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ЗАПИСНИК 
од 9-та седница на Советот 

одржана на 13.04.2011 година 
 
 

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

Отсутни:  м-р Милаим Фетаи (најавено отсуство) и акад. Бојан Шоптрајанов 
(најавено отсуство). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, 
Борче Маневски, Слободан Беличански, Магдалена Давидовска - Довлева, Цветанка 
Митревска, Арбен Саити, Горан Радуновиќ, Рубин Талески, Хари Митрикески - 
Клекачкоски и Милаим Абдураими. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 9-та седница на Советот за 
радиодифузија. Тој предложи под точката Разно да се додаде точката: Измена и 
дополнување на Планот за јавни набавки.   

Советот го прифати предлогот за дополнување на дневниот ред и за седницата 
едногласно го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Новини во изменетиот Изборен законик – обврски за Советот за радиодифу- 
зија на РМ и за радиодифузерите. 

2. Нацрт-Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред  
започнување на изборната кампања. 

3. Нацрт-Правилник за измена и дополнување на Правилникот за рамноправен  
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања.  

4. Разно. 
- Измена и дополнување на Планот за јавни набавки. 
 

 
Точка 1 
Раководителот на Секторот за програмски работи Емилија Јаневска ги  

информираше членовите на Советот за новините во изменетиот Изборен законик, 
ставајќи акцент на обврските за Советот за радиодифузија и за радиодифузерите. 

 
 

Точка 2  
Членовите на Советот го разгледаа Нацрт-Правилникот за однесувањето на  

радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања, што Советот 
за првпат имаше обврска да го донесе. Членот на Советот, м-р Борис Арсов реагираше 
за доцнењето на материјалите за оваа седница, а  членот на Советот м-р Алма 
Машовиќ за тоа дека немале координација по повод подзаконските акти пред 
одржувањето на седницата. Претседателот објасни дека во овој период и за време на 
изборната кампања Советот ќе мора да работи со пократки рокови од вообичаено, така 
како што ќе налага практиката. По кратка дискусија Советот едногласно го усвои Нацрт-
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на 
изборната кампања и ги задолжи:  

- Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност да го 
објави Нацрт-Правилникот на ВЕБ страницата на Советот, да отвори јавна 
расправа по него и по електронска пошта да го испрати до сите 
радиодифузери во Република Македонија; 

- Секторот за правни работи да го испрати Нацрт-Правилникот до Државната 
изборна комисија; а  
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- Секторот за програмски работи да организира работен состанок со 
одговорните уредници на телевизиите и радијата што емитуваат програма на 
државно ниво и да ги сублимира и да ги стави на увид на Советот сите 
мислења и предлози за Нацрт-Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања што 
ќе бидат доставени на јавната расправа.  

 
Точка 3 

 Членовите на Советот го разгледаа Нацрт-Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување 
за време на изборна кампања ("Службен весник на РМ" бр.7/09). Беше потенцирано 
позитивното искуство на Советот од примената на овој Правилник во претходниот 
изборен циклус. Затоа предложените измени и дополнувања главно се должат на 
последните измени на изборната регулатива и на забелешките од ОБСЕ/ОДИХР за 
допрецизирање на правилата за избалансирано покривање на изборите во вториот 
изборен круг за претседателските и локалните избори. По дискусијата во која 
учествуваа сите членови на Советот за радиодифузија Нацрт-Правилникот за 
изменување и дополнување на Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања беше едногласно усвоен. Советот ја 
задолжи Стручната служба и за овој Нацрт-Правилник да ги реализира истите 
активности како и за претходниот.  
 
 

Точка 4 
Разно. 
- Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски предложи точката  

"Измена и дополнување на Планот за јавни набавки" да се одложи за продолжението 
на оваа седница. 
 
 
 

 
ЗАПИСНИК 

од првото продолжение  
на 9-та седница на Советот 

одржанo на 19.04.2011 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, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов. 

Отсутни:  акад. Али Алиу (најавено отсуство) 
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, 

Борче Маневски, Арбен Саити, Милаим Абдураими, Симе Златески, Магдалена 
Давидовска - Довлева, Хари Митрикески - Клекачкоски и Ивана Каракушева. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори првото продолжение на 9-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. Нацрт-Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред  
започнување на изборната кампања. 

2. Нацрт-Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување  
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за време на изборна кампања. 
 
 

Точка 1 
 Најпрво, Претседателот на Советот за радиодифузија Зоран Стефаноски  
информираше дека во периодот по усвојувањето на Нацрт-Правилникот за 
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања, се направени неколку расправи, и тоа со радиодифузерите кои емитуваат 
програма на државно, регионално и локално ниво и со невладиниот сектор, Центарот 
за развој на медиуми, МИМ, МОСТ и Здружението на новинари. Тој додаде дека Нацрт-
Правилникот беше испратен до Државната изборна комисија и дека на нивно барање 
беше организирана средба на претставници од Советот со ДИК. Претседателот 
потсети дека во јавноста се дигна вистинска бура за неколку одредби од овој документ. 
Истакна дека најмногу забелешки се добиени за член 13 кој во рамките на дневно-
информативните емисии со цел да не се зголемува предноста на партиите на власт ги 
ограничуваше тонските изјави на претставниците на власт, но и дека Советот ја 
вметнал оваа одредба во Нацрт-Правилникот, имајќи ги предвид забелешките на ОБСЕ 
и ОДИХР. Потсети дека полемики предизвикаа и членот 15 што пропишуваше во 
дебатните емисии темите поврзани со изборите да се третираат со независни стручни 
експерти и членот 11 што го ограничуваше времетраењето на интервјуата и дебатите 
со претставниците на политичките партии реализирани во рамките на вестите, чија цел 
беше да се обезбеди избалансирано информирање за активностите на политичките 
субјекти во периодот пред започнување на изборната кампања. Претседателот рече 
дека токму овие членови биле дилема и кај ДИК, за што го информирале на состанокот 
одржан на 18 април. Извести дека од ДИК барале и техничка промена во преамбулата 
на Правилникот во која ќе се потенцира дека документот е донесен со претходно 
прибавено мислење од ДИК.  
 Ги презентираше и забелешките што во рамките на јавната расправа стигнаа од: 
Центарот за развој на медиуми, МИМ, Коалицијата сексуални и здравствени права на 
маргинализираните заедници, Групацијата на националните радиодифузери при 
Стопанската комора на Р.М и ТВ Канал 5, кои генерално се однесуваа на истите 
членови од Нацрт-Правилникот. Претседателот објасни дека целата постапка треба да 
заврши со решение од кое ќе бидат задоволни сите заинтересирани страни и затоа 
смета дека следните чекори на Советот треба да бидат прифаќање на дел од 
пристигнатите забелешки и усвојување на документот како Предлог, потоа негово 
повторно испраќање во ДИК за мислење и на крајот усвојување на Правилникот и 
негово објавување во Службен весник.  
 По информациите од претседателот во расправата по оваа точка прво 
зборуваше членот на Советот Столе Наумов. Тој рече дека генерално се согласува со 
предложените измени на Нацрт-Правилникот. Предложи: во член 5 од Нацрт-
Правилникот зборовите „не можат да учествуваат во промовирање...“ да се заменат со 
зборовите „не смеат да учествуваат во предизборни активности за промовирање...“; 
комплетно да се избрише членот 11; во член 15 да се додаде нов став 3 кој ќе гласи „во 
посебните информативни емисии не смеат да учествуваат потврдени кандидати од 
страна на надлежните изборни органи“; и СРД и Здружението на новинари да излезат 
со заедничко соопштение. Потоа во расправата учествуваше членот на Советот м-р 
Борис Арсов кој побара да се одложи седницата за наредниот ден затоа што немал 
доволно време да се запознае со сите сублимирани сугестии. Тој рече дека имал само 
десетина минути за да ги прочита предложените материјали за седница и побара 
одложување на седницата, иако додаде дека е свесен за итноста на целата постапка и 
за важноста на овие правилници и затоа треба да им се посвети соодветно внимание. 
Тој додаде дека згрешил на претходната седница кога гласал за Нацрт-Правилникот за 
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања, имајќи ги предвид забелешките на медиумите и на останатите институции. 
Потоа замоли да се одложи оваа седница за наредниот ден, рано наутро и побара сите 
забелешки од ДИК да ги има посебно на хартија, за да може да види што прифатил 
ДИК, а што не од предлогот на Советот. Членот на Советот, проф-др Томе Груевски 
рече дека е обврска на Советот да ги донесе овие правилници и се согласи дека треба 
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да се избрише членот 11. Тој додаде дека во саботата работеле со Столе Наумов на 
овие правилници и рече дека се овие добри верзии на правилниците и дека стои зад 
сите предлози за нивно изменување и дополнување поднесени од страна на Столе 
Наумов. Тој рече дека е сигурен дека се добри овие два подзаконски акти и дека се во 
духот на општото мислење што постои кај радиодифузерите и не треба да биде СРД 
под опсесија на мислењето на политичките партии. Членот на Советот Столе Наумов 
рече дека 5 дена ги анализира материјалите за двата правилници и ги сублимирал сите 
забелешки на радиодифузерите. Рече дека времето е кратко, но дека Советот нема 
избор, затоа што на медиумите веќе има прекршоци. Членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов рече дека Советот треба да направи нешто поконкретно во врска со 
методологијата. Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека смета оти треба да 
има некоја рамка во поглед на дневно-информативните емисии, особено ако се знае 
дека има една нова телевизија, која 24 часа има информативни теми. Тој рече дека 
треба да се почитува времето за подготовка, но и времето што го одредија политичките 
партии, а тоа е еден тркачки тајминг во кој партиите фрлаа со дрвја и камења по 
Советот. Тој предложи пауза од еден час. Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече 
дека мора да се донесат квалитетни правилници од страна на Советот, но тоа да не се 
прави насила. Таа предложи предлог-правилниците што ќе ги усвои Советот на оваа 
седница да ги добијат радиодифузерите и да ги одобрат, за да нема Советот потоа 
последици. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека СРД нема обврска 
на секои две минути да ги вика и известува сите радиодифузери за сите прашања. Тој 
рече дека претстојат неколку дена празници (Велигден), а една национална телевизија 
веќе почнала со платено политичко рекламирање и треба да има правилник, за да 
може СРД соодветно да реагира. Додаде дека ДИК ги чека предлог-правилниците во 
текот на денешниот ден, за да може наредниот ден да има седница и да даде свое 
мислење по предложените правилници од страна на СРД. Членот на Советот м-р 
Борис Арсов побара правно толкување од Секторот за правни работи за тоа дали СРД 
може да ги донесе правилниците без мислење од ДИК и го истакна својот став дека 
Советот не треба да донесе подзаконски акти без добиено мислење од ДИК. Потоа, 
Претседателот Стефаноски даде пауза за да можат членовите на Советот да ги 
разгледаат сите доставени материјали, истакнувајќи ја досегашната извонредна 
соработка со ДИК, со МОСТ и со другите институции за време на претходните изборни 
циклуси.  
 По паузата, Советот ја продолжи седницата во ист состав, со почеток во 14 
часот. На продолжението на седницата присуствуваше и заменикот на претседателот 
на Советот, м-р Милаим Фетаи. Најпрво, Претседателот ги сумираше сите претходно 
кажани предлози за изменување и дополнување на Нацрт-Правилниот за 
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања. Потоа, отвори дискусија, во која учествуваа повеќе членови на Советот. На 
крајот, советниците се изјаснуваа за секој член од Нацрт-Правилникот. Беше заклучено 
Нацрт-Правилникот да биде усвоен како Предлог со следниве измени: во преамбулата, 
на барање од ДИК, да се додаде дека Советот го донесува Правилникот по претходно 
прибавено мислење од ДИК; во членот 1 што прецизира што се уредува со овој 
Правилник, исто така, по сугестија од ДИК, наместо предложената формулација, да се 
употребат зборовите од соодветната одредба од Изборниот законик; во член 3 да се 
избрише вториот став кој реферира на тоа чија е уредувачката одговорност за 
емитуваната програма со оглед на тоа дека ова е јасно регулирано во Законот за 
радиодифузната дејност; во член 5 зборовите „не можат да учествуваат во 
промовирање...“ да се заменат со зборовите „не смеат да учествуваат во предизборни 
активности за промовирање...“; во член 9 по предлог од Центарот за развој на медиуми 
и Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, во 
алинеја 3 од став 1 по зборовите „општествената положба“ да се додадат зборовите „и 
друг статус“, а во алинеја 4 по зборовите „културно потекло“ да се додадат зборовите 
„и почитување на достоинството и правата на припадниците на маргинализираните 
заедници“; да се избрише членот 11; да се избрише вториот став од членот 13 за 
тонските парчиња на претставниците на органите на власт; да се преформулира 
членот 15 за посебните информативни емисии според предлогот од стручната служба; 
и ставот 2 од членот 16 во врска со кампањите на ДИК и на невладините организации 



