодифузија. Бидејќи немаше предлози за измена и
дополнување, Советот го усвои следниот

Д н е в е н р е д

1. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, на Советот
за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1605/1 од 21.04.2011 година и
промена на постојниот Финансиски план на Советот за радиодифузија за 2011-та
година.

Точка 1
Советот едногласно одлучи дека во рамките на ЕПРА ќе се одржи основачко

собрание и ќе се формира Балканска платформа на регулаторни тела (БАПРА), а со
оглед на присуството на претставници од балканските држави. Во врска со
горенаведената одлука, Советот одлучи да се спроведе постапка со преговарање без
претходно објавување облас за извршување на дополнителни услуги во рамките на
склучениот Договор (бр.03-1139/1 од 01.04.2011 година) со организаторот на ЕПРА
ВИС ПОЈ ДООЕЛ Охрид. Поради тоа потребно е да се дополни постојниот План за
јавни набавки на Советот за радиодифузија (бр.01-1605/1 од 21.04.2011 година).

За предложените дополнувања на Годишниот план за јавни набавки во 2011
година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1605/1 од
21.04.2011 година, средствата не се обезбедени со постојниот Финансиски план на
Советот за радиодифузија за 2011-та година, поради што Советот едногласно одлучи
тој да се зголеми. Имено, според позициите на постојниот Финансиски план на Советот
за радиодифузија за 2011-та година, за најголемиот дел на планираните средства за
разни намени, веќе се спроведени постапки за јавни набавки или постапките се во тек.
Со цел да се обезбедат дополнителните финансиски средства и тоа 1.240.000,00
денари, за Организирање на основачко собрание на Балканска платформа на
регулаторни тела (БАПРА) во Охрид, Советот едногласно одлучи постојниот
Финансиски план на Советот за радиодифузија за 2011-та година, да се зголеми и
наместо сегашниот обем од планирани приходи и расходи кои изнесуваат
73.517.338,00 денари, тој да изнесува 74.757.338,00 денари.

Наведените измени би се извршиле на следните позиции:
-  Вкупно расходи наместо 73.517.338,00 денари, да стои 74.757.338,00 денари.
- На ставка 409 Други материјални расходи наместо 5.675.000,00 денари, да стои
6.915.000,00 денари.
- На ставка 409500 Расходи за одржување конгреси наместо 5.000.000,00 денари, да
стои 6.240.000,00 денари.

Во однос на вкупно планираните приходи наместо сегашниот износ на 73.517.338,00
денари, да стои 74.757.338,00 денари.
- На ставка на планирани приходи од финансирање на радиодифузна такса наместо
14.913.000,00 денари, да стои 16.153.000,00 денари (зголемувањето на планираниот
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приход е врз основа на добиените уплати во периодот од 01.01.2011 до 15.05.2011
година).

Согласно потребите на Советот за радиодифузија на РМ кои произлегоа по
донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, на
Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1605/1 од 21.04.2011 година,
а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки,  Советот едногласно
одлучи постојниот Годишен план за јавни набавки за 2011 година, да се дополни со
следната услуга, и тоа:

II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Бр.

Предмет на
договорот за јавна

набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)
Вид на постапката

Проценета
вредност на
договорот/
рамковната

спогодба без
ДДВ (денари)

35-а.

Организирање на
основачко собрание

на Балканска
платформа на

регулаторни тела
(БАПРА) во Охрид

Мај

Постапка согласно член 99 став
1 точка 4 алинеја 1, а во врска

со  член 99 став 2 од Законот за
јавните набавки - Преговарање
без претходно објавување на

оглас, за набавка на
дополнителни услуги кои не се
вклучени во основниот договор,

а кои поради непредвидени
околности се нужни и не можат

да бидат технички или
економски одвоени од
основниот договор без
поголеми проблеми за
економскиот оператор

1.240.00,00

Советот едногласно одлучи да ги покани на 33-от состанок на ЕПРА во Охрид
(од 24 до 29 мај 2011 година) поренешните претседатели на Советот односно
замениците на претседателите на Советот: Љубомир Јакимовски, Мирче Адамчевски,
Илир Ајдини и Фарук Омерагиќ. Советот го задолжи Секторот за европска и
меѓународна соработка и односи со јавност да испрати покана до Љубомир
Јакимовски, Мирче Адамчевски, Илир Ајдини и Фарук Омерагиќ. Советот го задолжи
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност да испрати понуда
за спонзорство на 33-от состанок на ЕПРА во Охрид до повеќе фирми во Република
Македонија.
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ЗАПИСНИК
од второто продолжение

