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ЗАПИСНИК 
од 14-та седница на Советот 
одржана на 18.08.2011 година 

 
 

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

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митреска, Симона Темелкова, Слободан 
Беличански, Арбен Саити и Хари Митриќески Клекачкоски. 

 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 14-та седница на 

Советот за радиодифузија.  На почетокот на седницата, предложи во Дневниот ред да 
се додат под Точката Разно, Информацијата за пријавените кандидати за вработување 
на период од 18 месеци во Советот за радиодифузија, потребни за проектите на ИПА, 
актуелните состојби во СРД и по предлог на членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, 
Барањето за одобрување финансиски средства поднесено од Сашо Богдановски. 
Членот на Советот м-р Борис Арсов се јави за збор каде напомена дека не 
присуствувал на 12-та јавна седница на СРД од оправдани причини и предложи 24-та 
точка од Дневниот ред, Оглас за распишување конкурс за доделување дозволи за 
вршење радиодифузна дејност, на државно ниво, за емитување и пренос на 
телевизиски програмски сервиси преку јавни комуникациски мрежи (кабелска мрежа, 
IPTV, DVB-T), да се одложи, и подетално да се разгледа на координација, бидејќи 
според него има прекршување на чл. 45 став 1 од ЗРД, односно при донесување на 
одлука за објавување конкурс не е спроведено јавно истражување и анализа во поглед 
на видот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот од аспект на 
потребите на публиката и чл. 43 односно постапката за издавање на дозволи според 
него не е транспарентна. Нагласи дека не е против да се распише конкурсот, но дека 
треба поголемо внимание да и се посвети на оваа точка и постудиозно да се пристапи. 
Ако е потребно, предложи и Советот да организира јавна дебата на кои ќе бидат 
поканети сопствениците на медиумите кои својата програма ја пренесуваат преку 
сателит, а изразиле желба со еден допис да не одат повеќе на сателит туку да одат 
само преку кабел, како што е и предлогот во точка 24, како и други субјекти кои можеби 
би изразиле желба да емитуваат програма преку кабел. Исто така предложи и точката 
22, Информација за потребата од измени и дополнувања на Договорот за закуп на 
деловен простор склучен помеѓу закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје 
и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ, да се одложи и за оваа проблематика 
членовите на Советот да дискутираат прво на координација, заради разгледување и на 
други опции кои би можеле да бидат поприфатливи за СРД. Членот на Советот, Столе 
Наумов рече дека неможе да се побара одложување на точки од Дневен ред од 
причина затоа што не присуствувал на седница, а што се однесува до одлучување кој 
субјект ке добие дозвола за радиодифузна дејност, ке се одлучува кога ке дојдат и 
новоизбраните членови на Совет. Но сепак според него, пресудно за добивање на 
Дозвола ке биде исполнување на критериумите кои се наведени во конкурсот. Членот 
на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, даде конкретен предлог, односно бидејќи имаше 
образложение за двете точки од Дневниот ред зошто треба да се одложат за наредна 
седница, членовите на Советот да се изјаснат, односно да гласаат. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предлогот на членот на 
Советот, м-р Борис Арсов, точките 22 и 24 да се тргнат од дневниот ред го стави на 
гласање. Членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов беа „за“ додека 
останатите членови се изјаснија против. Поради ваквиот резултат на гласање, членот 
на Советот, м-р Борис Арсов предложи согласно писмото за намери од Мите Терзиев, 
од Струмица, да се стави под точката Разно – распишување на оглас за конкурс за 
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доделување на дозволи за вршење на радиодифузна дејност на локално ниво за 
емитување и пренос на радио програми преку терестријална мрежа за Струмица. 
Тогаш, членот на Советот, Столе Наумов предложи да се извадат сите Барања за 
издавање дозвола кои се пристигнати во Советот и подеднакво да се разгледуваат. 
Заменикот на Преседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека предлогот на членот на 
Советот м-р Борис Арсов е добар, но не во овој момент, на што се надоврза и членот 
на Советот,м-р Алма Машовиќ која предложи да се разгледува и барањето за 
добивање Дозвола на бошњачки јазик. Конкретниот предлог на м-р Борис Арсов точка 
под Разно – распишување на оглас за конкурс за доделување на дозволи за вршење на 
радиодифузна дејност на локално ниво за емитување и пренос на радио програми 
преку терестријална мрежа за Струмица, Претседателот на Советот го стави на 
гласање. Членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов беа „за“, 
Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи беше воздржан, додека останатите 
членови беа против.  

Но од изнесената дискусија произлезе заклучок, да се подготви Извештај од 
сите пристигнати писма за намери до СРД, со потребните податоци за јазик на 
емитување, формат, платформа, и паралелно со тоа да бидат внесени и слободните 
фрекфенции добиени од Агенцијата за електронски комуникации. За подготвување на 
оваа информација да бидат задолжени Секторот за технологии и информатика во 
соработка со Секторот за истражување и долгорочен развој, подготвената 
информација да биде доставена до сите членови на Советот, и да се закаже седница 
само за таа намена.  

