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ЗАПИСНИК 

од 10-та седница на Советот 
одржана на 24.04.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, 
Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Оправдано отсутни: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 

Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Емилија 
Јаневска, Арбен Саирти, Хари Митриќески – Клекачоски, Магдалена Давидовска – 
Довлева, Симона Темелкова и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Кучи Валмир од ТВ Алсат, Антонио Крстески од ТВ Сител, 
Владимир Димовски од Ден, Муса Ибраими од МРТ, Митроски Драган од Вечер, Кристијан 
Тодоров и Мирослава Симоновска од Фокус, Маја Јовановска од ТВ Канал 5, Катерина 
Топалова од ТВ Алфа, Наим Вренези од Портал Мк, Михајло Видимлиски од 24 Вести, 
Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Стојановски Петар од Утрински весник. 

 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 10-та седница на 
Советот за радиодифузија и го прочита предложениот дневен ред. 

Бидејќи немаше предлози за дополнување и измени, Претседателот на Советот, 
м-р Зоран Трајчевски, Дневниот ред го стави на гласање. Советот едногласно со 11 гласа 
„за“ го усвои следниот Дневен ред: 
 

Д н е в е н р е д 
 

1. Нацрт-Правилник за користење на средствата за репрезентација во Советот за 
радиодифузија на РМ. 
2. Нацрт-Правилник за начинот на користење, управување и одржување на службените 
моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ. 
3. Барање за покривање на трошоците за одбрана на докторски труд од м-р Емилија 
Јаневска, Раководител на Секторот за програмски работи. 
4. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – систематски прегледи на 
вработените во Советот за радиодифузија на РМ. 
5. Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јули до 31 декември 2011 
година. 
6. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност за терестеријално емитување состојба заклучно со 11 април 2012. 
7. Извештај од мониторингот на емисиите за автомобилизам. 
8. Извештај од Анализата на радио програмските сервиси на јавниот радиодифузен 
сервис МРТ (3-9 октомври 2011 година). 
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9. Формирање работна група за изработка на Стратегија за развој на радиодифузната 
дејност во РМ за периодот 2013 – 2017 година. 
10. Формирање работна група за одбележување на јубилејот – 15 години Совет за 
радиодифузија на РМ. 
11. Формирање работна група за изработка на Анализа на пазарот на радиодифузната 
дејност во 2011 година 
12. Информација од учеството на форумот „Соработката помеѓу редакциите во Јавниот 
сервис – важен предуслов за неутрално известување“,подготвена од членот на Советот, 
Бранко Радовановиќ и од м-р Емилија Петреска – Камењарова. 
13. Информација од учеството на панел дискусијата „Жените во медиумите: предизвици и 
можности за постигнување на балансирано претставување“, подготвена од м-р Емилија 
Петреска – Камењарова. 
14. Разно. 

 
 
Точка 1 

      Советот го разгледа Нацрт-Правилникот за користење на средствата за 
репрезентација во Советот за радиодифузија на РМ. Советот едногласно го усвои 
предложениот Правилник за користење на средствата за репрезентација во Советот за 
радиодифузија на РМ. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави на 
огласната табла во Советот Правилникот за користење на средствата за репрезентација 
во Советот за радиодифузија на РМ.  
 
 
        Точка 2    
        Советот го разгледа Нацрт-Правилникот за начинот на користење, управување и 
одржување на службените моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ. 
         Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски објасни дека оваа точка 
произлегува од забелешките кои до Советот ги достави Државниот завод за ревизија за 
работењето на Советот за 2010 година. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, имаше забелешка во член 8 од 
Правилникот, односно во ставот: Патниот налог за користење на службено моторно 
возило во Република Македонија, го издава Претседателот на Советот, Заменикот 
на Претседателот на Советот или Раководителот на Стручната служба и во 
следниот став - Патниот налог за користење на службено моторно возило во 
странство го издава Претседателот на Советот или Заменикот на Претседателот 
на Советот. Забелешките беа насочени на терминот го издава. Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи, предложи: секаде каде што пишува во Правилникот 
дека Претседателот на Советот или Заменикот на Претседателот на Советот го издава 
патниот налог, да се замени со глаголот го одобрува.  