5 
 

за едукација на гласачите да стане посебен член во главата која се однесува на 
политичкото рекламирање. При гласањето за Нацрт-Правилникот против беа 
членовите на Советот м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, а другите членови на 
Советот гласаа "за". Советот го усвои Нацрт-Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања и ја задолжи 
стручната служба да го испрати сега Предлог-Правилникот во ДИК и да го објави на 
Веб страната на Советот. . 
 
 

Точка 2 
Претседателот Зоран Стефаноски информираше дека за Нацрт-Правилникот за 

изменување и дополнување на Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања немаше забелешки во јавната расправа. 
Рече дека од ДИК побарале Советот да не го изменува и дополнува овој Правилник, 
туку да го поништи и да усвои нов, затоа што ДИК за првпат имаат обврска да дадат 
мислење за правилниците на Советот и би сакале да се изјаснат за целиот документ, а 
не само за предложените измени и дополнувања. Членовите на Советот дискутираа и 
се согласија да го прифатат барањето на ДИК. Се изјаснија прво за предложените 
измени и дополнувања на овој Правилник, а потоа усвоија Предлог-Правилник за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања.   
При гласањето, против беа членовите на Советот м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, а другите членови на Советот гласаа "за". Советот усвои Предлог-Правилник 
за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
и ја задолжи стручната служба да го испрати во ДИК и да го објави на Веб страната на 
Советот. 
 
 

ЗАПИСНИК 
од второто продолжение  

на 9-та седница на Советот 
одржанo на 21.04.2011 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, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов. 

Отсутни:  акад. Али Алиу (најавено отсуство) 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Борче Маневски, Слободан Беличански, Милаим 
Абдураими, Симе Златески, Арбен Саити и Хари Митриќески-Клекачкоски. 

Други присутни: Роберто Беличанец од Центар за развој на медиуми.  
 
Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори второто продолжение на 9-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. Предлог-Правилник за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред  
започнувањето на изборната кампања. 

2. Предлог-Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување  
за време на изборна кампања. 

3. Предлог-Измена на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2011-та  
година. 

4. Предлог- измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2011  
година (Пречистен текст) бр.01-881/1 од 14.03.2011 година. 
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Точка 1 
 Членовите на Советот разговараа за пристигнатиот допис од ДИК во кој тие 
информираат дека не можат да дадат мислење за правилниците на Советот и бараат 
дополнителни податоци поврзани со јавната расправа по документите. Се согласија 
дека ДИК со ваквиот однос се меша во ингеренциите на Советот и дека донесувањето 
на правилниците веќе не смее да се одложува, затоа што завршува законскиот рок во 
кој Советот треба да ги усвои подзаконските акти и веќе тече периодот пред 
започнување на изборната кампања во кој Советот има ингеренции да го следи 
однесувањето на медиумите и да постапува доколку констатира прекршувања на 
изборната регулатива. По дискусијата во која учествуваа сите членови на Советот 
беше заклучено да се пристапи кон усвојување на правилниците, но и да се одговори 
на дописот од ДИК.  Советниците уште еднаш го разгледаа Предлог-Правилникот за 
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања и го усвоија со 6 гласа „за“. При гласањето, против беа членовите на Советот 
м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов.  Советот го задолжи Секретаријатот на Советот 
да го објави Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред 
започнување на изборната кампања во Службен весник на РМ. Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавност да го објави Правилникот на ВЕБ страната 
на Советот. Секторот за правни работи да го испрати Правилникот до Државната 
изборна комисија, а Секторот за програмски работи да одговори на дописот од ДИК во 
врска со забелешките од јавната расправа.  
 

 
Точка 2 

 Членовите на Советот го разгледаа Предлог-Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања. По дискусијата 
во која учествуваа сите членови, Советот заклучи да се усвои Предлог-Правилникот 
При гласањето, против беа членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис 
Арсов, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секретаријатот 
на Советот да го објави Правилникот во Службен весник на РМ. Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавност да го објави на ВЕБ страната на Советот, а 
Секторот за правни работи да го испрати до Државната изборна комисија.  
 
 

Точка 3 
Советот ја усвои предложената измена на Финансискиот план на Советот за  

радиодифузија за 2011-та година. Советот донесе одлука, со цел да се обезбедат 
дополнителните финансиски средства и тоа 3.793.000,00 денари за Агенција за 
привремено вработување за потребите на Советот во 2011 година, и 120.000,00 
денари, за Рекламен мониторинг, да се зголеми постојниот Финансиски план на 
Советот за радиодифузија за 2011-та година, и наместо сегашниот обем од планирани 
приходи и расходи кои изнесуваат 69.604.338,00 денари, тој да изнесува 73.517.338,00 
денари. Наведените измени би се извршиле на следните позиции: 
-  Вкупно расходи наместо 69.604.338,00 денари, да стои 73.517.338,00 денари. 
- На ставка 417 Интелектуални и други услуги наместо 3.870.000,00 денари, да стои 
7.663.000,00 денари. 
- На ставка 417100 Договорни услуги наместо 1.070.000,00 денари, да стои 4.863.000,00 
денари. 
- На ставка 418 Останати други расходи наместо 3.000.000,00 денари, да стои 
3.120.000,00 денари. 
- На ставка 418800 Други расходи наместо 3.000.000,00 денари, да стои 3.120.000,00 
денари. 
- Во однос на вкупно планираните приходи наместо сегашниот износ на 69.604.338,00 
денари, да стои 73.517.338,00 денари. 
- На ставка на планирани приходи од финансирање на радиодифузна такса наместо 
11.000.000,00 денари, да стои 14.913.000,00 денари (зголемувањето на планираниот 
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приход е врз основа на добиените уплати во периодот од 01.01.2011 до 31.03.2011 
година. При гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р 
Борис Арсов, а другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот 
за правни работи да ја подготви одлуката од точка 2 на овој Заклучок. 