Советот со два воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Алма Машовиќ и м-
р Борис Арсов и седум гласа „за“ го усвои следниот: 
 
 

 
 

Д н е в е н р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 12-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на 
16.06.2011 година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 01.07.2011 година. 
2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Сител 3 од 30 јуни 2011 
година. 
3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ АЛБ од 30 јуни 2011 
година. 
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Пинк 15 – емитуван на 30 
јуни 2011 година. 
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ А2 емитуван на 30 јуни 
2011 година. 
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Канал 5 плус емитуван на 
30 јуни 2011 година. 
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Наша ТВ емитуван на 30 јуни 
2011 година. 
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Сонце емитуван на 30 
јуни 2011 година. 
 9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Џангл емитуван на 2 јули 
2011 година. 
10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ АБ Канал емитуван на 
30 јуни 2011 година. 
11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алфа емитуван на 30 
јуни 2011 година. 
12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ 24 Вести емитуван на 30 
јуни 2011 година. 
13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Сител емитуван на 22 
јули 2011 година. 
14. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Канал 5 емитуван на 22 
јули 2011 година. 
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15. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Телма емитуван на 22 јули 
2011 година. 
16. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алсат М емитуван на 22 
јули 2011 година. 
17. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ А1 емитуван на 22 јули 
2011 година. 
18. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Канал 77 емитуван 
на 22 јули 2011 година. 
19. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Антена 5 емитуван 
на 22 јули 2011 година. 
20. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Метрополис 
емитуван на 22 јули 2011 година. 
21. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса за с.Саса, 
Македонска Каменица. 
22. Информација за потребата од измени и дополнувања на Договорот за закуп на 
деловен простор склучен помеѓу закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје 
и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ. 
23. Извештај за исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела 
во 2010 година. 
24. Оглас за распишување конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна 
дејност, на државно ниво, за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси 
преку јавни комуникациски мрежи (кабелска мрежа, IPTV, DVB-T). 
25. Информација за констатирана недозволена медиумска концентрација кај РТД Рос 
Метрополис Радио ДОО од Скопје, ТРД Модеа ДООЕЛ и ТРД Скај Радио Плус ДООЕЛ 
од Берово. 
26. Мислење во врска со молбата на ТРД Радио Роса ДООЕЛ Кочани 
27. Информација во врска со Молбата на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ од Битола. 
28. Извештај од состанокот на Извршниот одбор на проектот SEE.Digi.TV. 
29. Извештај од учеството на конференцијата за медиуми во организација на 
Меѓународната организација на Франкофонијата. 
30. Разно. 
 

 
 
Точка 1 
Советот го разгледа Записникот од 12-та (јавна) седница на Советот, одржана 

на 16.06.2011 година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 01.07.2011 
година. Членот на Советот м-р Алма Машовиќ имаше една забелешка која се 
однесуваше на точка 4, односно Дополнување на Правилникот за бруто плата и други 
надоместоци на Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот на Советот и 
членовите на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-2896/1 од 22.07.2009 година и 
бр.01-3807/1 од 28.12.2010 година и предложи да се додаде Измена и дополнување на 
Правилникот за за бруто плата и други надоместоци на Претседателот на Советот, 
Заменикот на претседателот на Советот и членовите на Советот за радиодифузија на 
РМ бр.01-2896/1 од 22.07.2009 година и бр.01-3807/1 од 28.12.2010 година. Исто така 
предложи по името и презимето на на секој отсутен член на Советот од седница, да 
биде впишано – најавено отсуство .Со овие измени Записникот од 12-та (јавна) седница 
на Советот, одржана на 16.06.2011 година, за која имаше и едно продолжение, 
одржано на 01.07.2011 година беше усвоен со еден воздржан глас од членот на 
Советот, м-р Борис Арсов, во текстот како што беше предложен.  
 
 
   Точка 2     

Советот го разгледа и едногласно го усвои Извештајот од мониторингот на 
програмскиот сервис ТРД - ТВ Сител 3 од 30 јуни 2011 година, во кој не беа 
констатирани прекршоци на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските 
акти на Советот. 
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            Точка 3 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ АЛБ емитуван на 30 јуни 2011 година, 
во кој не беа констатирани прекршоци на Законот за радиодифузната дејност и на 
подзаконските акти на Советот. Во Извештајот беше констатирано дека програмата на 
овој радиодифузер главно била составена од музички спотови. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи Секторот за 
програмски работи да подготви неделна анализа на ТРД - ТВ АЛБ, со цел да се утврди 
дали форматот на телевизискиот програмски сервис е согласно добиената дозвола за 
вршење радиодифузна дејност. Предлогот беше едногласно усвоен. 