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајнов, рече дека доколку се прифати измената 
со глаголот одобрува, тогаш треба во текстот да се забележи кој ќе го издава налогот. 
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Предлогот на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи за измена во 
Правилникот, беше едногласно изгласан, а потоа Советот едногласно го усвои 
предложениот Правилник за начинот на користење, управување и одржување на 
службените моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ. Советот го задолжи 
Секретаријатот на Советот да го објави на огласната табла во Советот за радиодифузија 
на РМ Правилникот за начинот на користење, управување и одржување на службените 
моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ.  

 
Точка 3 

Советот го разгледа предложеното Барање за покривање на трошоците за одбрана на 
докторски труд од м-р Емилија Јаневска, Раководител на Секторот за програмски работи. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, поради неодложни професионални 
ангажмани, ја напушти седницата и водењето на останатиот дел на седницата, го 
препушти на  Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Членот на Советот, 
Бранко Радовановиќ, рече дека веќе е пракса во Советот да се доделуваат средства за 
дообразување и доосовршување, и смета дека на м-р Емилија Јаневска треба да и се 
доделат финансиски средства. Како кординатор на Секторот за програмски работи, за 
работата на м-р Емилија Јаневска има високи оценки. Материјата која ќе ја обработува во 
докторскиот труд соодвествува со сите европски тенденции, посветена на 
дигитализацијата која и на Советот ќе му користи. Дел од сретствата што ги побара м-р 
Емилија Јаневска и што треба во многу краток рок да се уплатат, во Институтот за 
социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј 
“Скопје, правејќи споредба рече дека изнесуваат колку едно службено патување во 
странство.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека има Правилник, има пракса во Советот, 
посебно со оглед на тоа што на Раководителот на стручната служба пред извесен период 
и се одобрени финансиски средства за истата намена, Барњето на м-р Емилија Јаневска 
не треба да се одбие. Во своето излагање ја потенцира темата – „Медиумската писменост 
во дигиталното доба: улогата на медиумската политика“, за која рече дека преставува 
актуелна тема во светската медиумска сфера. Смета дека оваа тема е реткост и на 
европско ниво. Исто така рече дека колешката м-р Емилија Јаневска може да поднесе 
тужба поради селективност, затоа што по ист основ еден од вработените има добиено 
средства од Советот, а сега по ист основ и под исти услови Барањето на м-р Емилија 
Јаневска не се одобрува. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека м-р 
Емилија Јаневска заслужува Советот да и додели средства за покривање на трошоците 
за одбрана на докторски труд, пред се затоа што со позитивните резултати од нејзиното 
работење во Советот непосредно се сретнува секој ден. Завршените докторски студии на 
м-р Јаневска, ќе бидат во функција и во Секторот за програмски работи, согласно 
договорот кој се потпишува. Нема дилема дека треба да се поддржи.  Во текот на 
неговата дискусија го истакна и мислењето од Секторот за економско-финансиски работи 
во кое е наведено дека во однос на наведеното барање за одобрување финансиски 
средства не се предвидени средства за наведената намена во Финансискиот план на 
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Советот за радиодифузија за 2012-та година. Поради наведената финансиска пречка, м-р 
Милаим Фетаи, предложи ова прашање да се разгледа уште еднаш на координација, во 
соработка со Секторот за економско-финансиски работи, како би се изнашло соодветно 
решение. За овој предлог се согласи и акад. Бојан Шоптрајанов. Предлогот, точката 
Барање за покривање на трошоците за одбрана на докторски труд од м-р Емилија 
Јаневска, Раководител на Секторот за програмски работи, да се одложи за следната 
седница, во однос на изнаоѓање финансиски средства за покривање на трошоците за 
одбрана на докторски труд, се стави на гласање. „за“ овој предлог гласаа членовите на 
Совет: Столе Наумов, м-р Милаим Фетаи, Замир Мехмети, Селвер Ајдини и акад. Бојан 
Шоптрајанов, а воздржани беа: Методи Стоименовски, м-р Борис Арсов, Бранко 
Радовановиќ, Лазо Петрушевски и Методија Јанчески. Предлогот, да се прифати предлог 
заклучокот од мислењето на Секторот за правни работи и Секторот за економско-
финансиски работи кое гласи: "Со оглед на фактот дека не се предвидени финансиски 
средства за наведената намена во Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 
2012-та година, иако се исполнети условите од Правилникот за стручно усовршување, 
дообразување и специјализација на вработените во Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ, бр.01-3212/1 од 17.09.2009 година, не постојат можности за 
одобрување на бараните финансиски средства", се стави на гласање. Членовите на 
Советот, не можеа да се усогласат околу гласањето и предлозите за преземање следен 
чекор околу оваа точка. Поради несогласувањата и различните размислувања и ставови, 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, предложи точката да се одложи и да се 
разгледа на координација.  

