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ЗАПИСНИК
од 19-та седница на Советот
одржана на 06.10.2010 година

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

Отсутни:  /
Други присутни: од А1 ТВ: Анета Кочишки, Луиза Стајиќ и Гоце Михајлоски; од

Канал 77: Јованка Царулеска; од Шпиц: Бојан Петковски.
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Борче Маневски, Емилија

Јаневска, Цветанка Митревска, Милаим Абдураими, Арбен Саити, Хари Митрикески –
Клекачкоски и Ружица Бошнакоска Јотевска.

Претседателот на Советот за радиодифузија, Зоран Стефаноски, ја отвори 19-
та седница. На почетокот ги потсети присутните за можноста, дека сите медиуми
можат медиумски да ги покриваат седниците на СРД, затоа што тие се од јавен
карактер. Но, потребно е најдоцна од еден ден пред одржувањето на седницата да го
известат одговорното лице за односи со јавноста и медиумите.  За седницата беше
едногласно усвоен и утврден следниот:

Д н е в е н р е д

1. Информација во врска со прекинот на програмата на ТРД А1 Телевизија
на 04.10.2010 година.

2. Извештај од обуката на тема „Вештини за известување и комуникациски
вештини“ одржана на 15 -16 и 27-28.09.2010 година.

3. Разно

Точка 1
Советот ја разгледа Информацијата во врска со прекинот на програмата на ТРД

А1 Телевизија на 04.10.2010 година. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
предложи да даде краток увод а потоа да се отвори простор за дискусија по
предложената информација.

Имено, ТВ А1 на 04.10.2010 година прекина да емитува програма во период од
24 часа. На ТВ екранот на А1 Телевизија беше прикажан текст на кој стоеше
објаснувањето зошто не се емитува програмата, односно дека ја спроведуваат
одлуката од Советот за радиодифузија во која стои забрана за рекламирање во
период од еден ден. Советот беше изненаден од постапката на Телевизија А1 да
престане да емитува програма, повикувајќи се на претходна одлука на СРД.
Споменатата мерка на којашто се повикува ТВ А1 била изречена за време на
предизборен период поради прекршување на Законот за радиодифузната дејност во
однос на надминување на лимитот за рекламирање во програмата на оваа телевизија,
така да  на седницата на СРД беше констатирано дека во овој случај, со А1
Телевизија, јавноста  е доведена во заблуда.

ТВ А1 со прекинувањето на програмата го прекрши членот 72 од Законот за
радиодифузната дејност, којшто предвидува обврска телевизија на државно ниво да
емитува најмалку 12 часа програма дневно. Исто така беше потенцирано дека
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радиодифузерите се должни да ги почитуваат обврските што ги презеле со
добивањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност. СРД ја нагласува
одлучноста и понатаму да не дозволи како независно регулаторно тело врз него да
влијаат центрите на економска или политичка моќ или радиодифузната индустрија.
Исто така беше потенцирано дека радиодифузерите се должни да ги почитуваат
обврските што ги презеле со добивањето на дозволата за вршење радиодифузна
дејност.

Членот на Советот, Столе Наумов се јави за дискусија. Тој рече дека Законот за
радиодифузна дејност е јасен и како таков мора да се почитува. Во овој случај  станува
збор за медиум со изграден рејтинг и со голема доверба кај гледачите, но мора да се
имаат предвид и одредени фактори кои влијаат во денешно време. Финансиската
криза  ги притиска и медиумите, нивните приходи паѓаат. Нагласи дека Советот не
треба само да ја применува казнената политика туку да делува мотивирачки,
стимулативно и превентивно. Тоа во суштина би значело дека треба да се зголеми
комуникацијата со медиумите, со нивните преставници и одговорни лица кои се
вклучени во правењето на програмата, да се организираат обуки, иако тоа Советот го
правел и порано, но сепак треба што поинтензивно да се случува за да во иднина се
избегнат вакви и слични ситуации, а кои не ретко се случуваат и од недоразбирање.
Советот не цензурира, не сака на медиумите да им наштети. Целта на Советот е да
создаде амбиент, во кој пред се ќе се почитува Законот за радиодифузна дејност каде
сите се рамноправни, но и гледачите ќе бидат задоволни. Упати порака – повеќе
соработка помалку конфротација, упатена и до ТВ А1, каде и демократијата ќе биде
испочитувана.