 
 
  Точка 4 

Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД ТВ Пинк 15  емитуван на 20 јуни 2011 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски предложи да се покани 
сопственикот на ТВ Пинк 15 –, Жељко Митровиќ да дојде во Советот и да се одржи 
состанок на кој ќе присуствуваат и сите членови на Советот, со цел да ги објасни 
идните намерите за функционирањето на неговата ТВ. Состанокот да биде во термин 
помеѓу 22 и 26 август. По одржаниот состанок Советот да одлучи и да преземе мерки 
како ќе постапува понатаму. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека не е оправдување доколку 
сопственикот на медиумот има здравствени проблеми, констатираните прекршувања 
на неговата ТВ да се опростуваат. Не е нечие оправдување, рече, за негово отсуство, 
дали телевизијата ќе работи или не. За овој став беше пофален и поддржан од членот 
на Советот, Столе Наумов. Тој медиум има тим на уредници и менаџери. Како 
забелешка го наведе титлуваниот преводот на програмите од странско производство 
кој константно доцни.  

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи поради констатираните 
прекршувања, ТВ Пинк 15 – да се казни, затоа што не верува на зборовите на Жељко 
Митровиќ, бидејќи дошол во Советот и ветил многу, и исто така не е оправдување 
затоа што имал здравствени проблеми, медиумот да работи или не. Предложи и да се 
провери форматот на овој телевизиски програмски сервис. Но не се согласува прво да 
се викне во Советот на разговор а потоа Советот да изрекува мерки. Состанокот не 
треба да ги исклучи прекршувањата, затоа што Советот досега не постапувал на таков 
начин према другите медиуми, а треба рамноправно да се постапува кон сите.  

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, предложи, бидејќи Советот ги има 
прекршувањата од спроведениот мониторинг, да се постапи по нив и да се повика 
сопственикот на состанок. 

Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи напомена дека ТВ Пинк 15-, 
финансиските обрски што ги има кон Советот се подмирени. Предложи да се гласа кои 
мерки да ги изрече Советот, но е против да се повика на разговор и  доколку дојде до 
состанок тој нема да присуствува.  

Да се повика сопственикот на ТРД ТВ Пинк 15-, Жељко Митровиќ на состанок во 
Советот, Претседателот на Советот, како предлог го стави на гласање. Позитивно се 
изјаснија членовите на Советот: м-р Алма Машовиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, 
Бранко Радовановиќ и акад. Бојан Шоптрајанов. 

Советот донесе одлука на ТРД ТВ Пинк 15: 
- 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), да му се изрече мерката: писмена 
опомена. 
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- поради прекршување на Член 98 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(изложување производи чие име или марка се видливо истакнати), да му се изрече 
мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на Член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(непочитување на законски задолжителниот процент од најмалку 30% програма 
изворно создадена на македонски јазик), да му се изрече мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
непочитување на законски задолжителниот процент од најмалку 30% вокално-
инструментална музика на македонски јазик: писмена опомена. 
 
 
 
            Точка 5 

Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД ТВ А2 емитуван на 30 јуни 2011 година. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов предложи за констатираните 
прекршувања да се изрече писмена опомена, а онаму каде што нема изречено мерка 
да се упати укажување. Членовите на Советот едногласно гласаа за предлогот 
(Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи во моментот на гласање беше 
отсутен).  

Советот донесе одлука на ТРД ТВ А2: 
- поради прекршување на 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), да му се 
изрече мерката: писмена опомена. 
- 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), да му се изрече мерката: писмена 
опомена. 
- поради прекршување на Член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(непочитување на законски задолжителниот процент од најмалку 30% програма 
изворно создадена на македонски јазик), да му се изрече мерката: писмена опомена. 
 
     
            Точка 6 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Kанал 5 Плус емитуван на 22 јули 2011 
година. 

Советот донесе едногласна одлука на на ТРД – ТВ Канал 5 Плус: 
- 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 што може да нанесе штета на малолетниците), да му се изрече 
мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање), да му се изрече мерката: писмена опомена со 
барање за објавување. 

- поради прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(несоодветна идентификација на спонзор), да му се упати укажување. 

 
 
            Точка 7 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД - НАША ТВ емитуван на 30 јуни 2011 година. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД - НАША ТВ: 
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- поради прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитот за рекламирање во текот на еден реален час), да му се 
изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
- 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), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 
- 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 се упати укажување. 

 
 

            Точка 8 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Сонце емитуван на 30 јуни 2011 
година. 

Советот одлучи на ТРД – ТВ Сонце: 
- поради прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), да му се упати 
укажување. 
 
 
 
            Точка 9 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Џангл емитуван на 02 јули 2011 година. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД – ТВ Џангл: 
- поради прекршување на член  93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да му се 
изрече мерката: писмена опомена. 

- поради 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), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање 
за објавување. 

- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик., да му се изрече 
мерката: писмена опомена. 

 
 
            Точка 10 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Извештајот од мониторингот на 
програмскиот сервис ТРД ТВ АБ Канал емитуван на 30 јуни 2011 година, во кој не беа 
констатирани прекршоци на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските 
акти на Советот. 