 

Точка 4 

      Советот ја разгледа Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – 
систематски прегледи на вработените во Советот за радиодифузија на РМ. Советот 
донесе едногласна одлука, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година, 
согласно одредбите од Законот за јавните набавки, да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Систематски 
прегледи на вработените во Советот за радиодифузија на РМ.Вкупниот износ на 
средствата потребни за реализација на договорот за јавна набавка изнесуваат 169.000,00 
денари, без вклучен  ДДВ. За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се 
обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. 
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да ја спроведе Комисија за 
јавни набавки во следниот состав:  

- Симе Златески- претседател на Комисијата, со заменик  Александар Џуваревиќ;   

- Назиф Зејнулаху - член, со заменик Рубин Талевски и 

- Ивана Каракушева  - член, со заменик Атила Мемед. 
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Точка 5 

      Советот ја разгледа Анализата на следење на обврската на радиодифузерите за 
плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-
ви јули до 31 декември 2011 година. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, 
објасни дека Советот за радиодифузија тековно го следи плаќањето на надоместокот за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност. Информира дека до сите трговски 
радиодифузни друштва, навремено беа доставени фактури за плаќање на надоместокот, 
согласно датумот на доделувањето на дозволата. Рече дека оваа точка е повеќе од 
информативен карактер како Советот би имал информација каква е состојбата со 
плаќањето на надоместокот, за период 2011-2012 година. Членот на Советот, Столе 
Наумов, рече дека мора да се истакне дека во месец декември 2011 година едно трговско 
радиодифузно друштво (имател на дозвола за емитување на тв програма преку сателит) 
по негово барање, престана со вршење радиодифузна дејност. Податоците од 
предложената Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, се корисни од повеќе 
аспекти. Една од нив е дека може да се добие слика кој радиодифузер колку е 
финансиски моќен за да навремено ги подмири обврските. Потоа Советот едногласно ја 
усвои предложената Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање 
на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јули до 
31 декември 2011 година. 

 

