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ЗАПИСНИК
од 24-та седница на Советот

одржана на 03.12. 2010 година

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

Отсутни: Бранко Радовановиќ и акад. Али Алиу
Присутни од Стручна служба: М-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен

Неделковски, Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Борче Маневски, Арбен
Саити, Арѓент Џелили, Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Хари Митрикески –
Клекачкоски и Ружица Бошнакоска Јотевска.

Претседателот на Советот за радиодифузија, Зоран Стефаноски ја отвори 24-та
седница. Под точката разно предложи да се разгледа состојбата по повод
неодамнешните настаните поврзани со Телевизија А1, едно информативно
согледување, до кого Советот испрати барање за подетални информации, што
повратно доби и што се случи во меѓувреме. Предложи да се разгледа и предлог-
иницијатива за започнување на проект на ново национално радио. Предлозите беа
подржани и за седницата едногласно беше усвоен и утврден следниот:

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот за радиоди-
фузија на РМ, одржана на 04 ноември 2010 година.

2. Нацрт-Правилник за издавање, прибавување и чување копија од
снимка на објавена информација или друга програмска содржина.

3. Нацрт-Правилник за условите и начинот на користење на
службените моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ.

4. Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за чување и
бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси.

5. Информација во врска со барањето на ТРД Енџелс за промена на јазикот
на емитување.

6. Информација за потребата од спроведување постапка за порамнување од
страна на СРД во започнатите прекршочни постапки против операторите на јавни
комуникациски мрежи согласно одредбите од Законот за прекршоците.

7. Нацрт-Програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2011
година.

8. Предлог на Советот за радиодифузија за измени и дополнувања на
Изборниот законик.

9. Дополнување на Планот за јавни набавки во 2010 година на Советот за
радиодифузија на РМ (Предлог).

10. Информација во врска со Известувањето од Агенцијата за електронски
комуникации за отповикување на одобренијата за користење радиофреквенција
на ТРД К-15 Телевизија ДООЕЛ Скопје, ТРД Радио Актуел од Битола, ТРД Сури
Семи ДООЕЛ Центар Жупа и ТРД Алфа ДООЕЛ од Радовиш и Известување од
Агенцијата за електронски комуникации за донесеното решение за ставање вон
сила на решенијата за ТРД Радио Актуел од Битола.

11. Информација во врска со Известувањето од Агенцијата за електронски
комуникации за отповикување на одобрението за користење радиофреквенција
на непрофитната радиодифузна установа Достлугун Сеси од Штип.
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12. Информација во врска со дописот на Ристо Кароски од Охрид, бр.07-415
од 25.11.2010 година, со кој го известува Советот за радиодифузија на РМ дека
се откажува од вршење радиодифузна дејност

13. Барање одобрение (согласност) за овозможување дополнителни начини
на дистрибуција на програмскиот контент до кабелските и другите затворени
системи на емитување програма, од страна на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД
Перспектива ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД Џангл ТВ
ДООЕЛ Скопје, ТРД Наша ТВ ДООЕЛ Скопје и ТРД ЕРА ТВ ДООЕЛ Скопје.

14. Претставка од ТРД Канал 5 за реемитување на нивната програма од
страна на ТРД А1 Телевизија без регуларани авторски права.

15. Извештај од Меѓународниот симпозиум за телекомуникации (ITC – VITEL
2010), одржан во Брдо - Крањ, Република Словенија од 21.10.2010 година до
22.10.2010 година.

16. Информација од работилницата за медиумите и заштитата на личните
податоци, одржана на 19-ти ноември 2010 година во Скопје.

17. Барање за одобрување средства за последипломски студии од членот
на Советот Столе Наумов.

18. Разно

Точка 1
Записникот од од 21-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана

на 04 ноември 2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2
Советот го разгледа предложениот Нацрт-Правилник за издавање,

прибавување и чување копија од снимка на објавена информација или друга
програмска содржина. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски нагласи дека
освен од членот на Советот, Столе Наумов, по однос на овој Нацрт-Правилник кој
доставил забелешки и дополнувања, до тој момент нема добиено ниту една забелешка
од другите членови на Советот. Затоа предложи Нацрт-Правилникот уште еднаш
детално да се разгледа и сите забелешки и дополнувања да се достават во писмена
форма, за да на една од наредните седница биде предложен во завршна фаза, како
Предлог-Правилник за издавање, прибавување и чување копија од снимка на објавена
информација или друга програмска содржина. Членовите на Советот едногласно го
прифатија предлогот.