 
 
Точка 4 
Советот ја усвои предложената измена и дополнување на Годишниот план за  

јавни набавки за 2011 година (Пречистен текст) бр.01-881/1 од 14.03.2011 година. 
Советот донесе одлука, 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.01-881/1 од 
14.03.2011 година, а кои се условени со донесувањето на Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик (“Службен весник на Република Македонија” 
бр.44/2011) и одржувањето на предвремените парламентарни избори во 2011 година, 
да се измени и дополни постојниот Годишен план за јавни набавки за 2011 година 
(Пречистен текст) бр.01-881/1 од 14.03.2011 година, врз основа на членот 26 став 3 од 
Законот за јавните набавки, со следните точки, и тоа: 

- Во  делот на Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на  
услуги, точката 21 која гласи: 

 
Бр. 

Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковната спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекува
н 

почеток 
на 

постапка
та 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност 

на 
договорот 
/рамковнат
а спогодба 

без ДДВ 
(денари) 

21. 

Агенција за привремено вработување 
за потребите на СРД: 
 
1. Тестирање на постојниот софтвер 
за анализа  на ТВ и РА програма (6 
пати за 3 месеца по 21.000,00 ден.) 
 
2. Лекторирање на текстови  
(5 месеци, 1 лице) 
 
3. Превод (на текстови и симултан) 
од француски и англиски на 
македонски и обратно (5 месеци, 1 
лице)) 

 јануари 
   Член 17 став 
1 алинеа 2 и 
став 2 

 
690.000,00 

 
 

(300.000,00 
 
 

 
195.000,00 

 
 

195.000,00) 
 

 

Се менува на следниот начин, и гласи: 

 
Бр. 

Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковната спогодба 

Шифр
а 

споре
д 

ОПЈН 

Очекуван 
почеток 

на 
постапкат
а (месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност 

на 
договорот 
/рамковнат
а спогодба 

без ДДВ 
(денари) 

21. 

Агенција за привремено вработување 
за потребите на СРД во 2011 година, 
за услугата за привремено 
вработување на 95 (деведесетипет) 
лица, и тоа за: 

1. Надворешни соработници за 

 април 

Постапка со 
преговарање 

без претходно 
објавување на 

оглас, од 
причина на 

крјана итност 
предизвикани 

 
3.793.000,00  

денари 
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мониторинг на радиодифузерите во 
РМ, за време на изборите во 2011 
година, - 90 (деведесет) лица, и тоа: 

- 7 соработници  (34 работни дена-во 
април, мај и јуни), 

- 81 соработник (16 работни дена-во 
мај и јуни), и 

- 2 соработници (25 работни дена-во 
мај и јуни). 

 
2. Надворешни соработници за 
подготвување изречени мерки кон 
радиодифузерите во РМ, за време на 
изборите во 2011 година, – 3 (три) 
лица, за период од 3 (три) месеци; 
 
3. Лекторирање на текстови - 1 (едно) 
лице, за период од 5 (пет) месеци, и 
 
4. Превод (на текстови и симултан) 
од француски и англиски на 
македонски и обратно - 1 (едно) лице, 
за период од 5 (пет) месеци. 

од настан кој 
договорниот 

орган не можел 
да го предвиди 

и да му се 
припише како 

пропист 
согласно член 

99 став 1 
алинеја 3 од 
Законот за 

јавните 
набавки 

 

-  Во  делот на Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 
стоки, по точката 38, се додава нова точка 39, која гласи: 

 
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/со ДДВ 
(денари) 

39. Рекламен мониторинг 
 

 Април Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди без 

објавување на 
оглас 

 
 

120.000,00  
денари 

 

                                            
За предложените измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки во  

2011 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-881/1 од 
14.03.2011 година, средствата не се обезбедени со постојниот Финансиски план на 
Советот за радиодифузија за 2011-та година, поради што е потребно истиот 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. 
Советот задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одlуката од точка 2 на овој 
Заклучок. 
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ЗАПИСНИК 
од третото продолжение  

на 9-та седница на Советот  
одржана на 16.05.2011 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, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов. 

Отсутни:  акад. Али Алиу (најавено отсуство) 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен 
Саити и Хари Митрикески - Клекачкоски. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори третото продолжение на 9-та 
седница на Советот за радиодифузија.  
 
 

Д н е в е н  р е д 
 
 

 Советот за радиодифузија констатираше дека уредно ги доставил Правилникот 
за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања (бр.01-1596/1 од 21.04.2011 година) и Правилникот за рамноправен пристап 
во медиумското претставување за време на изборната кампања (бр.01-1597/1 од 
21.04.2011 година) до ЈП "Службен весник на РМ" со допис бр.03-1600/1 од 21.04.2011 
година, но ЈП "Службен весник на РМ" со допис-известување бр.03-2768/1 од 
21.04.2011 година одбил да ги објави во "Службен весник на РМ". Исто така, Советот 
констатираше дека со горенаведеното беше оневозможено влегувањето во сила на  
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на 
изборната кампања и на Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања и санкционирањето на евентуалните 
повреди на изборната регулатива, со што беше доведено во прашање регуларното 
одвивање на изборниот процес во Република Македонија. Поради ова, а по 
консултација со еминентни правни експерти од РМ, Советот одлучи до Основното јавно 
обвинителство да поднесе кривична пријава против Тони Трајанов, директор и 
одговорен уредник на ЈП "Службен весник на РМ" и против ЈП "Службен весник на РМ" 
затоа што не ја извршиле својата службена и законска должност и одбиле да ги објават 
правилниците на Советот во "Службен весник на РМ". Советот го задолжи Секторот за 
правни работи да ги подготви горенаведената одлука и кривичната пријава и да ја 
достави пријавата до Основното јавно обвинителство. 
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ЗАПИСНИК 
од четвртото продолжение  
на 9-та седница на Советот  

одржано на 07.05.2011 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: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, 

Цветанка Митревска, Емилија Петреска – Камењарова и Хари Митрикески - 
Клекачкоски. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори четвртото продолжение на 9-та  
седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Концепт за набљудување на радио и телевизиските програмски сервиси во  
периодот пред почетокот на изборната кампања. 

2. Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси од  
почетокот на изборната кампања до завршувањето на гласањето. 

3. Образец за мониторинг на медиумското претставување за Предвремените  
парламентарни избори во 2011 година. 

4. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Алб реализиран на 28.04.2011 година. 
5. Извештај од мониторингот на ТРД А1 Телевизија, реализиран од 21.04.2011 до  

26.04.2011 година. 
6. Извештај од мониторингот на МТВ , реализиран од 21.04.2011 до 24.04.2011  

година. 
7. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5, реализиран на 03.05.2011 година. 
8. Извештај од мониторингот на ТРД Радио Метрополис, реализиран од 21.04.2011  

до 26.04.2011 година. 
9. Извештај од мониторингот на ТРДТВ Сител, реализиран од 21.04.2011 до  

26.04.2011 година. 
     10.  Извештај од мониторингот на ТРД А1 Телевизија, реализиран од 23.04.2011 до  
04.05.2011 година. 
     11.  Информација за барањето одобрение за емитување на медиумската кампања 
„Систем за идентификација на земјишни парцели“. 
 
 
 

Точка 1 
 Советот го разгледа предложениот Концепт за набљудување на радио и 
телевизиските програмски сервиси во периодот пред почетокот на изборната кампања 
и донесе заклучок да го усвои. При гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-
р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на Советот беа "за". 

 
 
Точка 2 

 Советот го разгледа предложениот Концепт за мониторинг на радио и 
телевизиските програмски сервиси од почетокот на изборната кампања до 
завршувањето на гласањето и донесе заклучок да го усвои. При гласањето, воздржани 
беа членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови 
на Советот беа "за". Советот го задолжи Секторот за програмски работи да организира 
работен состанок со радиодифузерите кои емитуваат програма на државно ниво, на кој 
ќе ги запознае со методологијата за мониторинг на радио и телевизиските програмски 
сервиси.  
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Точка 3 
 Советот го разгледа предложениот Образец за мониторинг на медиумското 
претставување за Предвремените парламентарни избори во 2011 година од Секторот 
за програмски работи и донесе заклучок да се усвои. При гласањето, воздржани беа 
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на 
Советот беа "за". 

 
 
Точка 4 
Советот за радиодифузија на РМ го усвои предложениот Извештај од  

мониторингот на ТВ АЛБ реализиран на 28 април 2011 година. Советот одлучи да 
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против 
ТВ АЛБ поради прекршување на Член 15 став 1 од Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања (емитувано 
платено политичко рекламирање). При гласањето, против беше членот на Советот 
Столе Наумов, воздржани беа членовите на Советот проф.д-р Томе Груевски, м-р 
Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 5 членови на Советот беа "за". Со 
горенаведеното прекршување на член 15 став 1 од Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања бр.01-1596/1 
од 21.04.2011 година (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011),  не се почитуваат 
правилата од членот 75 став 2 од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен 
весник на Република Македонија” бр. 54/2011), со што сторен е прекршок од член 181 
став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни 
работи, пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за 
прекршоците. 
 