Точка 6 

      Советот ја разгледа предложената Информација во врска со плаќањето на 
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестеријално 
емитување состојба заклучно со 11 април 2012. Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи, објасни дека за дозволата за вршење радиодифузна дејност се плаќа годишен 
надоместок на сметка на Советот за радиодифузија, чија висина се определува врз 
основа на формулата од член 60 од Законот за радиодифузната дејност. Но, рече дека 
одредени медиуми таа обврска не ја почитуваат и во подготвената информација во 
табеларен преглед се наброени такви 35 трговски радиодифузни друштва. На трговските 
радиодифузни друштва во табеларниот преглед од реден бр.1 заклучно со реден бр.26, 
рокот за издавање на следната фактура за надоместок за дозвола за вршење 
радиодифузна дејност е 29 мај 2012 година, од реден бр.27 заклучно со реден бр.29, 
рокот е на 25 јуни 2012 година, на реден бр.30 на 10 јули 2012 година, на реден бр.31 на 
25 септември 2012 година, на реден бр.32 на 18 октомври 2012 година и од реден бр. 33 
заклучно со реден бр.35 на 26 февруари 2013 година. Појасни дека Советот, во следните 
фактури, доколку не се подмират навреме, ќе пресметува камата, согласно забелешките 
од Државниот завод за ревизија. Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека веќе 
членовите на Совет се сретнале со ваков тип на информација, но таа се однесувала на 
сателитските телевизии. Предложи сите трговски радиодифузни друштва зостанатиот 
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долг да го исплатат на рати, но со можност последната рата да ја исплатат до денот за 
издавање на новата фактура, односно во зависност од рокот (29 мај, 10 јули, 25 
септември, 18 октомври 2012 година и 26 февруар 2013 година). Членот на Советот, 
Селвер Ајдини, напомена дека, согласно забелешките од Државниот завод за ревизија, 
доколку не се плати заостанатиот долг навреме, треба да тече одредена затезна камата. 
Според него, тоа треба да биде забележано во самата фактура, од причина што можеби 
трговските радиодифузни друштва не се запознати со таа информација. Посочи дека сите 
подеднакво треба да бидат информирани за затезната камата. Членот на Советот, 
Селвер Ајдини,  се согласи со предлогот на  м-р Борис Арсов, трговските радиодифузни 
друштва зостанатиот долг  да го исплатат на рати. Членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ, рече дека смета дека трговските радиодифузни друштва веќе се 
информирани дека доколку не ја платат фактурата навреме, затезна камата ќе се 
пресметува. Но, рече дека е добро уште еднаш тоа да биде потенцирано. Се согласува со 
предлогот на м-р Борис Арсов, во однос на зостанатиот долг, трговските радиодифузни 
друштва да го исплатат на рати. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, го 
стави на гласање предлог-заклучокот од предложената информација, подготвена од 
Секторот за економско-финансиски работи и Секторот за правни работи, кој гласеше: Да 
се упати последно предупредување до сите трговски радиодифузни друштва кои должат 
веднаш да го платат заостанатиот долг. Во спротивно за оние кои нема да ја извршат 
наведената обврска, да се иницира постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност согласно 63 став 1 алинеја 4, а во врска со член 64, од Законот за 
радиодифузната дејност. Советот едногласно ја усвои предложената Информација во 
врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
терестеријално емитување, состојба заклучно со 11 април 2012 година. Советот 
едногласно одлучи да се упати последно предупредување до сите трговски 
радиодифузни друштва кои должат, веднаш да го платат заостанатиот долг, во спротивно 
доколку не ја извршат наведената обврска ќе се иницира постапка за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност согласно 63 став 1 алинеа 4, во врска со 
член 64 од Законот за радиодифузната дејност. 

 

Точка 7 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на емисиите за автомобилизам. 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека по иницијатива на член на 

