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ЗАПИСНИК 
од 12-та седница на Советот 
одржана на 06.03.2013 година 

 
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, акад. Бојан Шоптрајанов,  

м-р Методија Јанчески, м-р Борис Арсов, Бранко Радовановиќ, м-р Алма Машовиќ, м-р 
Васко Петревски, Замир Мехмети,  Методи Стоименовски, Столе Наумов, Антонио 
Јовановски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.  

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен) и Сељадин 
Џезаири (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, м-р Драгица Љубевска, Горан Радуновиќ, 
Слободан Беличански, Ивона Муфишева – Алексовска, Арбен Саити, Јетон Исмаили, 
Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска. 

Други присутни: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Андриана Јовановска од 24 
Вести, Владимир Медарски и Јета Жута од ЦРМ, Букурие Авди од ТВ Ера, Мирослава 
Симоновска од Фокус, Михајло Видимлиски од 24 Вести, Неџмедин Шакири и Назмије 
Абдураими од Македонско Радио, Бојан Стојановски од ТВ Алфа, Хамдие Ибраими од 
МТВ. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 12-та седница на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија.  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи точката 3 од Дневниот ред, 
„Извештај од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот пред 
започнување на изборната кампања“ да се одложи, поради недостаток на време 
материјалот да се разгледа, со оглед на тоа што материјалот за предметната точка 
беше доставен непосредно пред започнувањето на седницата. 

Членот на Советот, Столе Наумов, исто така поради недостаток на време 
материјалот да се разгледа и поради сериозноста на содржината на истиот, предложи 
точката 3 да се одложи. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини предложи по однос на точката 3, пред да се 
разгледува на следната седница, Советот да има координација. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, предложи точката 3 „Извештај 
од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување 
на изборната кампања“ да остане во Дневниот ред, со забелешка точката 3 да се 
одложи за продолжетокот на 12-та седница, која ќе се одржи пред почетокот на 
наредната, 13 седница на Советот. 

Советот со 12 гласа „за“, (членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов не беше 
присутен за време на гласањето), вклучувајќи ги наведените предлози, едногласно го 
усвои следниот: 

 
Д н е в е н  р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 12.02.2013 

година.  
2. Нацрт-Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија за 2012 година.  
3. Извештај од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот 

пред започнување на изборната кампања.  
      4. Разно. 



2 
 

 
 Точка 1 

            Советот го разгледа и со 12 гласа „за“, едногласно го усвои предложениот 
Записник од 9-та седница на Советот, одржана на 12.02.2013 година, во текстот како 
што беше предложен. (членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов не беше присутен 
за време на гласањето). 
 
       
            Точка 2 
 Советот го разгледа Нацрт-Извештајот за работа на Советот за радиодифузија 
на Република Македонија за 2012 година. 