Точка 3
Советот го разгледа предложениот Нацрт-Правилник за условите и начинот на

користење на службените моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ.
Поради недостаток на забелешки и дополнувања, односно материјал по кој би можел
да се изработи Нацрт-Правилникот, Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски
предложи Нацрт-Правилникот уште еднаш детално да се разгледа и сите забелешки и
дополнувања да се достават во писмена форма, за да на една од наредните седница
биде предложен во завршна фаза, како Предлог-Правилник за условите и начинот на
користење на службените моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ.
Членовите на Советот едногласно го прифатија предлогот.

Точка 4
Советот го разгледа предложениот Нацрт-Правилник за условите, начинот и

постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси.
Поради недостаток на забелешки и дополнувања, односно материјал по кој би можел
да се изработи Нацрт-Правилникот, Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски
предложи Нацрт-Правилникот уште еднаш детално да се разгледа и сите забелешки и
дополнувања да се достават во писмена форма, за да на една од наредните седница
биде предложен во завршна фаза, како Предлог-Правилник за условите, начинот и
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постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси.
Членовите на Советот едногласно го прифатија предлогот.

Точка 5
Советот ја разгледа Информацијата во врска со барањето на ТРД Енџелс за

промена на јазикот на емитување. Имено, Управителот на ТРД "Енџелс ФМ" ДООЕЛ
Штип (правен следбеник на ТРД "Черења" ДООЕЛ Штип), со допис, се обратил до
Советот за радиодифузија, со барање - На кој начин да изврши промена на јазикот
утврден во Дозволата за вршење радиодифузна дејност, односно да емитува програма
само на македонски јазик, а не и на ромски јазик. Претседателот на Советот, Зоран
Стефаноски, објасни дека според мислењето на Секторот за Програмски работи кој и
ја подготви Информацијата неможе да се изврши промена на јазикот утврден во
Дозволата. Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека претпоставува дека ќе има
барања и од други радиодифузери за измена на јазикот, и дека ова нема да биде
единствен случај. Но сепак ова ќе биде репер дека согласно Законот не може да се
изврши измена. Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи исто така се согласи
дека не треба да се изврши измена на јазикот, согласно Законот, и дека Советот треба
да завземе цврст став по ова прашање во иднина. Советот треба да биде
принципиелен по однос на Дозволата за вршење на радиодифузна дејност која им е
доделена на радиодифузерите. Истовремено да води сметка и за можностите од
потребата дали во одредени подрачја е потребен медиум на одреден јазик.
Советот едногласно ја усвои Информацијата и заклучи дека не може да се изврши
измена на јазикот утврден во Дозволата од следниве причини:

 Во член 56 од Законот за радиодифузната дејност е утврдено кои податоци
треба да ги содржи Дозволата за вршење радиодифузна дејност. Меѓу другите,
е утврдено дека треба да бидат наведени и програмските услови, па така
составен дел на секоја дозвола се и податоците за форматот на програмскиот
сервис и јазикот/јазиците на кој/кои треба да биде емитувана програмата. Било
која промена на некој од задолжителните податоци кои треба да ги содржи
секоја дозвола, ја менува дозволата во целост, односно не станува веќе збор за
истата издадена дозвола и за истиот програмски сервис. Оттука, измената што
ја бара ТРД "Енџелс ФМ" ДООЕЛ Штип, во поглед на јазикот, ја менува во
целост дозволата доделена на ТРД "Черења" ДООЕЛ Штип, на која ТРД
"Енџелс ФМ"

 Дополнително, треба да се има предвид дека Советот за радиодифузија,
секогаш при доделувањето дозволи за вршење радиодифузна дејност водел
грижа да бидат задоволени потребите и на помалите етнички заедници во
одредени подрачја, со цел негување на нивниот културен идентитет. Тоа е
случај и со доделувањето Дозвола за вршење радиодифузна дејност на ТРД
"Черења" ДООЕЛ Штип, кое беше обврзано да емитува програма и на ромски
јазик, со цел да бидат задоволени интересите на ромската популација од ова
подрачје.