Совет, во периодот од 1 до 9 март 2012 година е направен мониторинг на програмите на 
медиумите на државно ниво за да се утврди бројот на емисиите за автомобилизам. При 
мониторингот регистрирани се две емисии: „Високи октани“, емитувана на ТВ Алфа на 2 
март 2012 година и „Автомагазин“, емитувана на ТВ Канал 5 на 8 март 2012 година. 
Истото издание на „Автомагазин“ е емитувано и на ТВ Канал 5 Плус на 9 март 2012 
година. Целта на мониторингот била да се утврди степенот на почитување на Законот за 
радиодифузната дејност, пред сè на одредбите за рекламирање. Негов став е дека се 
согласува со Извештајот од мониторингот на емисиите за автомобилизам, односно дека е 
констатирано прикриено рекламирање. Рече дека телевизии кои емитуваат програма на 
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државно ниво треба да знаат што значи прикриено рекламирање, а со тоа и да го 
почитуваат Законот. Посебно рече, што кај ТВ Канал 5 и Канал 5 плус, за истото 
прекршување веќе претходно се изречени мерки. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, кој истовреено е и координатор на Секторот 
за програмски работи, рече дека од извршениот мониторинг на наведените емисии во 
извештајот не е забележен висок степен на прикриено рекламирање, односно има 
одредени елементи кои отскокнуваат од Законските одредби, но според него и тоа е 
дискутабилно. Наведе дека кога се работи и подготвува емисија за висока технологија, од 
типот на моторната индустрија, односно во овој случај за автомобили, не е можно да се 
избегнат информации кои се клучни и потребни за перформансите на автомобилите. Исто 
така рече дека тоа е и дел од уредувачката политика, каде Советот не треба да се меша.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека емисиите за автомобилизам се 
специфичен жанр кој преставува рецензија на перфонмансите што ги нудат одредени 
модели. Во тој случај дали филмските или театарските рецензии се прикриени 
рекламирање или се информација за содржината и квалитетот на новиот фил или 
престава. Сигурно авторите  на овие емисии треба да бидат малку покритични и освен 
пофалби да кажат и некоја мана, рече тој додавајќи дека понекогаш во емисиите се 
претерува со употреба на епитети кои имаат силна рекламна порака, но сепак не треба 
толку строго да се гледа на тие исклучоци. Се осврна на одредени делови од извештајот 
каде е констатирано прикриеното рекламирање, и читајќи ги објасни дека некаде можеби 
и се претерува со епитети, и можеби требало поинаку да се каже.  Се согласи со 
Извештајот и констатираното прикриено рекламирање и предложи Советот да упати 
укажување, и до ТВ Алфа и до ТВ Канал 5. Според него Укажувањето преставува 
информација со чија содржина медиумот се информира каде, во кој член го прекршил 
Законот за да во иднина се корегира, бидејќи смета дека тоа го прави секоја институција. 
Советот и во минатото, за многу други емисии кои биле и со поголема тежина, праќал 
укажување. Тој рече дека за да се почуствуваат кризните времиња треба да се ставиме 
во улога на еден од вработените во медиумот, да се прибираат реклами, така да овие 
емисии, каде исто така е регистрирано прикриено рекламирање, преставуваат еден дел 
од нивните приходи, затоа што автомобилската индустрија е една од најголемите 
огласувачи. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека уште еднаш ќе напомене дека ваквиот 
тип на емисии се од информативен карактер, со едукативни елементи. Кога би посакал да 
купи автомобил, овие емисии многу би му помогнале за да се информира за 
карактеристиките на одреден тип возило. Според него нормално е при опис на одредено 
возило или производ мора да се каже што тоа нуди, кои се добрите, а кои лошите страни, 
за да може купувачот полесно да се одлучи. Во автомобилизмот како спорт, на самите 
автомобили има залепено реклами, додека на фудбалските натпревари од теренот се 
гледаат реклами кои се присутни се додека трае натпреварот. Според него не треба да се 
упати укажување. Запраша, дали колегите гледаат велосипедизам? Коментаторот, рече, 
дава исцрпни информации, во смисла кои производи ги користеле натпреварувачите, 
витамини, храна и од кој производител. Во однос на мониторираните емисии, бидејќи се 
работи за сопствена продукција, не треба да се казнуваат радиодифузерите што ги 
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емитуваат туку, напротив да се стимулираат и понатаму да се подготвуваат. Предложи, 
Советот  да не им изрекува никакви мерки на ТВ Алфа, ТВ Канал 5 и ТВ Канал 5 плус. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека Советот е регулаторно тело кое 
исклучиво работи по Закон, и одредени искази кои ги забележал во дискусиите кај 
колегите како што се – "сега се кризни времиња и треба да се одлучи вака или онака", 
"станува збор за атрактивна емисија, станува збор за емисија со масовна гледаност и 
поради тоа треба да се одлучи вака или онака...."  - за него немаат никаква важност. 
Можеби на некои наредни средби, координации, членовите на Советот, треба да се 
договорат што преставува прикриено рекламирање.  