 
Точка 5 
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТВ А1 реализиран 

во периодот од 21 до 26 април 2011 година. Секторот за правни работи достави 
мислење дека наведеното прекршување на Член 84-а од Изборниот законик од страна 
на А1 ТВ е констатирано во услови кога Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања бр.01-1596/1 
од 21.04.2011 година (објавен на ден 27 април 2011 година во “Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011), не е стапен во сила, и не е содржана казнена одредба за повреда на 
членот 84-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 54/2011). Советот одлучи да упати укажување до ТВ А1, во кое ќе му 
укаже дека го прекршил Член 84-а од Изборниот законик (емитувани реклами на 
општините финансирани од буџетите на општините). При гласањето, воздржани беа 
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на 
Советот беа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 
Секторот за програмски работи да го подготви горенаведеното укажување.  

 
 
 
Точка 6 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на МТВ 1 реализиран 
во периодот од 21 до 24 април 2011 година. Секторот за правни работи достави 
мислење дека  наведеното прекршување на Член 84-а од Изборниот законик од страна 
на  МТВ 1 е констатирано во услови кога Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања бр.01-1596/1 
од 21.04.2011 година (објавен на ден 27 април 2011 година во “Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011), не е стапен во сила, и не е содржана казнена одредба за повреда на 
членот 84-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 54/2011). Советот одлучи да упати укажување до МТВ 1, во кое ќе му 
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укаже дека го прекршил Член 84-а од Изборниот законик (емитувани реклами на 
државни и органи на градот Скопје финансирани од Буџетот на Р.М и буџетот на градот 
Скопје). При гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р 
Борис Арсов, а другите 7 членови на Советот беа "за". Советот го задолжи Секторот за 
правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготви 
горенаведеното укажување.  

 
 
Точка 7 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на телевизија Канал 5 
од 3 мај 2011 година. Советот одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против телевизија Канал 5 поради 
прекршување на Член 77 став 2 од Изборниот законик и на член 13 од Правилникот за 
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања (при објавување резултати од испитувања на јавното мислење 
радиодифузерите да обезбедат доволно информации врз основа на кои јавноста ќе 
може да ја процени веродостојноста на испитувањето). При гласањето, воздржани беа 
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на 
Советот беа "за". Со горенаведеното прекршување на член 77 став 2 од Изборниот 
законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр. 54/2011) и 
на член 13 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред 
започнување на изборната кампања бр.01-1596/1 од 21.04.2011 година (“Службен 
весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок казнив по член 183-а став 1 алинеја 2 од 
Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 
 
Точка 8 
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на Радио 

Метрополис реализиран во периодот од 21 до 26 април 2011 година. Секторот за 
правни работи достави мислење дека  наведеното прекршување на Член 84-а од 
Изборниот законик од страна на Радио Метрополис е констатирано во услови кога 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на 
изборната кампања бр.01-1596/1 од 21.04.2011 година (објавен на ден 27 април 2011 
година во “Службен весник на РМ”, бр.60/2011), не е стапен во сила, и не е содржана 
казнена одредба за повреда на членот 84-а од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 54/2011). Советот одлучи да упати 
укажување до Радио Метрополис, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 84-а од 
Изборниот законик (емитувани реклами на државни органи финансирани од Буџетот на 
Р.М). При гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р 
Борис Арсов, а другите 7 членови на Советот беа "за". Советот го задолжи Секторот за 
правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготви 
горенаведеното укажување.  

 
 
 
 
Точка 9 
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТВ Сител 

реализиран во периодот од 21 до 26 април 2011 година. Секторот за правни работи 
достави мислење дека  наведеното прекршување на Член 84-а од Изборниот законик 
од страна на ТВ Сител е констатирано во услови кога Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања бр.01-1596/1 
од 21.04.2011 година (објавен на ден 27 април 2011 година во “Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011), не е стапен во сила, и не е содржана казнена одредба за повреда на 
членот 84-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 
Македонија” бр. 54/2011). Советот одлучи да упати укажување до ТВ Сител, во кое ќе 
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му укаже дека го прекршил Член 84-а од Изборниот законик (емитувани реклами на 
државни органи финансирани од Буџетот на Р.М). При гласањето, воздржани беа 
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на 
Советот беа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 
Секторот за програмски работи да го подготви горенаведеното укажување.  

 
 
Точка 10 

      Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на ТРД А1 Телевизија, 
реализиран од 23.04.2011 до 04.05.2011 година и по подолга расправа, одлучи оваа 
точка да се одложи за наредната седница. При гласањето дали точката да биде 
одложената за наредната седница, воздржани беа членовите на Советот м-р Алма 
Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на Советот беа "за". 

 
 
Точка 11 
Советот ја разгледа предложената Информација за барањето одобрение за 

емитување на медиумската кампања „Систем за идентификација на земјишни 
парцели“. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да испрати допис до Тим 
лидерот на "Дизајн на функционален интегриран систем за администрација и 
контрола", во кој ќе посочи дека иако нема законски пречки за емитување на радио и 
телевизиските спотови за медиумската кампања „Систем за идентификација на 
земјишни парцели“, Советот препорачува емитувањето на кампањата да се одложи по 
завршувањето на изборите. При гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-р 
Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на Советот беа "за". 

 
 

 
ЗАПИСНИК 

од петтото продолжение  
на 9-та седница на Советот  

одржано на 13.05.2011 година 
 
 

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

Отсутни:  акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов (најавено отсуство). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Борче Маневски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Цветанка 
Митревска, Арбен Саити и Хари Митрикески - Клекачкоски. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори петтото продолжение на 9-та  
седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 
 
 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Извештај од мониторингот на ТРД А1 Телевизија, реализиран од 23.04.2011 
до 12.05.2011 година. 
 
 

Точка 1 
 Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД  

А1 Телевизија од 28 април до 12 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да 
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против 
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ТРД А1 Телевизија поради прекршување на Член 75 став 2 од Изборниот законик и 
член 13 став 2 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот 
пред започнувањето на изборната кампања (во вестите на А1 телевизија се објавуваат 
резултати од гласање на гледачи преку телефон, односно од ненаучни и 
нерепрезентативни испитувања на јавното мислење) - продолжен прекршок поради 
повеќекратно остварување на ист прекршок. Со горенаведеното прекршување на 
правилата од член 75 став 2 од Изборниот Законик (Пречистен текст) („Сл.весник на 
РМ, бр.54/2011“), односно член 13 став 2 од Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнувањето на изборната кампања („Сл.весник 
на РМ, бр.60/2011“), сторен е прекршок казнив по член 181, став 1, алинеја 1 и 181, став 
2 од Изборниот Законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. Советот 
го задолжи а Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност да 
подготви Соопштение за јавноста и да го објави на ВЕБ страната на Советот.  
 

 
ЗАПИСНИК 

од шестото продолжение  
на 9-та седница на Советот  

одржано на 18.05.2011 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 и Цветанка Митревска. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори шестото продолжение на 9-та  
седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 
 

Д н е в е н  р е д 
 
 

1. Информација за Прилогот за Советот за радиодифузија на РМ, емитуван во  
Вестите на МТВ 1 на 17 мај 2011 година. 

2. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД А1 Телевизија од 12 до 15 мај  
2011 година. 
 
 

Точка 1 
Советот одлучи да поднесе барање за поведување на кривична пријава пред  

надлежниот суд против новинарката во МТВ 1, Марија Котовска, против уредникот на 
вести во МТВ 1, против главниот и одговорен уредник на МТВ1 и против МТВ, поради 
изнесување низа невистини против Советот за радиодифузија на РМ во прилогот 
емитуван во Вестите на МТВ 1 на 17 мај 2011 година и во повеќе други прилози 
емитувани на програмата на МТВ 1. Членот на Советот, Столе Наумов, беше со став 
дека е потребно само испраќање на демант. Советот го задолжи Секторот за правни 
работи да ја подготви кривичната пријава и да ја поднесе пред надлежниот суд. 
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност 
во соработка со Секторот за правни работи и Секторот за програмски работи, да 
подготви демант на сите невистини објавени во горенаведениот прилог на МТВ 1 и тој 
демант да го прати до МТВ и да побара од МТВ 1 да го објават на својата програма 
согласно Законот за радиодифузна дејност. Советот го задолжи Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавност да организира Прес конференција.  
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         Точка 2 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД  
А1 Телевизија од 12 до 15 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД А1 
Телевизија поради прекршување на Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 15 
став 1 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред 
започнувањето на изборната кампања (од денот на распишување на изборите до денот 
определен за започнување на изборната кампања радиодифузерите не смеат да 
емитуваат платено политичко рекламирање). Со горенаведеното прекршување на 
правилата од член 75, став 2 од Изборниот Законик (Пречистен текст) („Сл.весник на 
РМ, бр.54/2011“), односно член 15 став 1 од Правилникот за однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнувањето на изборната кампања („Сл.весник 
на РМ, бр.60/2011“), сторен е прекршок казнив по член 181, став 1, алинеја 1 и 181, став 
2 од Изборниот Законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 

 
ЗАПИСНИК 

од седмото продолжение  
на 9-та седница на Советот  

одржано на 31.05.2011 година 
 
 

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

Отсутни:  проф. д-р Томе Груевски (најавено отсуство) 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска и Цветанка Митревска. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори седмото продолжение на 9-та  
седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сител од 25 мај 2011  
година. 

2. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ БТР реализиран на 25, 26 и 27 мај 2011  
година. 

3. Извештај од мониторингот на ТРД РА Канал 77 реализиран на 24 мај 2011  
Година. 

4. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ А1 реализиран на 24 и 25 мај 2011 година. 
5. Извештај со резултатите од медиумското покривање на предвремените  

парламентарни избори 2011 за првите 10 дена од кампањата (16-25 мај 2011). 
 
 
         Точка 1 
         Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сител од 25 мај 2011 година Советот едногласно одлучи да поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Сител 
поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (издвоил повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на 
реален час за еден организатор на изборна кампања). Членот на Советот м-р Алма 
Машовиќ задоцни на седницата и не гласаше за оваа точка. Со горенаведеното 
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прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 22 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(“Службен весник на РМ”, бр.60/2011),  сторен е прекршок предвиден во член 181 став 
1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни 
работи, пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за 
прекршоците. 
 
 
         Точка 2 
         Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД ТВ БТР 
реализиран на 25, 26 и 27 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ БТР, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (надминат е лимитот од 15 минути ППР 
на еден реален час, и издвоил повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање 
на реален час за еден организатор на изборна кампања). Советот го задолжи Секторот 
за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготват 
горенаведеното укажување. 
 
 
         Точка 3 
         Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД РА Канал 77 
реализиран на 24 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати укажување до 
ТРД РА Канал 77, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 30 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (необјавување целосни информации за 
испитувањето на јавното мислење). Советот го задолжи Секторот за правни работи во 
соработка со Секторот за програмски работи да го подготват горенаведеното 
укажување. 
 
 
         Точка 4 
         Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД ТВ А1 
реализиран на 24 и 25 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ А1, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 30 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (необјавување целосни информации за 
испитувањето на јавното мислење). Советот го задолжи Секторот за правни работи во 
соработка со Секторот за програмски работи да го подготват горенаведеното 
укажување. 
 
 
 
         Точка 5 
         Советот едногласно го усвои предложениот Извештај со резултатите од 
медиумското покривање на предвремените парламентарни избори 2011 за првите 10 
дена од кампањата (16-25 мај 2011). Советот го задолжи Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавност во соработка со Секторот за програмски 
работи да организираат Прес конференција. Советот го задолжи Секторот за европска 
и меѓународна соработка и односи со јавност да ги објави резултатите од медиумското 
покривање на предвремените парламентарни избори 2011 за првите 10 дена од 
кампањата (16-25 мај 2011) на ВЕБ страната на Советот. 
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ЗАПИСНИК 
од осмото продолжение  

на 9-та седница на Советот  
одржано на 02.06.2011 година 

 
 

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

Отсутни:  акад. Али Алиу и проф. д-р Томе Груевски (најавено отсуство).  
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Борче Маневски и 
Цветанка Митревска. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори осмото продолжение на 9-та  
седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сител емитуван на 28 мај  
2011 година. 

2. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител, реализиран на 29 мај 2011 година. 
3. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сител емитуван на 31 мај  

2011 година. 
4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Канал 5 емитуван на 29 и  

30 мај и на 1 јуни 2011 година. 
5. Извештај од мониторингот на Македонско радио Прва програма реализиран на  

29 мај 2011 година. 
6. Извештај од мониторингот на ТРД Радио Метрополис  реализиран на 30 мај  

2011 година. 
7. Извештај од мониторингот на ТРД Радио Б-97 од Битола, реализиран на 27 мај  

2011 година. 
8. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ  Стар од Штип, реализиран на 26 мај 2011  

година. 
9. Извештај од мониторингот на ТРД Радио Пехчево од Пехчево, реализиран на 24  

мај 2011 година. 
10. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Кобра од Радовиш, реализиран на 18 мај  

2011 година. 
11. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Еми од Радовиш, реализиран на 24 мај  

2011 година. 
12. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ирис од Штип емитуван на  

16 и 20 мај 2011 година. 
13. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ БТР емитуван на 30 мај  

2011 година. 
 
         
        Точка 1 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сител емитуван на 28 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ 
Сител поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (издвоил повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на 
реален час за еден организатор на изборна кампања) - продолжен прекршок поради 
повеќекратно остварување на ист прекршок. Со горенаведеното прекршување на член 
75 став 3 од Изборниот законик и на член 22 од Правилникот за рамноправен пристап 
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во медиумското претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на 
РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците.  
 
 
        Точка 2 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител, 
реализиран на 29 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати укажување до 
ТРД ТВ Сител, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 30 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (необјавување целосни информации за 
резултати од испитување на јавно мислење). Советот го задолжи Секторот за правни 
работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготват горенаведеното 
укажување.  
 
 
        Точка 3 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сител емитуван на 31 мај 2011 година. Советот одлучи да поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Сител 
поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 31 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (резултати од испитувања на јавното мислење се објавуваат 
најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на изборите). При гласањето, 
воздржан беше членот на Советот м-р Борис Арсов, другите членови на Советот 
гласаа "за". Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и 
на член 31 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), 
сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот 
законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на 
барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
        Точка 4 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Канал 5 емитуван на 29 и 30 мај и на 1 јуни 2011 година. Советот едногласно одлучи 
да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд 
против ТРД ТВ Канал 5 поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и 
член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (издвоил повеќе од 10 минути за платено политичко 
рекламирање на реален час за еден организатор на изборна кампања) - продолжен 
прекршок поради повеќекратно остварување на ист прекршок. Со горенаведеното 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 22 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни 
работи, пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за 
прекршоците.  
 
 
        Точка 5 

 Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на Македонско радио  
Прва програма реализиран на 29 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до Македонско радио Прва програма, во кое ќе му укаже дека го прекршил 
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Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 30 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања (необјавување 
целосни информации за резултати од испитување на јавно мислење). Советот го 
задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да 
го подготват горенаведеното укажување.  
 
 
        Точка 6 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД Радио 
Метрополис  реализиран на 30 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД Радио Метрополис, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 
став 3 од Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (посебна информативна 
емисија се користи како платено политичко рекламирање). Советот го задолжи 
Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да го 
подготват горенаведеното укажување.  
 
 
        Точка 7 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД Радио Б-97 од 
Битола, реализиран на 27 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД Радио Б-97 од Битола, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 
став 3 од Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (посебни информативни 
емисии не смеат да се користат како облик на платено политичко рекламирање). 
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да го подготват горенаведеното укажување.  
 
 
        Точка 8 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Стар од 
Штип, реализиран на 26 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ  Стар од Штип, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 
3 од Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (посебна информативна 
емисија – интервју емитувано како платено политичко рекламирање). Советот го 
задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да 
го подготват горенаведеното укажување.  
 
 
         Точка 9 
         Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД Радио Пехчево 
од Пехчево, реализиран на 24 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД Радио Пехчево од Пехчево, во кое ќе му укаже дека го прекршил 
Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања (издвоил повеќе 
од 10 минути за платено политичко рекламирање на реален час за еден организатор на 
изборна кампања). Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 
Секторот за програмски работи да го подготват горенаведеното укажување.  
 
 
        Точка 10 

 Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Кобра од  
Радовиш, реализиран на 18 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ Кобра од Радовиш, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 
став 3 од Изборниот законик и член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (издвоил повеќе од 10 
минути за платено политичко рекламирање на реален час за еден организатор на 
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изборна кампања). Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 
Секторот за програмски работи да го подготват горенаведеното укажување.  
 
 
        Точка 11 

 Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Еми од  
Радовиш, реализиран на 24 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ Еми од Радовиш, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 
став 3 од Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (посебна информативна 
емисија – интервју емитувано како платено политичко рекламирање). Советот го 
задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да 
го подготват горенаведеното укажување. 
 
 
        Точка 12 
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Ирис од Штип емитуван на 16 и 20 мај 2011 година. Советот одлучи да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД Ирис 
од Штип поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 24 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (неозначено платено политичко рекламирање). При гласањето, 
воздржан беше членот на Советот Столе Наумов, другите членови на Советот гласаа 
"за". Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на 
член 24 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок 
предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. Советот го 
задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување 
согласно Законот за прекршоците.  
 
 
         Точка 13 
         Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ БТР емитуван на 30 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ 
БТР поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (надминат е лимитот од 15 минути ППР на еден реален час, и 
издвоил повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на реален час за 
еден организатор на изборна кампања). Со горенаведеното прекршување на член 75 
став 3 од Изборниот законик и на член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
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ЗАПИСНИК 

од деветтото продолжение  
на 9-та седница на Советот  

одржано на 04.06.2011 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, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов. 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Борче Маневски и Цветанка Митревска. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори деветтото продолжение на 9-та  
седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сонце емитуван на 3 јуни  
2011 година. 

2. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Алб емитуван на 3 јуни  
2011 година. 

3. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Шутел емитуван на 20 и 23  
мај 2011 година. 

4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Амазон, емитуван на 29 и  
30 мај 2011 година. 

5. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ БТР, емитуван на 27 и 29  
мај 2011 година.  

6. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ А1, емитуван на 31 мај и 1  
јуни 2011 година. 

7. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Наша емитуван на 31 мај  
2011 година. 

8. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Канал 5 емитуван на 2 јуни  
2011 година.  

9. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ БТР, емитуван на 4 јуни  
2011 година. 