Советот со осум гласа „за“ и еден воздржан глас од Претседателот на Советот 
м-р Зоран Стефаноски, го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – ТВ АБ Канал емитуван на 30 јуни 2011 година. 
 
 
            Точка 11 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД – ТВ Алфа емитуван на 30 јуни 2011 година. 

Советот донесе одлука на ТРД – ТВ Алфа: 
- 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 (емитуваната играна 
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програма не е означена со сигнализација за категоризација на програмите пред 
почетокот и во текот на времетраењето)  и 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 (емитуваната играна програма означена е со сигнализација 
за категоризација на програмите само пред почетокот, но не и за целото времетраење), 
да му се упати укажување. 
- поради прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), по предлог на членот 
на Советот, м-р Алма Машовиќ, да се изрече наредната мерка, односно да му се 
изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. Воздржани беа членовите 
на Совет, акад. Бојан Шоптрајанов и Столе Наумов. 
- поради прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување на реклами), да му се упати укажување. 
- поради прекршување на Член 100 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување реклами во детски програми чие времетраење е помало од 30 минути), да 
му се упати укажување. 
 
 
            Точка 12 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД – ТВ 24 ВЕСТИ емитуван на 30 јуни 2011 година. 

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, реагираше за информацијата која ја 
побарала на седница пред извесен период, односно информација дали овој медиум ги 
исполнува обврските од доделената дозволата. Потсети дека ова го потврдил и 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски и одлучил и да се повикаат 
сопствениците на овој медиум. Побара од стручната служба да и се образложи зошто 
оваа информација не е подготвена и доставена. Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, одлучи за наредната седница да се подготви Информација за ТРД 24 
Вести, дали форматот е согласно доделената дозвола, технички услови, број на 
вработени. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да изработи едноделен 
мониторинг на ТРД 24 Вести. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ 24 ВЕСТИ: 
- 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 се упати укажување. 
 
     
            Точка 13 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД – ТВ Сител ТВ емитуван на 22 јули 2011 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов предложи за сите прекршувања да се упати 
мерката Укажување. За овој предлог гласаа членовите на Советот, Столе Наумов, м-р 
Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов. Членот на Советот Столе Наумов рече дека кога 
Советот го укина Правилникот веќе за секој прекршок ке се изрекува поединечно мерка. 

Советот со шест гласа за од Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, 
Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи, проф. д-р Томе Груевски, акад. Бојан 
Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, и акад.  Али Алиу, донесе одлука на ТРД – ТВ 
Сител: 
- 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), 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) и Член 93 став 3 од 
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Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитот за рекламирање на еден 
реален час), да му се изрече мерката: Времена забрана за рекламирање и телешопинг 
од еден ден. 
- поради прекршување на Член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски 
јазик), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање) и Член 100 став 2 од Законот за радиодифузната 
дејност (емитување реклами во актуелно-информативни програми чие времетраење е 
помало од 30 минути), да му се упати укажување. 
 
    
            Точка 14 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД – ТВ Kанал 5 емитуван на 22 јули 2011 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи, со оглед на веќе 
направените прекршоци од предходниот мониторинг и прекршоците констатирани при 
мониторингот од 22 јули 2011 година, во однос на трите прекршувања наведени во 
Извештајот на ТВ Kанал 5, групно, за сите, да му се изрече една мерка, времена 
забрана за рекламирање и телешопинг во траење во три дена. Овој предлог не беше 
прифатен. 

Членот на Советот, Столе Наумов предложи во однос на првиот прекршок 
(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) да се упати 
укажување, во однос на вториот прекршок (поради прекршување на Член 5 став 1 точка 
2 од Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во програмите 
на радио и телевизиските програмски сервиси) да се изрече мерката писмена опомена 
со барање за објавување а за третиот прекршок констатиран при мониторингот (поради 
прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност) да се поведе 
прекршочна постапка. Овој предлог го подржаа членовите на Совет, Столе Наумов, м-р 
Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов,  акад. Али Алиу и Заменикот на претседателот, м-р 
Милаим Фетаи. 

Советот донесе одлука на ТРД – ТВ Kанал 5: 
- поради прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да му се упати укажување. 
- поради прекршување на Член 5 став 1 точка 2 од Правилникот за користење 
телефонски услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските 
програмски сервиси (телевизиски натпревар со ниска продукциска вредност, со 
користење телефонска услуга со посебна тарифа емитуван пред 17:00 часот), да му се 
изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – 
(прикриено рекламирање), да се поведе прекршочна постапка. 

 
 
            Точка 15 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Телма емитуван на 22 јули 2011 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД - ТВ Телма: 
- 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 



9 
 

визуелно предупредување во текот на програмата) и 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 се 
упати укажување. 
 
 
            Точка 16 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Алсат М емитуван на 22 јули 2011 
година. 