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека иако емисијата е од областа на 
автомобилизмот, сепак треба да се почитува Законот. Законот за радиодифузна дејност, 
јасно покажува што е забрането за емитување, а што е дозволено, и во тој поглед не го 
разбира образложението на м-р Борис Арсов, во однос на прикриеното рекламирање. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини, предложи да се изрече мерката писмена опомена, 
затоа што радиодифузерите треба сериозно да го почитуваат Законот.  

Раководителот на Секторот за програмски работи, објасни дека Законот за 
радиодифузна дејност не предвидува одземање на дозвола за вршење радиодифузна 
дејност доколку се акумулирале изречените мерки, односно бројот на изречени мерки 
нема врска со одземање на дозволи. Рече дека емисиите за автомобилизам се 
специфични емисии и треба да се толерира извесно пласирање производи, се додека тоа 
е од информативен карактер. Но, рече дека не треба да се користат вредносни судови 
кои имаат рекламен карактер, што и пишува во Извештајот од мониторингот на Секторот 
за програмски работи. Таа објасни што се подразбира под прикриено рекламирање 
според Законот.  

Предлогот, на ТВ Алфа, поради прекршување на Член 98 став 1 (прикриено 
рекламирање) и - Член 99 став 1 алинеја 4 (период од најмалку 20 минути меѓу два 
рекламни блока во рамките на една програма), да и се упати укажување, се стави на 
гласање. „за“ овој предлог гласаа членовите на Совет: м-р Милаим Фетаи, Методи 
Стоименоски и Столе Наумов. Советот констатира дека предлогот не се усвои.  

Предлогот, на ТВ Алфа, поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 (период од 
најмалку 20 минути меѓу два рекламни блока во рамките на една програма), да и се упати 
укажување, се стави на гласање. „за“ овој предлог гласаа членовите на Совет:   м-р 
Милаим Фетаи, Методи Стоименоски, Лазо Петрушевски и Столе Наумов. Советот 
констатира дека предлогот не се усвои.  

Предлогот, на ТВ Алфа, поради прекршување на Член 98 став 1 (прикриено 
рекламирање) и - Член 99 став 1 алинеја 4 (период од најмалку 20 минути меѓу два 
рекламни блока во рамките на една програма), да и се изрече мерката писмена опомена, 
се стави на гласање. „за“ овој предлог гласаа членовите на Совет: м-р Милаим Фетаи, 



9 
 

Замир Мехмети, Селвер Ајдини, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски. Советот 
констатира дека предлогот не се усвои. 

Предлогот, на ТВ Канал 5, поради прекршување на Член 98 став 1 (прикриено 
рекламирање), да и се упати укажување, се стави на гласање. „За“ овој предлог гласаа 
членовите на Совет: м-р Милаим Фетаи, Столе Наумов, Методи Стоименоски, Замир 
Мехмети и Селвер Ајдини. Советот констатира дека предлогот не се усвои. 

Бидејќи Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во текот на гласањето не 
побара членовите на Совет да се изјаснат дали нивниот глас е воздржан или против, 
членовите на Совет, м-р Борис Арсов и акад. Бојан Шоптрајанов рекоа дека за сите 
предлози нивниот глас беше воздржан. Истото ги прифатија и останатите членови на 
Совет кои не гласаа, односно беа воздржани.  

Предлогот, на ТВ Канал 5 Плус, поради прекршување на Член 98 став 1 (прикриено 
рекламирање), да и се упати укажување, се стави на гласање. „за“ овој предлог гласаа 
членовите на Совет: м-р Милаим Фетаи, Столе Наумов, Методи Стоименоски, Замир 
Мехмети и Селвер Ајдини. Советот констатира дека предлогот не се усвои. 