10. Извештај од мониторингот на програмата на МТВ 1, емитуван на 4 јуни 2011  
година. 

11. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ А1 емитуван на 4 јуни 2011  
година. 

12. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сонце, емитуван на 4 јуни  
2011 година.  

 
 

       Точка 1 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сонце емитуван на 3 јуни 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ 
Сонце поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 24 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (неозначено платено политичко рекламирање). Со горенаведеното 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 24 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни 
работи, пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред 
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надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за 
прекршоците. 
 
 
      Точка 2 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Алб емитуван на 3 јуни 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе барање 
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Алб 
поради прекршување на  Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (емитувани повеќе од 15 минути платено политичко рекламирање на 
еден реален час при што за еден организатор на изборна кампања се издвоени повеќе 
од 10 минути). Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот 
законик и на член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), 
сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот 
законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на 
барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 3 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Шутел емитуван на 20 и 23 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ 
Шутел поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 27 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (објавување платена политичка програма во посебни информативни 
емисии). Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на 
член 27 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок 
предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. Советот го 
задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување 
согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 4 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Амазон, емитуван на 29 и 30 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ Амазон, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (посебна информативна емисија се 
користи како платено политичко рекламирање). Советот го задолжи Секторот за правни 
работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготват горенаведеното 
укажување. 
 
 
 
 
 
       Точка 5 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ БТР, емитуван на 27 и 29 мај 2011 година. Советот одлучи да упати укажување до 
ТРД ТВ БТР, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од Изборниот законик 
и член 30 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (необјавување целосни информации за резултати од 
испитување на јавно мислење). При гласањето, воздр`ан беше Заменикот на 
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Преседателот м-р Милаим Фетаи, другите членови на Советот гласаа "за". Советот го 
задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да 
го подготват укажувањето. 
 
 
       Точка 6  
       Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
ТРД ТВ А1, емитуван на 31 мај и 1 јуни 2011 година. Членот на Советот, м-р Борис 
Арсов предложи да се покрене прекршочна постапка против ТРД ТВ А1. Членот на 
Советот, Столе Наумов предложи да се упати укажување до ТРД ТВ А1, затоа што 
очигледно станува збор за грешка од невнимание и недоразбирање, а не за намера. 
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече дека смета дека треба да се покрене 
прекршочна постапка против ТРД ТВ А1. При гласањето, за предлогот на  м-р Борис 
Арсов, гласаа м-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ и Бранко Радовановиќ, а за 
предлогот на Столе Наумов позтивно се изјаснија 5 членови на Советот: проф. д-р 
Томе Груевски, м-р Милаим Фетаи, Зоран Стефаноски, акад, Бојан Шоптрајанов и 
Столе Наумов.           Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмата на ТРД ТВ А1, емитуван на 31 мај и 1 јуни 2011 година и одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ А1, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (посебни информативни емисии не смеат 
да се користат како облик на платено политичко рекламирање). Советот го задолжи 
Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да го 
подготват укажувањето од точка 2 на овој заклучок. 
 
 
       Точка 7 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Наша емитуван на 31 мај 2011 година. Советот одлучи да поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Наша 
поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (издвоени повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање 
на реален час за еден организатор на изборна кампања). Со горенаведеното 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 22 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. При гласањето, воздржана беше членот на 
Советот м-р Алма Машовиќ, а другите 7 членови на СРД гласаа "за". Советот го 
задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување 
согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 8 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Канал 5 емитуван на 2 јуни 2011 година. Советот одлучи да ја дополни постојната 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Канал 5 поради 
прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(издвоил повеќе од 10 минути за платено политичко рекламирање на реален час за 
еден организатор на изборна кампања) - продолжен прекршок поради повеќекратно 
остварување на ист прекршок. Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од 
Изборниот законик и на член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. При гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-р Алма 
Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 6 членови на СРД гласаа "за". Советот го 
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задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување 
согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 9 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ БТР, емитуван на 4 јуни 2011 година. Советот одлучи да упати укажување до ТРД 
ТВ БТР, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од Изборниот законик и 
член 34 став 2 точка а). алинеја 7 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (прекршување на изборен 
молк - програма неповрзана со изборите, а во неа се појавуваат кандидати во 
изборниот процес). При гласањето, воздржана беше членот на Советот м-р Алма 
Машовиќ, а другите 7 членови на СРД гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготват 
укажувањето. 
 
 
       Точка 10 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на МТВ 
1, емитуван на 4 јуни 2011 година. Советот одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против МТВ 1 поради прекршување на 
Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 34 став 2 точка а). алинеја 3 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (прекршување на изборен молк - објавување какви било облици на 
медиумско известување кои се, отворено или прикриено, во функција на изборната 
кампања, и можат да влијаат врз одлуката на граѓаните). Со горенаведеното 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 34 став 2 точка а). 
алинеја 3 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011),  сторен е прекршок 
предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. При гласањето, 
воздржана беше членот на Советот м-р Алма Машовиќ, а другите 7 членови на СРД 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на 
барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 11 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ А1 емитуван на 4 јуни 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе барање 
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ А1 
поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 34 став 2 точка а). 
алинеја 3 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (прекршување на изборен молк - прикриено медиумско 
известување во функција на изборната кампања што може да влијае врз одлуката на 
граѓаните). Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и 
член 34 став 2 точка а). алинеја 3 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011),  сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 12 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сонце, емитуван на 4 јуни 2011 година. Советот одлучи да упати укажување до ТРД 
ТВ Сонце, во кое ќе му укаже дека го прекршил член 75 став 3 од Изборниот законик и 
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член 34 став 2 точка а). алинеја 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (прекршување на изборниот 
молк - објавување какви било информации и аудио и аудио-визуелни материјали во 
врска со кој било кандидат во изборниот процес, односно со кој било организатор на 
изборна кампања). При гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-р Алма 
Машовиќ, проф. д-р Томе Груевски и акад Бојан Шоптрајанов, а другите 5 членови на 
СРД гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 
Секторот за програмски работи да го подготват укажувањето. 
 
 

ЗАПИСНИК 
од десеттото продолжение  
на 9-та седница на Советот  

одржано на 06.06.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу , 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, Борче Маневски и Цветанка Митревска. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори десеттото продолжение на 9-та  
седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Извештај од мониторингот на програмата на МТВ 2  - албански јазик, емитуван  
на 5 јуни 2011 година. 

2. Извештај од мониторингот на програмата на МТВ – Собраниски канал емитуван  
на 3 јуни 2011 година. 

3. Извештај од мониторингот на програмата на МТВ 1 емитуван на 4 јуни 2011  
година. 

4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сонце, емитуван на 4 јуни  
2011 година. 

5. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сонце, емитуван на 4 јуни  
2011 година. 

6. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Стар од Штип, емитуван на  
30 мај 2011 година. 
7. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ А1 емитуван на 31 мај  

2011 година. 
8. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ А1 емитуван на 4 јуни  

2011 година.  
 
 

       Точка 1 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на МТВ 2 
– албански јазик, емитуван на 5 јуни 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до МТВ 2 – албански јазик, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 
став 3 од Изборниот законик и член 34 став 2 точка а). алинеја 7 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(прекршување на изборен молк - програма неповрзана со изборите во која се 
појавуваат кандидати во изборниот процес). Советот го задолжи Секторот за правни 
работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготват укажувањето. 
 
 
      Точка 2 
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      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на МТВ – 
Собраниски канал, емитуван на 3 јуни 2011 година. Советот одлучи да поднесе барање 
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против МТВ – 
Собраниски канал поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 
7 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (рекламни спотови финансирани од Буџетот на Република 
Македонија, емитувани за време на изборната кампања). Со горенаведеното 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 7 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. При гласањето, воздржани беа членовите на 
Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а другите 7 членови на СРД гласаа "за". 
Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за  
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за 
порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 3 
       Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
МТВ 1, емитуван на 4 јуни 2011 година. Членот на Советот, Столе Наумов предложи да 
се упати укажување до МТВ 1. Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов предложи 
да се покрене прекршочна постапка против МТВ 1. При гласањето, за предлогот на 
Столе Наумов, гласаа м-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ и Столе Нуамов, а за 
предлогот на акад. Бојан Шоптрајанов  позитивно се изјаснија 6 членови на Советот: 
проф. д-р Томе Груевски, м-р Милаим Фетаи, Зоран Стефаноски, акад. Али Алиу, акад, 
Бојан Шоптрајанов и Бранко Радовановиќ. Советот го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на МТВ 1, емитуван на 4 јуни 2011 година. Советот одлучи 
да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд 
против МТВ 1 поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 7 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (рекламни спотови финансирани од Буџетот на Република 
Македонија, емитувани во период на изборен молк). Со горенаведеното прекршување 
на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 7 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања (“Службен 
весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 
и став 2 од Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 4 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сонце, емитуван на 4 јуни 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе 
барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ 
Сонце поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 34 став 2 
точка а) алинеја 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (прекршување на изборниот молк – 
објавување какви било информации и аудио и аудио-визуелни материјали во врска со 
кој било кандидат во изборниот процес, односно со кој било организатор на изборна 
кампања). Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и 
на член 34 став 2 точка а) алинеја 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011), сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
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       Точка 5 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сонце емитуван на 4 јуни 2011 година. Советот едногласно одлучи да ја дополни 
постојната прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Сонце поради 
прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 34 став 2 точка а). 
алинеја 7 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (прекршување на изборниот молк – програми неповрзани со 
изборите во кои учествуваат претставници на органите на власта) - продолжен 
прекршок поради повеќекратно остварување на ист прекршок.  Со горенаведеното 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и на член 34 став 2 точка а) 
алинеја 7 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011),  сторен е прекршок 
предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. Советот го 
задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување 
согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 6 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Стар од Штип, емитуван на 30 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да упати 
укажување до ТРД ТВ Стар од Штип, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 
3 од Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (посебна информативна 
емисија – интервју емитувано како платено политичко рекламирање). Советот го 
задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да 
го подготват укажувањето. 
 