Членот на Советот м-р Алма Машовиќ имаше една забелешка во однос на 
програмата на овој медиум, односно ТВ Алсат М контунуирано продолжува серијата 
Долина на Волците - Палестина,  во несоодветен термин и во работни денови и за 
време на викенд да ја емитува без да се направи корекција на проблематичните сцени. 
Раководителит на Секторот за програмски работи м-р Емилија Јаневска објасни дека 
по тој основ, емитување серии во несоодветен термин веке има констатирано 
прекршок.  

Советот донесе едногласна одлука на ТРД – ТВ Алсат М: 
- 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 емитување најави за играна 
програма што содржат сцени и глетки потенцијално штетни за малолетната публика 
како и необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак 
што ја сигнализира категоријата програма што се најавува), да му се изрече мерката: 
писмена опомена со барање за објавување. 
- 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 се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 
 
 
            Точка 17 

Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД ТВ А1 емитуван на 22 јули 2011 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека е без предметно 
да се дискутира за ТВ А1, додека членот на Советот, Столе Наумов рече дека треба да 
се разговара иако е малку чудно да се разговара за медиум кој е во состојба каква што 
е, односно не функционира. Но од друга страна сака да се разговара затоа што 
Советот не констатирал престанок на важноста на Дозволата, на А1 ТВ, согласно 
законот. Тој рече дека доколку има потврда од Агенцијата за електронски комуникации 
дека А1 ТВ не работи, тогаш, според него,  АЕК треба да ги врати фрекфенциите.  

Членот на Советот, Столе Наумов предложи членовите на Совет да одржат 
посебна расправа за состојбите во А1 ТВ, а со оглед на тоа што дозволата на А1 ТВ 
исклкучиво е во надележност на СРД кој нема констатирано престанок на истата,  да се 
испрати Допис до АЕК со барање под итно да ги врати одземените фрекфенции на А1 
ТВ. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека според него неможе 
Советот да изрекува мерки на  медиум што не функционира. Бидејќи има потврда и од 
Агенцијата за електронски комуникации дека таа по сила на закон не работи тогаш не 
може и да се казнува. По образложението што го даде Раководителот на Секторот за 
паравни работи, Цветанка Митревска, односно дека прекршоците се утврдени во време 
кога А1 ТВ работела, предложи на стечајниот управник да му се достават укажувањата. 

Советот донесе одлука, со три воздржани гласа од Заменикот на претседателот 
м-р Милаим Фетаи, членовите на Советот, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов на ТРД 
– ТВ А1: 
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- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(прикриено рекламирање), да се испрати укажување до ТРД – ТВ А1. 
- Укажувањето да се испрати и до стечајниот управник на А1 Телевизија. 
 
 
            Точка 18 

Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис ТРД - Радио КАНАЛ 77 емитуван на 22 јули 2011 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД - Радио КАНАЛ 77: 
- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(најмалку 30% од емитуваната вокално-инструментална музика треба да биде на 
македонски јазик), да му се испрати укажување. 
 
 

Точка 19 
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис ТРД – Радио Антена 5 емитуван на 22 јули 2011 година. 
Членот на Советот, м-р Борис Арсов предложи на Радио Антена 5 да и се 

изрече мерка писмена опомена, една за сите прекршоци. Потоа се разви дискусија во 
која учествуваа повеќе членови на Советот. Во текот на дискусијата членот на Советот, 
м-р Борис Арсов го повлече својот предлог. 

Потоа Советот донесе едногласна одлука на ТРД – Радио Антена 5: 
- поради прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства): да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 

- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање), да му се изрече мерката: писмена опомена. 

- поради прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначен спонзор), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 

- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик, да му се изрече 
мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
 
 

Точка 20 
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис ТРД - Радио Рос Метрополис  емитуван на 22 јули 2011 година. 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи предложи на Радио Рос 

Метрополис  Советот да му изрече мерка забрана за рекламирање од 1 ден. За говој 
предлог позитивно ласаа членовите на Советот м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ. 
Предлогот потоа го повлече. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД - Радио Рос Метрополис  : 
- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(прикриено рекламирање), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување.  

- поради прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначен спонзор), да му се испрати укажување.   

- поради прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), да му се изрече мерката: писмена опомена.  

- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да му се изрече 
мерката: писмена опомена.  
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- поради прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), да му се изрече 
мерката: писмена опомена со барање за објавување.  

- поради прекршување на Член 96 од Законот за радиодифузната дејност 
(бесплатно емитување), да му се испрати укажување.  