 

Точка 8 

Советот го разгледа Извештајот од Анализата на радио програмските сервиси на 
јавниот радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011 година).  

Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека, како што е наведено и во 
извештајот, на телевизиските програмски сервиси, неделната анализа на радио 
сервисите на Македонската радиотелевизија - Првата програма на Македонско радио – 
Радио Скопје, Македонско радио – Радио Два и Македонско радио – Програма на 
етничките заедници, е направена од аспект на исполнување на улогата на јавен сервис. 
Бидејќи радиото и телевизијата не можат да се поистоветат како медиуми, логично е 
мерилата за оценување на степенот на почитување на принципите на јавен 
радиодифузен сервис да не бидат потполно исти за нив. Отсуството на слика, резултира 
со изоставување на дел од критериумите што важат за телевизиските сервиси како 
сценаристички, режисерски ангажман и квалитативните аспекти врзани со нив, споредба 
на сопствената со странска продукција во смисла на стандарди за квалитет, жанровска 
разновидност, година на производство итн. Раководителот на Секторот за програмски 
работи, објасни дека ова преставува трет дел од Анализата во однос на исполнување на 
функциите како Јавен радиодифузен сервис. Од еднонеделната анализа е евидентно 
дека Првиот програмски сервис на Македонското радио и во 2011 година ја задржува 
својата определба да служи пред сè како информативен сервис на граѓаните, но се води 
сметка и за другите две функции. Во анализираната недела, во програмата на Втората 
програма на Македонско Радио доминира музиката, зголемен е бројот на идентификации 
на радиото, обемот на промотивните најави, бројот на музички емисии, со што овој 
програмски сервис се профилира како медиум кој забавува и е со карактеристики 



10 
 

послични на комерцијалните медиуми, отколку на јавен сервис. Анализата на 
еднонеделната програма покажа дека овој програмски сервис во говорниот дел 
исполнува доминантно информативна функција со 78,62%. Според застапеноста на 
програмите што ги исполнуваат другите две функции, забавната функција зафаќа 14.49% 
, а образовната функција 6.88%, од говорниот дел. За програмата може да се каже дека е 
жанровски разновидна и води сметка за потребите и интересите на Албанците, Турците, 
Ромите, Власите, Србите и Бошњаците во земјата. Според одвоеното време доминира 
програмата на албански јазик. Генерално оценките се позитивни, забелешки има само за 
втората програма. Членот на Советот, Столе Наумов, рече, дека треба да се истакнат 
позитивни елементи во однос на Јавниот радиодифузен сервис како лепеза на повеќе 
програми, емитување на изворна музика, програмата на емисиите на јазиците на 
етничките заедници. Во однос на емисиите на јазиците на етничките заедници, рече дека 
говорот е намален, но од друга страна е за поздравување емитувањето на музика на 
македонски јазик. Во однос на емисиите на јазиците на етничките заедници има 
драстичен дебаланс, односно освен на албански и турски јазик, емисиите на јазиците на 
помалите етнички заедници се емитуваат во неатрактивни временски периоди. Во 
емисиите на јазиците на помалите етнички заедници што се емитуваат има претежно 
музика, без прилози кои што треба да бидат насочени во насока на зачувување на 
јазикот. За споредба, од 168 часа емитувана програма на МРА, на каналот на јазиците на 
етничките заедници 119 часа се отстапени за програмата на албански јазик. Како 
забелешка ги посочи бесплатните соопштенија, бесплатните реклами, кои според него 
многу често ја преминуваат границата која ги квалификува како бесплатни, затоа што 
често станува збор за комерцијални. МРА, рече, некогаш беше радио кое имаше 
најголема доверба кај граѓаните, но во последните 10-15 години, за жал рече дека ја губи 
довербата во однос на другите медиуми. Советот го усвои предложениот Извештај од 
Анализата на радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ (3-9 
октомври 2011 година), изработен од Секторот за програмски работи. 