на 10-та седница на Советот
одржано на 16.06.2011 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, акад. Али Алиу, м-р Алма Машовиќ,
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни:  м-р Борис Арсов, (најавено отсуство)
Присутни од Стручна служба: М-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија

Јаневска, Цветанка Митревска, Борче Маневски, Симона Темелкова, Слободан
Беличански, Арџент Џелили, Хари Митриќески-Клекачкоски, Горан Радуновиќ и Ружица
Бошнакоска - Јотевска.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, го отвори второто продолжение
на 10-та седница. На оваа седница, на Дневен ред, беа ставени Извештаите од
мониторингот на  националните и регионалните ТВ, реализирани во месец март оваа
година.

 Бидејќи немаше предлози за измена и дополнување, Советот го усвои следниот

Д н е в е н р е д

1. Извештај од мониторингот на ТРД А1 Телевизија, реализиран на  11.03.2011 година.
2. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител, реализиран на 11.03.2011 година.
3. Извештај од мониторингот на ТРД Телма, реализиран на 11.03.2011 година.
4. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5, реализиран на 11.03.2011 година.
5. Извештај од мониторингот на ТРД Алсат М, реализиран на 11.03.2011 година.
6. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ ЕРА, реализиран на 09.03.2011 година.
7. Извештај од мониторингот на ТРД Скајнет, реализиран на 10.03.2011 година.
8. Извештај од мониторингот на ТРД Шутел, реализиран на 10.03.2011 година.
9. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Едо, реализиран на 11.03.2011 година.
10. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Крт, реализиран на 11.03.2011 година.
11. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Амазон, реализиран на 11.03.2011 година.
12. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ МТМ, реализиран на 15.03.2011 година.
13. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ БТР, реализиран на 17.03.2011 година.

Дискусија:
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи, бидејќи овие Извештаи се

направени во месец март, сегашните констатирани прекршувања, заедно со
резултатите од следниот планиран мониторинг, кој Секторот за програмски работи ќе го
изготви во месец јуни-јули, да се земат во предвид при изрекување мерки. Предлогот,
кој беше истовремено и предлог на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи и
членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски рекоа, добиените резултати да не се
поништат туку да се разгледуваат повторно, заеднички со следните констатирани
прекршувања од идниот мониорингот, а на оваа седница на сите ТВ кои го прекршиле
Законот и подзаконските акти на Советот, да им се упати укажување. Една од
причините кои ги наведоа е дека за време на Изборите 2011, Советот континуирано
работел и интензивно изрекувал мерки до медиумите.

Имено, членот на Советот, м-р Алма Машовиќ предложи, со оглед на тоа дека
Секторот за програмски работи успешно го завршил мониторингот, а прекршоците се
веќе констатирани, на националните и регионалните ТВ да им се изречат мерки
согласно Законот. Доколку би се прифатил предлогот на Членот на Советот, Столе
Наумов, рече, дека може Советот да се соочи со акумулација на прекршоците. До
Секторот за правни работи имаше мала забелешка, односно ги потсети, да ја додадат
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забраната од еден ден за рекламирање во изречени мерки на А1 ТВ, за да би се
комплетирала.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски предлозите ги стави на гласање.
Предлогот на Членот на Советот, Столе Наумов, кој всушност е и заеднички предлог на
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи и членот на Советот, проф. д-р Томе
Груевски беше ставен на гласање. Седуммина членови на Советот го прифатија
предлогот а членот на Советот м-р Алма Машовиќ беше против.

Точка 1
Советот гo усвои Извештаотј од мониторингот на ТРД А1 Телевизија,

реализиран на  11.03.2011 година.
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ, одлучи на ТРД ТВ А1 да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 98 став 2 од Законот за радиодифузната дејност

(изложување производи чие име или марка се видливо истакнати).

Точка 2
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ Сител, реализиран на

11.03.2011 година. Со мониторингот е констатирано дека ТВ Сител во сите аспекти ја
усогласил програмската понуда со Законот за радиодифузната дејност и со
подзаконските акти на Советот.

Бидејќи не се констатирани прекршувања, Советот одлучи да не изрекува мерки.

Точка 3
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД Телма, реализиран на

11.03.2011 година.
 Советот одлучи, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот

м-р Алма Машовиќ, на ТРД ТВ Телма да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12

од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (предупредувачки сигнал не
се емитува за време на програмите);

- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (програмата е означена со
несоодветен предупредувачки сигнал);

- прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност и член 3
став 2 од Правилникот за начинот на идентификација на спонзорите во радио и ТВ
програмите (неозначен спонзор).