 
 

      Точка 21 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса за с.Саса, Македонска Каменица, и одлучи да и предложи на 
Владата на РМ да ја ослободи од радиодифузна такса. Во дописот од Јавното 
претпријатие “Македонска радиодифузија” - Скопје, бр.03-2045/2 од 20.06.2011 година, 
е наведено дека по извршените мерења за покриеност на населени места со радио 
телевизиски сигнал, утврдено е дека населеното место с.Саса (Месна самоуправа Саса 
1 и Месна самоуправа Саса 2), општина Македонска Каменица, нема квалитетен прием 
на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија”. 
Советот донесе едногласна одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса 
обврзниците во населеното место с.Саса, општина Македонска Каменица, со вкупно 
280 (двестаосумдесет) домаќинства, кое не е покриено со радиодифузни сигнали, 
односно нема квалитетен прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие 
“Македонска радиотелевизија”. 

 
 
            Точка 22 

Советот ја разгледа  Информацијата за потребата од измени и дополнувања на 
Договорот за закуп на деловен простор склучен помеѓу закуподавачот, 
АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски даде кратко образложение и објасни 
дека на 5-ти август 2011 година, беше одржан состанок помеѓу Претседателот на 
Управниот одбор на АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз – Скопје, г-дин Мито Јовановски и 
Претседателот на Советот за радиодифузија на РМ, Зоран Стефаноски. Агромеханика 
нуди да се продолжи Договорот под истите услови но периодот на закуп да биде 
најмалку за 3 (три) години.  

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи на оваа седница Советот да не 
гласа, туку за таа цел да се формира комисија од најмалку три члена која ке 
издејствува или подобри услови, односно ќе го потврди она што Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Стефаноски го образложи, условите под кои ќе се потпише 
Договорот помеѓу двете страни. Членот на Советот, акад. Али Алиу рече дека овој 
предлог е добар но сепак не гледа која е целта. За предлогот на членот на Советот, 
Столе Наумов, (да се формира комисија за потребата од измени и дополнувања на 
Договорот за закуп на деловен простор), гласаа членовите на Совет, м-р Алма 
Машовиќ, м-р Борис Арсов и Столе Наумов. 
Информацијата за потребата од измени и дополнувања на Договорот за закуп на 
деловен простор склучен помеѓу закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје 
и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ. Што ја образложи Претседателот на 
Советот, м-р Зоран стефаноски се стави на гласање. Советот со пет гласа „за“ од 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, Заменикот на претседателот м-р 
Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу и Бранко Радовановиќ, и еден 
воздржан глас од членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, Советот ја усвои 
предложената Информација за потребата од измени и дополнувања на Договорот за 
закуп на деловен простор склучен помеѓу закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз 
извоз – Скопје и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ. 

Советот донесе одлука да пристапи кон потпишување на Анекс 3 кон постојниот  
Договор за закуп на деловен простор помеѓу закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз 
извоз – Скопје и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ, бр.0307-838 од 15.11.2006, 
со Анекс бр.1, бр.03-413/1 од 19.02.2007 и Анекс 2, бр.03-168 од 25.01.2011 година. 
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            Точка 23 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Извештајот за исполнување на 

обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2010 година. Раководителот 
на Секторот за програмски работи м-р Емилија Јанеска ја образложи Информацијата. 
Објасни дека Законот за радиодифузната дејност (член 73 и член 123) определува дека 
радиодифузерите кои имаат дозвола за вршење радиодифузна дејност за 
телевизиските програмски сервиси на државно ниво имаат обврска на годишно ниво да 
обезбедат одредена застапеност на европски аудиовизуелни дела. Телевизиите А1, 
А2, АБ Канал, Алсат-М, Канал 5, Канал 5 +, Наша ТВ, Сител и Сител 3 ги доставија 
своите извештаи во овој дополнително утврден рок и сите ја имаа исполнета 
обврската. МТВ1, ТВ Телма, ТВ Алфа, ТВ Пинк 15+, ТВ Скајнет+ и ТВ Сонце не 
доставија известувања. ТВ 24 Вести и Џангл ТВ (специјализирани програмски сервиси) 
и МТВ2, Собраниски канал и МКТВ Сат (програмски на Јавниот радиодифузен сервис) 
се изземени од обврската за емитување европски аудиовизуелни дела, согласно член 1 
став 2 од Правилникот. За ТВ Алб обврската почнува со 2011 година. Бидејќи не се 
предвидени казни доколку не се исполни обврската за емитување европски 
аудиовизуелни дела во сегашниот Закон за радиодифузната дејност, Советот одлучи 
ова да се предвиди во подготовката на новата регулатива. 
 
 
            Точка 24 

Советот го разгледа Огласот за распишување конкурс за доделување дозволи 
за вршење радиодифузна дејност, на државно ниво, за емитување и пренос на 
телевизиски програмски сервиси преку јавни комуникациски мрежи (кабелска мрежа, 
IPTV, DVB-T). Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски даде кратко 
образложение за потребата и обврската на Советот за распишување на овој конкурс. 