Точка 6
Советот ја разгледа Информацијата за потребата од спроведување постапка за

порамнување од страна на СРД во започнатите прекршочни постапки против
операторите на јавни комуникациски мрежи согласно одредбите од Законот за
прекршоците. Раководителката на Стручната служба ја објасни Информацијата.
Советот за радиодифузија на Република Македонија, во рамките на својата со закон
утврдена надлежност, врши надзор врз работата на субјектите кои вршат
радиодифузна дејност, од аспект на почитувањето на одредбите на Законот за
радиодифузна дејност, и поднесува барања за поведување прекршочни постапки кога
се повредени одредбите од истиот Закон. Законот за прекршоците (“Сл. весник на РМ”
бр.62/06, 69/06), во членот 46 став 2 предвидува дека “Надлежните државни органи
овластени за поведување на прекршочна постапка се должни да му предложат на
сторителот на прекршокот постапка за порамнување пред да поднесат барање за
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прекршочна постапка”, а во ставот 3 од истиот член да додаде дека “судот може да го
врати барањето на органот за тој да спроведе постапка за порамнување или самиот да
ја спроведе постапката за порамнување.

Членот на Советот, Столе Наумов,  бидејќи Советот, според него, често е
обвинуван дека недоволно казнено постапува, предложи Советот да испрати
соопштение или да организира пресконференција за да се запознае јавноста по ова
прашање.

М-р Милаим Фетаи, Заменикот на претседателот, рече дека доколку тоа доведе
до подобрување, односно до поефикасни резултати и неодовлекување на започнатите
прекршочни постапки, се согласува со предложената Информација

Советот едногласно ја усвои Информацијата за потребата од спроведување
постапка за порамнување од страна на СРД во започнатите прекршочни постапки
против операторите на јавни комуникациски мрежи согласно одредбите од Законот за
прекршоците.

Точка 7
Советот ја разгледа предложената Нацрт-Програма за работа на Советот за

радиодифузија на РМ за  2011 година. Претседателот на Советот, Стефаноски,
предложи,  сите сектори кои сметаат дека треба уште нешто да се дополни за
финалениот, конечен изглед на Програма за работа на Советот за радиодифузија на
РМ за  2011 година , да го сторат тоа во најкраток можен рок. Програмата да се
дополни и успешно да се заокружи во една целина. Членот на Советот, Столе Наумов
предложи повеќе внимание да се обрне во делот програмата и финансиски средства
за истражувања и анализи, да се детализира делот кај авторските права за програмите
кај радиодифузерите, и проверка на условите на работа на радиодифузерите согласно
Дозволата. Стефаноски објаси дека се потребни дополнителни финансиски средства
за изработка на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност, во смисол
ангажирање на експерти и потребни истражувања и испитување на мислењето на
публиката, дополнителни вработувања (да се разгледа потребата). Заменикот на
претседателот м-р Милаим Фетаи потенцира дека е посебно задоволен дека во Нацрт
– Програмата за работа на СРД специфирани се евро-интеграциите, односно
подетално се разработени. Покажа посебен интерес во делот на Евро-интеграциите,
кои се составен дел од Програмата за работа на Советот за радиодифузија на РМ за
2011-та година (глава 14).

Советот ја усвои Нацрт-Програма за работа на Советот за радиодифузија на
РМ за  2011 година и заклучи таа на наредната седница да оди како Предлог-Програма
за работа на Советот за радиодифузија на РМ за  2011, а членовите на Советот кои
имаат одредени предлози за нејзино дополнување, односно одредени забелешки да ги
достават во писмена форма.

Точка 8
Советот го разгледа Предлогот на Советот за радиодифузија за измени и

дополнувања на Изборниот Законик.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, ја објасни потребата од Предлогот на
Советот за радиодифузија за измени и дополнувања на ИЗ. Соочени од
проблематичните прашања од минатите Избори, односно перодот од денот на
распишување на Изборите до денот на официјално започнување на Изборната
кампања и денот на потврдување на кандидатите од надлежните изборни органи.
Заменикот на Претседателот м-р Милаим Фетаи нагласи дека се работи за многу
сериозна работа и добро е што Советот има можност  да придонесе и учествува во
измените со предлозите за Изборниот Законик. За да би се прифатиле предлозите
предлага да се лобира. Во точка 7, предлог за прекршоците, го подржува.

Советот едногласно го усвои Предлогот на Советот за радиодифузија за измени
и дополнувања на Изборниот Законик. Предлогот да се достави до Министерството за
правда на РМ.

Точка 9



5

Советот го разгледа Предлог-Дополнувањето на Планот за јавни набавки во
2010 година на Советот за радиодифузија на РМ.