       Точка 7 
       Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ А1, емитуван на 31 мај 2011 година. Советот едногласно одлучи да поднесе барање 
за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ А1 
поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (емитувани повеќе од 15 минути за платено политичко рекламирање 
на реален час). Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот 
законик и на член 22 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), 
сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот 
законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на 
барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 8 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ А1, емитуван на 5 јуни 2011 година. Советот одлучи да упати укажување до ТРД ТВ 
А1, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 35 
од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (прекршување на изборниот молк – за инциденти направени на 
гласачко место се објавуваат само проверени информации од официјални извори; 
кандидатите во изборниот процес, односно организаторите на изборната кампања 
нивните набљудувачи и нивните штабови не се сметаат за официјални извори; доколку 
за одреден настан постојат нивни изјави и соопштенија тие треба да се емитуваат по 
19:00 часот). При гласањето, против беше Членот на Советот Столе Наумов, а другите 
8 членови на СРД гласаа "за." Советот го задолжи Секторот за правни работи во 
соработка со Секторот за програмски работи да го подготват укажувањето. 
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ЗАПИСНИК 
од единаесеттото продолжение  

на 9-та седница на Советот  
одржано на 08.06.2011 година 

 
 

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

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Борче Маневски и Цветанка Митревска. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори единаесеттото продолжение на 9- 
та седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД Радио Б-97 од Битола,  
емитуван на 31 мај 2011 година. 

2. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД Радио Фокус од Тетово,  
емитуван од 29 до 31 мај 2011 година. 

3. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ АБ Канал, емитуван на 4 и  
5 јуни 2011 година. 

4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сител, емитуван на 5 јуни  
2011 година.  

5. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ А1, емитуван на 3 јуни 2011  
година. 

 
 

       Точка 1 
       Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД 
Радио Б-97 од Битола, емитуван на 31 мај 2011 година. Советот одлучи да упати 
укажување до ТРД Радио Б-97 од Битола, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 
став 3 од Изборниот законик и член 29 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (посебни информативни 
емисии не смеат да се користат како облик на платено политичко рекламирање). 
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да го подготват укажувањето. 
 
 
      Точка 2 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД Радио Фокус од 
Тетово, емитуван од 29 до 31 мај 2011 година. Советот одлучи да упати укажување до 
ТРД Радио Фокус од Тетово, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 24 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (неозначено платено политичко 
рекламирање). При гласањето, 7 членови гласаа "за", а воздржана беше членот на 
Советот м-р Алма Машовиќ. Советот го задолжи Секторот за правни работи во 
соработка со Секторот за програмски работи да го подготват укажувањето. 
 
 
      Точка 3 
      Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД ТВ 
АБ Канал, емитуван на 4 и 5 јуни 2011 година. Советот одлучи да упати укажување до 
ТРД ТВ АБ Канал, во кое ќе му укаже дека го прекршил Член 75 став 3 од Изборниот 
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законик и член 34 став 2 точка а). алинеја 7 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (прекршување на изборниот 
молк – програма неповрзана со изборите во која се појавуваат кандидати во изборниот 
процес). Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за  
програмски работи да го подготват укажувањето. 
 
 
      Точка 4 
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ Сител, емитуван на 5 јуни 2011 година. Советот одлучи да поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Сител 
поради прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 34 став 2 точка а). 
алинеја 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (емитување информации во врска со организатор на 
изборна кампања). Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот 
законик и на 34 став 2 точка а). алинеја 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, 
бр.60/2011),  сторен е прекршок предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. При гласањето, 7 членови гласаа "за", а воздржана беше членот на 
Советот м-р Алма Машовиќ. Се задолжува Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 5 
      При дискусијата за оваа точка, на продолжението на седницата, дојде и членот на 
Советот м-р Борис Арсов.       
      Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД 
ТВ А1, емитуван на 3 јуни 2011 година. Советот одлучи да поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ А1 поради 
прекршување на Член 75 став 3 од Изборниот законик и член 27 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(платено политичко рекламирање не смее да се емитува во посебни информативни 
програми). Со горенаведеното прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и 
на член 27 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (“Службен весник на РМ”, бр.60/2011), сторен е прекршок 
предвиден во член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. При гласањето, 
6 членови гласаа "за", против беа м-р Милаим Фетаи и акад. Бојан Шоптрајанов, а 
воздржана беше членот на Советот м-р Алма Машовиќ. Советот го задолжи Секторот 
за правни работи, пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување согласно 
Законот за прекршоците. 
 
 

ЗАПИСНИК 
од дванаесеттото продолжение  

на 9-та седница на Советот  
одржано на 09.06.2011 година 

 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, 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, Борче Маневски и Цветанка Митревска. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори дванаесеттото продолжение на 9- 
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та седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Резултати од медиумското покривање на предвремените парламентарни избори  
2011 (16 мај – 3 јуни 2011). 

2. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
ТРД ТВ А1 поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во 
изборниот процес за време на предвремените парламентарни избори 2011. 

3. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
ТРД ТВ Сител поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во 
изборниот процес за време на предвремените парламентарни избори 2011. 

4. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
МТВ 1 поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот 
процес за време на предвремените парламентарни избори 2011. 

5. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
ТРД ТВ Алб поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во 
изборниот процес за време на предвремените парламентарни избори 2011. 

6. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
Македонско радио Прва програма поради не обезбедување рамноправно медиумско 
претставување во изборниот процес за време на предвремените парламентарни 
избори 2011. 

7. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
ТРД ТВ Канал 5 поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во 
изборниот процес за време на предвремените парламентарни избори 2011. 

8. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
ТРД ТВ АБ Канал поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во 
изборниот процес за време на предвремените парламентарни избори 2011. 

9. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
ТРД Наша ТВ поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во 
изборниот процес за време на предвремените парламентарни избори 2011. 

10. Барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против  
ТРД ТВ Канал 5 Плус поради не обезбедување рамноправен пристап (во интервјуата) 
во изборното медиумско претставување за време на изборната кампања на сите 
ученици во изборниот процес во согласност со Правилникот за рамноправен пристап 
во медиумското претставување за време на изборна кампања. 
 

 
 

       Точка 1 
       Советот ги разгледа предложените Резултати од медиумското покривање на 
предвремените парламентарни избори 2011 (16 мај – 3 јуни 2011). Членовите на 
Советот имаа повеќе забелешки, предлози и сугестии. Резултатите од медиумското 
покривање на изборите беа усвоени со следниве измени: Кај МТВ1 во делот за 
дебатните емисии на крајот од пасусот да се додаде реченицата „Ставовите искажани 
во овие емисии најчесто беа во функција на една политичка опција“; и кај ТВ Алфа 
пред зборот „избалансирано“ да се избрише зборот „релативно“.Советот го задолжи 
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност да организира прес 
конференција и да ги објави на ВЕБ страната на Советот Резултатите од медиумското 
покривање на предвремените парламентарни избори 2011 (16 мај – 3 јуни 2011). 
 
 
      Точка 2 
      Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ А1 поради не обезбедување 
рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време на 
предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик. При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а 
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другите 7 членови гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 3 
       Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Сител поради не 
обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време 
на предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик. При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а 
другите 7 членови гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 4 
      Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против МТВ 1 поради не обезбедување 
рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време на 
предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик. При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а 
другите 7 членови гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 5 
       Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Алб поради не 
обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време 
на предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик. При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а 
другите 7 членови гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 6 
      Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против Македонско радио Прва програма 
поради не обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот процес 
за време на предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од 
Изборниот законик. При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис 
Арсов, а другите 7 членови гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, 
пред поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежниот суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за 
прекршоците. 
 
 
       Точка 7 
       Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Канал 5 поради не 
обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време 
на предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик. При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а 
другите 7 членови гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
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поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 8 
      Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ АБ Канал поради не 
обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време 
на предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик. При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а 
другите 7 членови гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за правни работи, пред 
поднесувањето на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 
суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
       Точка 9 
       Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД Наша ТВ поради не 
обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време 
на предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик, во однос на интервјуата. При гласањето, против беа м-р Алма Машовиќ и м-р 
Борис Арсов, воздржан беше Столе Наумов, а другите 6 членови гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за 
порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 
      Точка 10 
      Советот за радиодифузија на РМ одлучи да поднесе барање за поведување на  
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Канал 5 Плус поради не 
обезбедување рамноправно медиумско претставување во изборниот процес за време 
на предвремените парламентарни избори 2011, согласно член 75 став 2 од Изборниот 
законик, во однос на интервјуата. При гласањето, против беа м-р Алма Машовиќ и м-р 
Борис Арсов, воздржан беше Столе Наумов, а другите 6 членови гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесувањето на барањето за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе постапка за 
порамнување согласно Законот за прекршоците. 
 