Раководителот на Стручната служба на Советот, кратко ја објасни суштината на 
Нацрт-Извештајот. Во таа насока наведе дека тој е составен од 16 тематски глави и 9 
прилози и истиот треба да се достави до Собранието на РМ најдоцна до 31 март 2013 
година. Во текот на излагањето се осврна на побитните активности што Советот ги 
имаше во текот на 2013 година како што е одбележувањето на својот јубилеј – 15 
години постоење и во рамките на одбележувањето на овој значаен јубилеј, беше 
издадена Монографија „15 години Советот за радиодифузија на Република 
Македонија", и беше продуциран документарен филм "15 години Советот за 
радиодифузија на Република Македонија". По повод Јубилејот, Претседателот на 
Република Македонија, д-р Ѓорѓе Иванов го посети Советот. Исто така како важна 
активност го наведе и изготвувањето на Стратегијата за развој на радиодифузната 
дејност во Република Македонија 2013-2017 година. Со цел да се обезбедат реални 
услови за примена на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност, во своето 
Мислење за предложените измени на изборното законодавство, доставено до 
Министерството за правда на Република Македонија во јуни 2012 година, Советот 
укажа дека се наметнува потребата од востановување, односно водење Регистар на 
сите носители на јавни функции и членови на нивните семејства во Република 
Македонија, притоа предлагајќи ја Државната комисија за спечување на корупцијата 
како најсоодветна институција за водење на овој регистар. Согласно препораките од 
Државниот завод за ревизија, а со цел заштита на културното наследство, Советот 
донесе Одлука со која реализираните програми од јавен интерес, како аудиовизуелни и 
фонотечни добра, заради нивно архивирање и чување, беа предадени на 
националните установи за заштита: Кинотека на Република Македонија и 
Националната и Универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски. На крајот 
нагласи дека Нацрт-Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија за 2012 година е обемен и многу содржаен бидејќи во себе содржи голем 
број активности што Советот ги спровел во текот на 2012 година. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски иако рече дека Нацрт-Извештајот за 
работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година е 
содржаен, сепак додаде дека сака да даде неколку забелешки за кои смета дека треба 
да се составен дел од него. Во таа насока посочи дека е изработена и донесена Нацрт 
Безбедносна политика на СРД во областа на информатичките технологии, започната е 
употребата на дигитални сертификати од дел од членовите на СРД и вработените во 
Стручната служба. Во областа на пријавувањето на даноците по електронски пат каде  
успешно се употребуваат со тенденција се повеќе документите да се потпишуваат 
електронски и зголемена е безбедноста на сервер салата со: поставен е уред за 
електронско следење на температурата и присуството на електрично напојување во 
сервер салата со автоматска дојава кон мобилни телефони во случај на проблем или 
потреба од далечинска проверка на состојбата и набавен е нов клима уред со инвертор 
и поставен нов уред за заштита од интернет и интранет (Firewall). 
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Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека во Нацрт-Извештајот за работа на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година, иако е содржаен, 
сепак е потребно да се потенцираат три работи кои се носечки активности за работата 
на Советот за 2012 година. Прва е важноста на носењето на Стратегијата за развој на 
радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година од страна на Советот, каде во 
нејзината изработка учествуваа поголем број засегнати страни, втората е со исто така 
голема важност, а тоа е засилената комуникацијата на Советот со медиумите и 
мониторирање на нивната програма и потенцирање дека во текот на изминатата 2012 
година, кај сите медиуми  се забележа голем процент на почитувањето на одредбите 
од Законот за радиодифузната дејност и како трето да се нагласи конзистентната 
комуникација во текот на изминатата година на Советот со операторите на јавните 
комуникациски мрежи. 

Советот со 13 гласа „за“, едногласно го усвои Нацрт-Извештајот за работа на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година. Членовите на 
Советот беа задолжени да достават во писмена форма предлози за измена и 
дополнување на Извештајот за работата на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија за 2012 година. 
 

 
Точка 3 

 Советот одлучи точката 3 „Извештај од мониторингот на однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања“, да се 
одложи за првото продолжение на 12-та седница. 
 
 

Точка 4 
  Разно 

- Врз основа на претставка од локален радиодифузер, ТВ Орбис, со Упп бр.03-34, 
поднесена на 05.03.2013 година, со која има сознанија дека, во рамките на Maкс ТВ 
(Мax TV) услугата,  во Прилеп, Ресен, Новаци, Могила и други населени места,  се 
реемитува телевизискиот програмски сервис на локалниот радиодифузер Телевизија 
Тера – Битола  од населеното место  Битола,  што е спротивно на член 111 од Законот 
за радиодифузната дејност, Советот едногласно одлучи до Македонски Телеком АД 
Скопје веднаш да достави налог за исклучување на телевизискиот програмски  сервис 
на локалниот радиодифузер, Телевизија Тера – Битола што се  реемитува надвор од 
сервисната зона. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита 
на авторското право и сродните права, до 10.03.2013 година, да направи контролен 
мониторинг во однос на тоа дали се почитува издадениот налог за исклучување. 
Доколку не се постапи по налогот, беше заклучено дека во тој случај ќе се преземат 
многу подрастични мерки, согласно Законот. Исто така го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, да 
одговори на претставката од локалниот радиодифузер, ТВ Орбис, со бр.03-34, 
поднесена на 05.03.2013 година, и да го извести за одлуката на Советот. 

- Советот едногласно го усвои Извештајот за службено патување во Приштина, 
Република Косово на д-р Зоран Трајчевски, претседател на Советот, Сељадин 
Џезаири, член на Советот и Селвер Ајдини, член на Советот. 
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- Советот го разгледа и едногласно го усвои Мислењето во врска со Барањето на 
Бајруш Мјаку, во име и за сметка на Друштвото за продукција, театар и филм „БАЈРУШ 
МЈАКУ“ ДООЕЛ Скопје  (наш бр.03-1030/1 од 01.03.2013 година) и Барањето на „ТВ 21“ 
– Сателитската програма („COMPANY 21 – RADIO TELEVISIONI 21“) со наш бр. 03-
1065/1 од 05.03.2013 година, за добивање согласност за емитување на проектот од 
јавен интерес - ТВ филмот „Татковите книги“, на ТВ 21 – Сателитска програма, 
Приштина, Република Косово. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи проектот од јавен интерес - ТВ 
филмот „Татковите книги“, да се достави до МТВ1 и МТВ2, со цел на 7 март 2013 
година да го емитуваат на својата програма.  