Советот ја усвои Информацијата за дополнувањето на Годишниот план за јавни
набавки во 2010 година, на Советот за радиодифузија на РМ.

Советот едогласно донесе одлука да се дополни Годишниот план за јавни
набавки во 2010 година на Советот за радиодифузија на РМ и Главата II. Договори и
рамковни спогодби за јавни набавки, со следново:

- Сертификација на системиот за управување во Советот за радиодифузија
во согласност со меѓународните стандарди EN ISO 9001:2008 и EN ISO
14001:2004, (Постапка со барање за прибирање понуди без објавување на
оглас, Проценета вредност на набавка/рамковна спогодба без ДДВ –
290.000.00 денари).Борис го подржи.

- Одржување на веб-страната на Советот за радиодифузија, (Постапка со
барање за прибирање понуди без објавување на оглас, Проценета
вредност на набавка/рамковна спогодба без ДДВ – 36.000.00 денари).

Точка 10
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата во врска со

Известувањето од Агенцијата за електронски комуникации за отповикување на
одобренијата за користење радиофреквенција на ТРД К-15 Телевизија ДООЕЛ Скопје,
ТРД Радио Актуел од Битола, ТРД Сури Семи ДООЕЛ Центар Жупа и ТРД Алфа
ДООЕЛ од Радовиш и Известување од Агенцијата за електронски комуникации за
донесеното решение за ставање вон сила на решенијата за ТРД Радио Актуел од
Битола.

Точка 11
Советот ја разгледа и едногласно ја прифати Информацијата во врска со

Известувањето од Агенцијата за електронски комуникации за отповикување на
одобрението за користење радиофреквенција на непрофитната радиодифузна
установа Достлугун Сеси од Штип. Во врска со наведеното Известување од АЕК за
отповикување на одобренијата за користење на радиофреквенции за радиодифузна и
фиксна служба на Непрофитната радиодифузна установа Достлугун Сеси од Штип,
Советот за радиодифузија на РМ на 16-та седница одражана на 21.09.2010
годинадонесе Решение бр.08-224 од 23.09.2010 година (“Сл. весник на РМ“
бр.127/2010), за престанок на дозволата за вршење радиодифузна дејност на
наведениот субјект врзоснова на негово барање, при што го задолжи да го плати
доспеаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност во износ од
10.817,00 денари. Наведениот надоместок е платен во целост од страна на
Непрофитната радиодифузна установа Достлугун Сеси од Штип на ден 27.09.2010
година.

Точка 12
Советот ја разгледа Информација во врска со дописот на Ристо Кароски од Охрид,
бр.07-415 од 25.11.2010 година, со кој го известува Советот за радиодифузија на РМ
дека се откажува од вршење радиодифузна дејност. Имено, Советот за радиодифузија
на РМ, со Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност
(телевизија преку кабел) на локално ниво, бр.07-42 од 09.02.2010 година, (“Сл.весник
на РМ”, бр.18/2010), донесена на 02-та седница на Советот одржана на 05.02.2010
година, на Ристо Кароски од Охрид, му има доделено дозвола за вршење
радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервис од
општ формат, на локално ниво – градот Струга, на македонски јазик, преку јавна
комуникациска мрежа – кабел (точка I, алинеја 3 од Одлуката).

На 25-ти ноември 2010 година, имателот на дозволата, Ристо Кароски од
Охрид, со допис бр.07-415, го извести Советот дека се откажува од вршење
радиодифузнадејност – емитување и пренос на телевизиски програмски сервис,
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поради непостоење финансиски можности за реализирање на
програмскиот/техничкиот проект содржан во Пријавата, која именуваниот ја има
доставено по Конкурсот за доделување дозвола завршење радиодифузна дејност,
објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс бр.07-4047/1 од 02.12.2009
година.
Советот едногласно ја усвои Информација во врска со дописот на Ристо Кароски од
Охрид, бр.07-415 од 25.11.2010 година, со кој го известува Советот за радиодифузија
на РМ дека се откажува од вршење радиодифузна дејност, и донесе Решение за
престанок на важноста на Дозволата за вршење радиодифузна дејност на Ристо
Кароски од Охрид, доделена со Одлука на Советот, бр. 07-42 од 09.02.2010 година,
(„Сл весник на РМ“, бр.18-2010).