Членот на Советот, Столе Наумов на почетокот ги потсети присутните читајќи 
делови од предходен Записник кога оваа точка била на Дневен ред. Предложи доколку 
членовите на Советот не се согласат да се објави оглас за распишување конкурс на 
оваа седница, да се направи за следната, односно за една недела. Кога ќе дојде 
моментот да се одлучува кој субјект ќе добие дозвола тогаш ќе уќествуваат и новите 
членови кои треба да додат, односно Советот во полн Состав. Од дискусијата која се 
водеше произлезе да предложи да се соберат сите барања кои се пристигнати во 
Советот (за Струмица, за општина Долнени, за Делчево) а не исклучено да се јават и 
нови субјекти. Членот на Советот, Столе Наумов, предложи идната недела  членовите 
на Совет да се состанат на координација. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече, благодарение на членот на 
Советот, Столе Наумов, што го потсетил Советот на Записникот, заклучил дека 
Советот треба да донесе Одлука за објавување на конкурс. Односно сега Советот 
треба да се договори кои критериуми треба да ги содржи предлог одлуката и кој од 
службите ќе учествуваат во сето тоа.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека оние ТВ кои добиле дозвола за 
емитување програма преку сателит, до ден денес не го направиле тоа, со тоа што кога 
во 2008 година ја добиле Дозволата не ги исполниле ни условите и смета дека Советот 
тогаш направил прекршок,  што не ги санкционирал ваквите радиодифузери, за која 
што ја добиле дозволата да одат преку сателит. А тоа не го сториле до денес. Исто 
така согласно законот член 45 став 1,  (го цитира) не е направено јавно истражување. 
Иако Советот постојано се повикува на Стратегијата за развој на радиодифузната 
дејност 2007-2012 година, и ја почитува но сепак треба да се направи истражување, 
односно анализа на пазарот. Исто така предлага да се направи и една јавна расправа. 
Исто така, членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека во конкурсот не е 
дефинирано колку дозволи треба да се доделат, а како координатор на Секторот за 
правни работи воопшто и не е консултиран за конкурсот. И доколку Советот  изгласа 
Одлука за распишување конкурс, членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р 
Борис Арсов, ке закажат прес конференција, поради кршење на член 45 од Законот за 
радиодифузната дејност. По долгата дискусија, членот на Советот м-р Борис Арсов ја 
напушти седницата, а претседателот најави дека седницата ќе ја прекине, но 
седницата продолжи. 
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Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека има и друг член во 
Законот за радиодифузната дејнос, член 22,  кој вели дека Советот треба да изготви 
Стратегија за развој на радиодифузната дејност во РМ, и поради изготвената 
Стратегија, Советот има обврска да објави конкурс. Според тоа рече, по законски пат 
Советот се обидува да постоечките субјекти ја пласираат својата програма на 
национално ниво, да одберат дали сакаат да одат преку сателит или да се префрлат 
на поекономично работење односно на државно ниво, за емитување и пренос на 
телевизиски програмски сервиси преку јавни комуникациски мрежи (кабелска мрежа, 
IPTV, DVB-T). Овој процес не може да се спречи, може само да се одложи. Во предлог 
одлуката нема дефинирано некои работи, затоа што треба да произлезат од 
дискусијата на седницата. Како на пример колку ќе изнесува бројот на дозволи, на кој 
јазик, од каков формат. Оваа точка рече, ја прифатил да биде на дневен ред поради 
очекувана конструктивна дискусија. Потенцира дека ни самиот тој не планирал да гласа 
овој пат. На Дневен ред требаше да оди рече,  затоа што Советот така и се договорил 
на предходните седници.   

Членот на Советот, Бранко Радованович рече дека Советот треба да овозможи 
на сите заинтересирани субјекти рамноправно да конкурираат. Оваа дискусија треба да 
биде составена од конкретни предлози рече, на пример за поставување критериуми. 

По оваа точка Советот не донесе заклучок. 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
од првото продолжение на 14-та седница на Советот 

одржана на 18.08.2011 година 
 
 

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

Отсутни: м-р Борис Арсов, акад. Али Алиу,   
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Борче 

Маневски, Цветанка Митреска, Слободан Беличански, Арџент Џелили, Магдалена 
Довлева, Ружица Бошнакоска – Јотевска. 
 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 
 

1. Информација за констатирана недозволена медиумска концентрација кај РТД Рос 
Метрополис Радио ДОО од Скопје, ТРД Модеа ДООЕЛ и ТРД Скај Радио Плус ДООЕЛ 
од Берово. 
2. Мислење во врска со молбата на ТРД Радио Роса ДООЕЛ Кочани 
3. Информација во врска со Молбата на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ од Битола. 
4. Извештај од состанокот на Извршниот одбор на проектот SEE.Digi.TV. 
5. Извештај од учеството на конференцијата за медиуми во организација на 
Меѓународната организација на Франкофонијата. 
6. Разно. 
 
 
 

Точка 1 
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата за констатирана 

недозволена медиумска концентрација кај РТД Рос Метрополис Радио ДОО од Скопје, 
ТРД Модеа ДООЕЛ и ТРД Скај Радио Плус ДООЕЛ од Берово. 