Советот констатира дека на Бајруш Мјаку односно на Друштвото за продукција, 
театар и филм „БАЈРУШ МЈАКУ“ ДООЕЛ Скопје, неможе да му даде согласност за 
бесплатно емитување на телевизискиот игран филм – „Татковите книги“ (работен 
наслов „Тврдина од пепел“), на денот на албанското просветителство 7-ми март 2013 
година, на телевизискиот програмски сервис „ТВ 21“ – Сателитска програма, Приштина, 
Република Косово, затоа што престанал правниот субјективитет на Друштвото за 
продукција, театар и филм „БАЈРУШ МЈАКУ“ ДООЕЛ Скопје.  

Советот едногласно одлучи согласност за бесплатно емитување на телевизискиот 
игран филм – „Татковите книги“ (работен наслов „Тврдина од пепел“), на денот на 
албанското просветителство 7-ми март 2013 година да даде на „ТВ 21“ – Сателитска 
програма, Приштина, Република Косово, за што ќе се склучи Договор со „ТВ 21“ – 
Сателитската програма („COMPANY 21 – RADIO TELEVISIONI 21“) и Советот за 
радиодифузија на Република Македонија. 
 
 

ЗАПИСНИК 
од првото продолжение на 12-та седница на Советот 

одржано на 13.03.2013 година 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, акад. 
Бојан Шоптрајанов,  м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, м-р Борис Арсов, 
Бранко Радовановиќ, м-р Алма Машовиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети,  
Методи Стоименовски, Столе Наумов, Антонио Јовановски, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски.  

Отсутни членови на Совет: / 
Присутни од Стручна служба: м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, 

Цветанка Митревска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ. 
Други присутни: Јета Жута од ЦРМ, Теута Абдули од ТВ Ера, Владимир 

Медарски од ЦРМ, Николина Габрилоска од ОБСЕ ОДИХР, Јегор Талпуни од ОБСЕ 
ОДИХР, Сања Јовановиќ од ТВ Телма. 

 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски го отвори првото продолжение 

на 12-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија. На 
седницата се разгледа точката број 3, која беше одложена од 12-та седница. 
 

Дневен ред 
 

1. „Извештај од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот 
пред започнување на изборната кампања“. 
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Раководителот на Секторот за програмски работи, генерално ги објасни 

резултатите од мониторингот на радиодифузерите во периодот пред започнување на 
изборната кампања. Материјалот за точката рече дека се состои од два дела. Првиот 
се однесува на извештаи од констатирани прекршувања во периодот од 23 февруари 
до 3 март 2013 година а другиот дел преставува преглед од мониторингот на посебните 
информативни емисии емитувани на програмата на одредени медиуми кои имаат вакви 
емисии во својата програма, во периодот од 12 јануари до 3 март 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, даде кратки забелешки по однос на 
извештаите од мониторинзите,  во врска со потврдени кандидати за градоначалници. 
Рече дека во периодот пред започнување на изборната кампања до 3 март 2013 година 
бројот на потврдените кандидати се уште не бил конечен поради одложување на 
лустрацијата и според него тоа и не преставуваат голем прекршок, доколку некои од 
нив имале медимско преставување. Како новинар пред се, рече дека го интересира 
известувањето на медиумите во тој период односно почитувањето на 
професионалните новинарски стандарди, во однос на непристрасно и објективно 
известување, отвореност за различни политички гледишта и сл. На прашањата дали 
имаше медиумско преставување на потврдени кандидати, дали медиумите емитуваа 
реклами финансирани од буџетот на централната и локалната власт, рече дека имаше, 
но многу малку. На прашањето дали се почитуваа новинарските професионални 
стандарди рече исто така дека многу малку се почитуваа. Извештаите за почитувањето 
на професионалните новинарски стандарди се финансирани од ОБСЕ и Холандската 
Амбасада во РМ, изготвени од невладини институции и во нивните заклучоци стои: 
Овој период се карактеризира со нагласена политичко-партиска пристрасност, а членот 
на Советот, Столе Наумов, додаде дека според него имаше селективно информирање. 
Во следниот период рече дека медиумите потребно е да внимаваат на одредени 
штосови, како на пример репризите кои не се ограничени со Изборниот Законик и не 
смее да се претера со нивно постојано емитување, потоа да се внимава со 
коментарите и сл. Во следните измени треба многу јасно да се утврди кои се редовни 
активности на власта и на централно и на локално ниво и што се преставува псевдо-
настан кој се случува заради изборно преставување. Упати апел до медиумите за 
периодот за изборна кампања, каде им укажа дека се мониторираат и се мерат не само 
изборните хроники и балансот, туку се мери се што е поврзано со избори, настани во 
вести, вклучувајќи го и тонот на известување, што ќе биде дел од конечната оценка за 
балансот, потоа експерите кога даваат свое мислење, најчесто партиски обоени, исто 
така се мери и треба да има минимум двајца експерти за да се обезбеди баланс, потоа 
во однос на дебатните емисии треба да има писмен доказ дека гостите се поканети и 
дека истите не дошле во дебатната емисија. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека новинарството во Македонија, 
посебно во електронските медиуми, паднаа на испит, и новинарите Албанци, и 
новинарите Македонци. За исклучителни состојби потребна е исклучителна 
одговорност. Изборите се исклучителна околност и во таа насока, во професионална 
смисла, потребно е максимално да се почитуваат членовите 68 и 69 од Законот за 
радиодифузната дејност.  