Точка 13
Советот го разгледа Барањето за одобрение (согласност) за овозможување

дополнителни начини на дистрибуција на програмскиот контент до кабелските и
другите затворени системи на емитување програма, од страна на ТРД Алфа ТВ
ДООЕЛ Скопје, ТРД Перспектива ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД
Џангл ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД Наша ТВ ДООЕЛ Скопје и ТРД ЕРА ТВ ДООЕЛ Скопје.
Советот одлучи да се одложи оваа точка од Дневниот ред, односно уште еднаш
подетално да се разгледа Барањето на координација, со цел да се да се направи
дополнителна анализа, како и да се  испита можноста за нов конкурс.

Точка 14
Советот ја разгледа Претставката од ТРД Канал 5 за реемитување на нивната

програма од страна на ТРД А1 Телевизија, без регуларани авторски права. Имено, по
настаните врзани со А1 ТВ, на програмата на А1 ТВ беше реемитувана емисија од ТВ
Канал 5, без нивна писмена согласност. Емисијата интегрално била во траење од 58
минути а била реемитувана во траење од 40 минути.
Членот на Советот, Борис Арсов, предложи, Секторот за програмски работи да
направи еднодневен мониторинг, со цел да се има една јасна слика за работата на
медиумите на национално ниво, во однос на можните прекршувања. Предлага писмена
опомена до А1 ТВ. Членот на Советот, Алма Машовиќ рече дека Слободан
Беличански совесно си ја извршил работата и се согласува со неговиот предлог.
После дебатата по оваа точка во која зедоа учество сите членови на СРД, се
искристализираа два можни предлози за превземање соодветно активности и тоа:
Барање за покренување на прекршочна постапка против А1 ТВ за прекршување на
член 77 став 1 од Законот за радиодифуната дејност или постапување според член 38
од Законот.
Беше заклучено, на А1 ТВ, поради непочитување на одредбите од Законот и прописите
донесени врз основа на овој Закон да и се изрече мерката - писмена опомена,
согласно член 38 од Законот.

Точка 15
Советот го разгледа и го усвои Извештаотј од Меѓународниот симпозиум за

телекомуникации (ITC – VITEL 2010), одржан во Брдо - Крањ, Република Словенија од
21.10.2010 година до 22.10.2010 година. Учесници на симпозуимот од страна на
Советот за радиодифузија беа Г-дин. Столе Наумов, член на СРД и Г-дин. Арѓенд
Џелили соработник во Секторот за Технологии и Информатика.

Точка 16
Советот ја разгледа и усвои Информација од работилницата за медиумите и

заштитата на личните податоци, одржана на 19-ти ноември 2010 година во Скопје.
Учесник во работилницата од страната на Советот беше Ивона Муфишева Алексовска,
соработник во Секторот за правни работи.

Точка 17
Советот го разгледа Барањето за одобрување средства за последипломски

студии од членот на Советот Столе Наумов. Согласно Правилникот за стручно



7

усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот на СРД, број
01-3480/1 од 16.10.2009 година, и поради тоа што Барањето е во согласност со
одредбите од Правилникот,  Советот едногласно го усвои барањето и едногласно
одлучи да му се одобрат средства во висина од 1200 евра во денарска противредност
за запишување на мастер студии за Медиуми и комуникации на правниот факултет
„Јустинијан први“ на универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје.

Точка 18
Разно

 По предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, Советот го задолжи
Секторот за програмски работи да реализира еднодневен мониторинг на програмските
сервиси на државно ниво, за да би се добила попрецизна слика, кој од прекршувањата
се инцидентни а кој се константни.

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да подготви и организира
обуки, за радиодифузерите, на кои подетално ќе им се објаснат одредбите од Законот
за радиодифузната дејност, со цел во иднина да се избегнат честите прекршувања.

 Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски накратко ја објасни
состојбата по повод актуелните случувањата (25.11.2010 година) поврзани со
националната Телевизија А1, и согледувања по настаните кои се случија и нагласи
дека Советот не дозволил да биде инволвиран. СРД испратил допис до А1 ТВ, УЈП и
МВР каде е побарана дополнителна информација за сите случувања. Повратен
одговор е добиен од УЈП и МВР, но не и од А1 ТВ.

 Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја иницира потребата за
национално радио на албански јазик. Советот едногласно го подржа предлогот и ја
прифати иницијативата. Советот ги задолжи службите да ја проверат можноста дали,
кога и на кој начин би се реализирал проектот.

Бр. 02-3557/15 Совет за радиодифузија на РМ
27.12.2010 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 Бошнакоска Јотевска