 

Точка 9 

Советот го разгледа предлогот за Формирање работна група за изработка на 
Стратегија за развој на радиодифузната дејност во РМ за периодот 2013 – 2017 година. 
Советот донесе едногласна одлука да се формира Работна група за изработка на 
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во РМ за периодот 2013 – 2017 година: 

- Претседател на работната група: м-р Методија Јанчески; 

- Носител на активностите од Стручната служба: Магдалена Давидовска – Довлева; 

- Учесници во активностите: сите раководители во Стручната служба и Јордан 
Георгиевски.  

(Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, во текот на гласањето беше отсутен). 
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Точка 10 

      Советот го разгледа предлогот за Формирање работна група за одбележување на 
јубилејот – 15 години Совет за радиодифузија на РМ. Членот на Советот, Столе Наумов, 
предложи во работната група да бидат и членовите на Совет, м-р Борис Арсов и Селвер 
Ајдини. Советот донесе едногласна одлука да се формира Работна група за 
одбележување на јубилејот – 15 години Совет за радиодифузија на РМ: 

- Претседател на работната група: м-р Милаим Фетаи; 

- Учесници во активностите од членовите на СРД: Столе Наумов, Бранко 
Радовановиќ, Селвер Ајдини и м-р Борис Арсов; 

- Носител на активностите од Стручната служба: м-р Борче Маневски; 

- Учесници во активностите: Огнен Неделковски. 

 

Точка 11 

Советот го разгледа предлогот за Формирање работна група за изработка на Анализа 
на пазарот на радиодифузната дејност во 2011 година. Заменикот на претседателот, м-р 
Милаим Фетаи и членот на Советот, Столе Наумов, предложија во работната група да 
земат учество и членовите на Совет, Замир Мехмети и Селвер Ајдини. Советот донесе 
едногласна одлука да се формира Работна група за изработка на Анализа на пазарот на 
радиодифузната дејност во 2011 година: 

- Претседател на работна група: Методи Стоименовски; 

- Учесници во активностите од членовите на СРД: Столе Наумов и Бранко 
Радовановиќ, Замир Мехмети и Селвер Ајдини;  

- Носител на активностите од Стручната служба: Магдалена Давидовска – Довлева. 
 

 

Точка 12 

       Советот ја разгледа предложената Информација од учеството на форумот 
„Соработката помеѓу редакциите во Јавниот сервис – важен предуслов за неутрално 
известување“, подготвена од членот на Советот, Бранко Радовановиќ и од м-р Емилија 
Петреска – Камењарова. Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, истакна дека  целта на 
Форумот била да се промовира меѓуетнички дијалог во МРТ така што ќе се поттикне 
соработката меѓу редакциите во МРТ при известувањето за чувствителни теми. Советот 
едногласно ја усвои предложената Информација од учеството на форумот „Соработка 
помеѓу редакциите во Јавниот сервис – важен предуслов за неутрално известување“ 
подготвена од членот на Советот, Бранко Радовановиќ и од м-р Емилија Петреска – 
Камењарова. 
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Точка 13 

      Советот ја разгледа предложената Информација од учеството на панел дискусијата 
„Жените во медиумите: предизвици и можности за постигнување на балансирано 
претставување“, подготвена од м-р Емилија Петреска – Камењарова. Советот едногласно 
ја усвои предложената Информација за учеството на панел дискусијата „Жените во 
медиумите: предизвици и можности за постигнување на балансирано преставување“ 
подготвена од м-р Емилија Петреска – Камењарова. 

 

Точка 14 

Разно 

 
 
 
Бр. 02-1891/14                                                               Совет за радиодифузија на РМ 
31.05.2012 година                                                                  П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е                                                                           м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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