Советот донесе Заклучок, согласно член 15 став 2, Радиодифузното трговско 
друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО од Скопје, на  Трговското радиодифузно 
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друштво МОДЕА ДООЕЛ од Свети Николе и на Трговското радиодифузно друштво 
СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ од Берово, 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.  

 
Точка 2 
Советот го разгледа и усвои  Мислењето во врска со молбата на ТРД Радио 

Роса ДООЕЛ Кочани. 
Советот донесе едногласен Заклучок, согласно член 15 став 2, Радиодифузното 

трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО од Скопје, на  Трговското 
радиодифузно друштво МОДЕА ДООЕЛ од Свети Николе и на Трговското 
радиодифузно друштво СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ од Берово, 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. 
 
 

Точка 3 
Советот ја разгледа и усвио Информацијата во врска со Молбата на ТРД БИ-КИ-

АЛ ДООЕЛ од Битола. 
Советот донесе Заклучок, поради неисполнување на обврската за објавување на 

податоците од работењето во претходната година, на 31 март 2011 година, што 
произлегува од член 20, алинеја 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, и поради  
не исполнување на  обврската на објавување на  податоците на четири од досега 
предвидените термини, на ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ од Битола да му се изрече 
прекршочна постапка. 
 
 

Точка 4 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Извештај од состанокот на 

Извршниот одбор на проектот SEE.Digi.TV. 
 
 
 

Точка 5 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Извештајот од учеството на 

конференцијата за медиуми во организација на Меѓународната организација на 
Франкофонијата. 
 
 

Точка 6  
Разно. 
Советот едногласно ја усвои Информацијата за посетата во Албанија, Тирана, 

на Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи и членот на Советот, акад. Али 
Алиу. Целта на патувањето, беше посета на регулаторното тело во Република 
Албанија. 

Советот едногласно ја усвои Информацијата за посетата во Малта, на 
Претседателот на Советот м-р Зоран Стефаноски и членот на Советот, Столе Наумов. 
Целта на патувањето, беше учество на техничкиот состанок на MNRA (Медитеранска 
мрежа на регулаторни тела). 

Советот едногласно ја усвои Информацијата за посетата во Пекинг, Народна 
Република Кина, на Претседателот на Советот м-р Зоран Стефаноски. Целта на 
патувањето, беше учество на Семинарот за радио и телевизиски менанџмент за 
земјите во развој.  
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Актуелни состојби во Советот 
Советот за радиодифузија категорично одлучи да ги демантира и отфрла сите 

обвинувањата против СРД, односно членовите на Советот и Стручната служба, кои 
лажно ќе  бидат изнесени во медиумите.   

Советот ја разгледа и ја прифати Молбата бр.04-3014/1 од 15.08.2011 година, 
поднесена од Сашо Богдановски, Виш соработник во Секторот за програмски работи во 
Советот за радиодифузија на РМ, за одобрување платено отсуство од работа во 
траење од 30 дена и финансиски средства за подмирување на третата (последна) рата 
од школарината за финансирање на неговите последипломските студии. 

Советот денесе одлука да му се одобри платено отсуство од работа во траење 
од 30 дена, во текот на месеците август и септември, 2011 година заради навремено и 
квалитетено подготвување на неговата магистерска теза под наслов “Конвергентни 
регулаторни предизвици за пребарување на аудио-визуелни содржини“. 

Советот донесе одлука да му се одобрат финансиски средства за подмирување 
на третата (последна) рата од школарината за финансирање на неговите 
последипломските студии во износ од 108.003,00 денари, согласно условите 
предвидени во член 9 од Правилникот за стручно усовршување, дообразување и 
специјализација на вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на 
РМ бр.01-3212/1 од 17.09.2009 година, со можност предвидената школарина да се 
исплати за поголем временски период, односно и во наредната 2012 година.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го информира Советот дека 
по конкурсот за ИПА проектите се пријавиле (3) три кандидата, од кои само еден 
кандидат во целост ги исполнил критериумите наведени во конкурсот. Кандидатот во 
предходното работно искуство има работено и во државна институција и во ОН. По 
реализираното интервју помеѓу кандидатот Јордан Георгиевски и Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Стефаноски, Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи, 
членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов и Раководителот на Стручната служба, 
Советот одлучил кандидатот Јордан Георгиев да биде примен во работен однос на 
определено време. 

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, предложи вработените во Секторите во 
Советот, да изготват и достават извештај во најбрз можен рок, сите трговски 
радиодифузни друштва што емитуваат програма преку сателит, дали истите ја 
емитуваат својата програма преку сателит или не. И доколку не емитуваат програма 
преку сателит, да наведат преку која платформа емитуваат. 
 
 
Бр. 02-3015/34          Совет за радиодифузија на РМ 
28.12.2011 година                                                   П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е             м-р Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р. 

        
        

 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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Одобрил: Огнен Неделковски 