За членот на Советот, Бранко Радовановиќ , прашањето што на седницата е
отворено, според него е самоволен чин на ТВ А1 да ја прекине програмата од 24 часа.
Оваа постапка бара одговор кој треба да биде прецизен и јасен. Советот, рече, нема
да подлегне на обидите да биде вовлечен во било каква политичка игра. Политичките
партии ги користат сите средстав за да ја прикажат вистината онаква каква што тие
сакаат да ја видат а не каква што е. Ова е обид за искривување на фактите. Да не се
заборави, нагласи,  дека како што Советот постои за медиумите, така и медиумите
постојат за гледачите.

Бојан Шоптрајанов, член на Советот, како деклариран легалист, смета дека од
легална гледна точка има еден проблем кој е поврзан со друг проблем. Во постапката
на ТВ А1 има прекршување на Законот во поглед на неемитување програма во рок од
24 часа, кое е спротивно на Законот и е прекршок. Но постои уште една работа која е
поврзана со ова. Тоа е дека наведената причина за постапката на ТВ А1 е
невистинита. Не е вистина дека заради тоа што Советот изрекол мерка пред двеипол
години па поради тоа сега А1 одлучила да направи ваков чекор. Нема против, рече,  А1
Телевизија да се бори за економските права, против она што тие го сметаат за
дискриминација, нема против да емитуваат спотови какви што им се нарачани но под
услов дека тие не ги кршат законските прописи, нема против нивната уредувачка
политика. Но има против да го воведуваат како причина за својата постапка Советот.
Тоа е нелегално. Советот мора да не подлегнува на сите притисоци - партиски,
државни, економски и сл.

Борис Арсов, член на Советот во целост се согласува со предходните
дискутанти односно членовите на Советот, во поглед на Информација во врска со
прекинот на програмата на ТРД А1, првата точката од Дневниот ред. Ние, рече, како
Совет за радиодифузија треба пред сите медиуми да бидеме еднакви, како и што
досега сме биле. Но доколку се прекрши Законот, смета дека треба да ја добие
соодветната казна согласно Законот, без разлика за кој медиум станува збор, со многу
голема гледаност од страна на гледачите или помала гледаност. Медиумите треба да
знаат дека Советот за радиодифузија е сериозна институција, независно регулаторно
тело, и секогаш го спроведува Законот онака како што е пропишан.

  Советот за радиодифузија на 19-та седница на Телевизија А1 и изрече мерка
„писмена опомена“, поради самоволното прекинување на програмата на 4 октомври
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2010 година и прекршување на чл. 72 од Законот за радиодифузната дејност. Исто
така упати апел до сите медиуми – да се почитува Законот за радиодифузна дејност,
да не се прекинува програмата самоволно и да не се казнуваат радиодифузерите
самоволно без да им биде изречена соодветна казна доколку имало реална причина за
тоа.

Точка 2
Советот го разгледа  предложениот Извештај од обуката на тема „Вештини за

известување и комуникациски вештини“ одржани на 15 -16 и 27-28.09.2010 година. Ова
обука се реализирала во рамките на проектот „МАРТА“ со цел „Зајакнување и
имплементација на системот на јавната внатрешна финансиска контрола на централно
ниво“ во организација на Министерството за финансии на РМ и на Министерството за
финансии на Кралството Холандија. На овие две обуки учесник беше Милаим
Абдураими, внатрешен ревизор од Советот за радиодифузија, кој накратко објасни за
неговото учество и придобивките стекнати на двата семинари.  Првиот дел од обуката
претставува обука за здобивање вештини како за известување така и за комуникација,
со цел подобрување на комуникацијата како во говорната така и во наративната
форма. Вториот дел од обуката што се одржала на ден 27 и 28.09.2010 бил на тема
„Вештините на пишување и на известување“. Поради тоа што семинарот бил одржан
во вид на работилница со конкретни практични вежби, учесниците ќе имаат можност
стекнатото знаење да го употребат во своите идни извештаи.

Точка 3
Разно

Под третата точка од Дневниот ред, Советот го разгледа Барањето на
Магдалена Давидовска – Довлева, Виш соработник во Секторот за истражување и
долгорочен развој, за одобрување средства за последипломски студии на Правниот
факултет "Јустинијан Први" во Скопје, насока: Медиуми и комуникации. Согласно
Правилникот за стручно усовршување, дообразување и специјализација на
вработените од стручната служба на Советот за радиодифузија, Магдалена
Давидовска – Довлева ги усполнива сите услови кои се неведени во Правилникот.
Советот го прифати барањето и донесе одлука да одобри средства во износ од
74.940.00 денари за последипломски студии на Правниот факултет "Јустинијан Први"
во Скопје.

Бр. 02-2907/5     Совет за радиодифузија на РМ
05.11.2010 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,
Ружица Б. Јотевска