Точка 4
Советот го усвои Извештаотј од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5, реализиран

на 11.03.2011 година.
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ, одлучи на ТРД ТВ Канал 5 да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност

(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час)

- прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (прикриено
рекламирање);

- прекршување на Член 98 став 2 од Законот за радиодифузната дејност
(изложување производи чие име или марка се видливо истакнати);
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- член 5 став 1 точка 2 од Правилникот за користење телефонски услуги со посебна
тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси (телевизиски квиз
со ниска продукциска вредност, со користење телефонска услуга со посебна тарифа
емитувана пред 17.00 часот);

- прекршување на член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(несоодветна идентификација на спонзор).

Точка 5
Советот го усвои Извештаотј од мониторингот на ТРД Алсат М, реализиран на

11.03.2011 година.
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ, одлучи на ТРД Алсат М да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12

од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот
со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата);

- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член  7
од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен термин на
емитување на програма што може да нанесе штета на малолетниците).

Точка 6
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ ЕРА, реализиран на

09.03.2011 година.
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ,  одлучи на ТРД ТВ Ера да й се упати укажување 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)

- прекршување на Член 99 став 1 алинеа 4 од Законот за радиодифузната дејност
(непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во програмите).

Точка 7
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД Скајнет, реализиран на

10.03.2011 година.
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ, одлучи на ТРД ТВ Скај Нет да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12

од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот
со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата);

- прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час);
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- прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со
оптички или акустички средства);

- прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање).

Точка 8
Советот го разгледа Извештај од мониторингот на ТРД Шутел, реализиран на

10.03.2011 година.
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ, одлучи на ТРД ТВ Шутел да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност

(емитување прикриено рекламирање).

Точка 9
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ Едо, реализиран на

11.03.2011 година.
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ, одлучи на ТРД ТВ Едо да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12

од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот
со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата);

- 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 (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно несоодветен термин на емитување на
програма);

- прекршување на Член 74 од Законот за радиодифузната дејност (непочитување на
законски задолжениот процент од најмалку 30% за програма изворно создадена на
бошњачки јазик и најмалку 30% вокално-инструментална музика на бошњачки јазик);

- прекршување на Член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (програми
непреведени на македонски јазик);

- прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитот за рекламирање во текот на еден реален час);

- прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначени реклами).

Точка 10
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ Крт, реализиран на

11.03.2011 година
Советот, со седум гласа „за“ и еден глас „против“ од членот на Советот м-р

Алма Машовиќ,одлучи на ТРД ТВ Крт да й се упати укажување поради:
- прекршување на Член 70 став 1 од Законот за радиодифузната дејност

(емитување содржини што можат сериозно да го загрозат физичкиот, психичкиот и
моралниот развој на децата и младите);

- 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 (емитување содржини во
несоодветен временски период);

- прекршување на Член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(непочитување на законски задолжителниот процент најмалку 30% програма изворно
создадена на македонски јазик);

- прекршување на Член 3 став 1 алинеа 2 од Правилникот за користење телефонски
услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси
(неправилно прикажување на вкупната цена на чинење на услугата).

Точка 11
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ Амазон, реализиран на

11.03.2011 година.
Со мониторингот на програмата емитувана на 11 март 2011 година, на

регионалната ТВ Амазон не се констатирани прекршувања на Законот за
радиодифузната дејност и на подзаконските акти на Советот.

Бидејќи не се констатирани прекршувања, Советот одлучи да не изрекува мерки.

Точка 12
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ МТМ, реализиран на

15.03.2011 година.
Мониторингот на програмата емитувана на 15 март 2011 година покажал дека

програмската понуда на регионалната ТВ МТМ во сите аспекти е усогласена со Законот
за радиодифузната дејност и со подзаконските акти на Советот.

Бидејќи не се констатирани прекршувања, Советот одлучи да не изрекува мерки.

Точка 13
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ БТР, реализиран на

17.03.2011 година.
Мониторингот на програмата емитувана на 17 март 2011 година, покажал дека

програмската понуда на регионалната ТРД ТВ БТР во сите аспекти е усогласена со
Законот за радиодифузната дејност и со подзаконските акти на Советот.

Бидејќи не се констатирани прекршувања, Советот одлучи да не изрекува мерки.

     Бр. 02-1865/24     Совет за радиодифузија на РМ
05.08.2011 година                                                     П р е т с е д а т е л,

             С к о п ј е        Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Огнен Неделковски,
Ружица Бошнакоска Јотевска