 

ЗАПИСНИК 
од тринаееттото продолжение  

на 9-та седница на Советот  
одржано на 17.08.2011 година 

 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 
акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, 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, Борче Маневски, Арѓент Џелили, Милаим 
Абдураими, Симона Темелкова, Цветанка Митревска и Хари Митриќески – Клекачкоски. 
 

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори тринаесеттото продолжение на 9- 
та седница.  Потоа, Советот за седницата едногласно  го усвои следниот: 
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Д н е в е н  р е д 

 
1. Извештај од мониторингот на медиумското покривање на Предвремените  

парламентарни избори во 2011 година. 
2. Информација за барањето од ТРД Наша ТВ во врска со најавената прекршочна  

постапка поради неизбалансираност. (Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД – Наша ТВ емитуван во периодот на изборната кампања за Предвремените 
парламентарни избори од 16 мај до 3 јуни 2011 година и Преглед на емитуваните 
интервјуа на НАША ТВ во периодот од 16 мај до 3 јуни 2011 година). 

3. Извештај односно прегледи за емитувано платено политичко рекламирање во  
рамките на програмските сервиси кај радиодифузерите, без доставени ценовници за: 
ТВ Скај Нет (Скопје), ТВ Перспектива (Скајнет Плус), РА Скај (Берово), Топ ТВ 
(Берово), Ра Пехчево (Пехчево), РА Фокус (Тетово), ТВ Калтрина (Струга), Ра 
Валандово (Валандово) и Ра Еко Проект (Крива Паланка). 

4. Разно. 
 
 

       Точка 1 
       Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на медиумското 
покривање на Предвремените парламентарни избори во 2011 година. Најпрво, 
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, ја објасни 
структурата на Извештајот и содржината на секој од деловите. Потоа, членот на 
Советот, Столе Наумов побара да се направат мали измени во воведот на Извештајот 
од мониторингот на медиумското покривање на Предвремените парламентарни избори 
во 2011 година, додавајќи дека треба да се потенцира дека било катастрофално 
однесувањето на медиумите во текот на кампањата. Исто така, рече дека смета дека 
во воведот треба да се спомене и дека кај јавниот сервис имало драстична 
неизбалансираност во текот на изборната кампања. Потоа, членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ рече дека според него Воведот на Извештајот не треба да се оптеретува 
со премногу информации. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски рече дека 
треба да се прошири редакцијата, на крајот на Извештајот и во неа да бидат додадени 
акад. Бојан Шоптрајанов и проф. д-р Томе Груевски. Членот на Советот, проф. д-р 
Томе Груевски предложи да се унифицира издавачката дејност на Советот за 
радиодифузија и додаде дека Извештајот треба да се публикува и да се достави до 
сите заинтересирани субјекти. Потоа Советот го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот со измена на еден збор во Воведот по барање на членот на Советот, 
Столе Наумов. При гласањето, против беа членовите на Советот, м-р Борис Арсов и м-
р Алма Машовиќ, додека другите 7 членови на СРД беа "за". Советот заклучи да се 
публикува Извештајот од мониторингот на медиумското покривање на Предвремените 
парламентарни избори во 2011 година и да се достави до сите заинтересирани 
субјекти. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи 
со јавност да го објави на ВЕБ страницата на Советот Извештајот од мониторингот на 
медиумското покривање на Предвремените парламентарни избори во 2011 година. 
 
 
      Точка 2 
      Советот ја усвои предложената Информација за барањето од ТРД Наша ТВ  во 
врска со најавената прекршочна постапка поради неизбалансираност. По кратка 
дискусија, во која учествуваа членовите на Советот: Столе Наумов, Бранко 
Радовановиќ, м-р Борис Арсов и заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи, 
Советот заклучи да не се прифати барањето од ТРД Наша ТВ  во врска со најавената 
прекршочна постапка поради неизбалансираност (наш број 03-2442/1 од 22.06.2011 г.), 
во кое бара Советот да ја преразгледа својата одлука да покрене прекршочна постапка 
поради драстична неизбалансираност во интервјуата емитувани за време на изборната 
кампања. При гласањето, за да се прифати Барањето на ТРД Наша ТВ (инаку, предлог 
на членот на Советот, м-р Борис Арсов), "за" гласаа Столе Наумов, м-р Алма Машовиќ 
и м-р Борис Арсов, против беа м-р Зоран Стефаноски, акад. Али Алиу, Бранко 
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Радовановиќ и проф. д-р Томе Груесвки, додека воздржани беа м-р Милаим Фетаи и 
акад. Бојан Шоптрајанов.  Советот го задолжи Секторот за правни работи, во соработка 
со Секторот за програмски работи да ја извести ТРД Наша ТВ дека не е одобрено 
нејзиното барање.  
 
 
      Точка 3 

Советот го разгледа предложениот Извештај, односно прегледите за емитувано 
платено политичко рекламирање во рамките на програмските сервиси кај 
радиодифузерите, без доставени ценовници: ТВ Скај Нет (Скопје), ТВ Перспектива 
(Скајнет Плус), РА Скај (Берово), Топ ТВ (Берово), Ра Пехчево (Пехчево), РА Фокус 
(Тетово), ТВ Калтрина (Струга), Ра Валандово (Валандово) и Ра Еко Проект (Крива 
Паланка). Најпрво, Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски рече дека би 
требало да се изречат соодветни сакнции за сите горенаведени радиодифузери. 
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека не се согласува со тоа и додаде дека 
постои разлика во големината на прекршувањето кај одделени радиодифузери. Членот 
на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека се согласува со предлогот на Столе 
Наумов, да им се прогледа низ прсти. Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече 
дека сите треба да бидат еднакви пред законот, но додаде дека во случајов не треба 
да ги казнуваме затоа што Советот ќе биде доведен во непријатна ситуација. Членот на 
Советот, акад. Али Алиу рече дека и тој смета дека треба да им сепрости на 
горенаведените радиодифузери. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски 
рече дека се работи за нови медиуми, кои досега не учествувале во изборен процес. 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи запраша зошто горенаведените 
радиодифузери не доставиле ценовници и предложи да бидат амнестирани новите 
радиодифузери, а да бидат санкционирани другите радиодифузери. Членот на 
Советот, проф.д-р Томе Груевски рече дека се направени прекршоци според 
Изборниот законик и предложи минорните прекршувања да се издвојат, а другите 
радиодифузери да бидат казнети. Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече дека не 
треба да се праќа укажување до радиодифузерите, туку да се покрене прекршочна 
постапка. Откако беа прецизирани трите предлози: 1) да се постапи по Закон и да се 
казнат горенаведените радиодифузери; 2) да им се прости на горенаведените 
радиодифузери за сторениот прекршок и да им се упати укажување; 3) да се издвојат 
минорните прекршувања, а другите радиодифузери да бидат казнети – се пристапи кон 
гласање. За предлогот да се постапи по Закон и да се казнат горенаведените 
радиодифузери, "за" гласаа м-р Зоран Стефаноски, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис 
Арсов, проф.д-р Томе Груевски и Бранко Радовановиќ. Против беа акад. Бојан 
Шоптрајанов, м-р Милаим Фетаи, акад. Али Алиу и Столе Наумов. За предлогот да им 
се прости на горенаведените радиодифузери за сторениот прекршок и да им се упати 
укажување, "за" беа акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Милаим Фетаи и Столе Наумов,  
против беа м-р Зоран Стефаноски, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, проф.д-р Томе 
Груевски и Бранко Радовановиќ, додека воздржан беше акад. Али Алиу. Советот го 
усвои Извештајот, односно прегледите за емитувано платено политичко рекламирање 
во рамките на програмските сервиси кај радиодифузерите, без доставени ценовници: 
ТВ Скај Нет (Скопје), ТВ Перспектива (Скајнет Плус), РА Скај (Берово), Топ ТВ 
(Берово), Ра Пехчево (Пехчево), РА Фокус (Тетово), ТВ Калтрина (Струга), Ра 
Валандово (Валандово) и Ра Еко Проект (Крива Паланка). Советот донесе одлука да 
покрене прекршочна постапка против: ТВ Скај Нет (Скопје), ТВ Перспектива (Скајнет 
Плус), РА Скај (Берово), Топ ТВ (Берово), Ра Пехчево (Пехчево), РА Фокус (Тетово), ТВ 
Калтрина (Струга), Ра Валандово (Валандово) и Ра Еко Проект (Крива Паланка), затоа 
што не ја исполниле обврската предвидена во член 75-а став 5 од Изборниот законик, 
односно до Советот не доставиле ценовник за платено политичко рекламирање на 
изборните програми и на кандидатите на учесниците во изборниот процес, со што 
сториле прекршок предвиден и казнив по член 182 став 1 алинеја 5 и член 182 став 2 
од Изборниот законик. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести 
Државната изборна комисија и Државниот завод за ревизија за неговата одлука, со цел 
да се обезбеди единственост во постапувањето, односно да се избегне повеќекратност 
во  постапувањето. 
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      Точка 4 
      Разно. 
 
 
 
 
     Бр. 02-1216/1             Совет за радиодифузија на РМ 

27.03.2011 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, 
Огнен Неделковски 
 
 