Членот на Советот, Антонио Јовановски апелираше до членовите на Советот, 
искажувањето на личните ставови за одредени прашања да се одложат или да се 
постават за некоја наредна точка за следните седница. Ги замоли сите да се раководат 
по усвоениот дневен ред и при тоа да не се навлегува во субјективни ставови и 
гледишта кои не се причина и повод за работата на Советот. 
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Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски уште еднаш напомена, 
членовите на Советот при своите излагања да се држат конкретно до точките од 
Дневниот ред. Доколку имаат предлози за други точки тоа да го кажат на почетокот на 
седницата пред да се усвои дневниот ред. 

Во однос на предложените Извештаи од мониторингот на однесувањето на 
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања, по предлог на 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот со 12 гласа „за“ и три 
воздржани гласа од членовите на Советот, Столе Наумов, Сељадин Џезаири и Бранко 
Радовановиќ, Советот одлучи: 

- Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје, емитувана на 23 и 24 февруари и донесе одлука на ТРД 
КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 2 од Изборниот законик и член 14 став 3 од 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето 
на изборната кампања (во посебните информативни емисии не смеат да учествуваат 
потврдени кандидати од страна на надлежните изборни органи), да му се упати 
укажување. 

- Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО Скопје, емитувана на 26 
февруари и 1 март 2013 година и донесе одлука на ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 2 од Изборниот законик и член 14 став 3 од 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето 
на изборната кампања (во посебните информативни емисии не смеат да учествуваат 
потврдени кандидати од страна на надлежните изборни органи), да му се упати 
укажување. 

- Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
ТРД Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје, емитувана на 1 март 2013 година и донесе 
одлука на ТРД Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 2 од Изборниот законик и член 4 став 1 од 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето 
на изборната кампања (радиодифузерите пред почетокот на изборната кампања не 
смеат да емитуваат изборно медиумско претставување),  да му се упати укажување. 

- Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
ЈП Македонска радио телевизија Скопје, Прв програмски сервис на МТВ, емитувана на 
1 и 2 март 2013 година и донесе одлука на ЈП Македонска радио телевизија Скопје, 
Прв програмски сервис на МТВ: 
- поради прекршување на член 75 став 2 од Изборниот законик и член 4 став 1 од 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето 
на изборната кампања (радиодифузерите пред почетокот на изборната кампања не 
смеат да емитуваат изборно медиумско претставување), да му се упати укажување. 

- Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, емитувана на 
24 февруари 2013 година и донесе одлука на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 2 од Изборниот законик и член 14 став 3 од 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето 
на изборната кампања (во посебните информативни емисии не смеат да учествуваат 
потврдени кандидати од страна на надлежните изборни органи), да му се упати 
укажување. 
   - Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 
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23, 24 и 28 февруари 2013 година и донесе одлука на Трговско друштво за радио - 
дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 2 од Изборниот законик и член 5 од 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето 
на изборната кампања (уредници, новинари, водители на програма и презентери, 
ангажирани во подготвување програми на радиодифузерите, не смеат да учествуваат 
во предизборни активности на организатори на изборна кампања), да му се упати 
укажување. 

- Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
ТРД АЛСАТ - М ДОО Скопје, емитувана на 23 февруари 2013 година и донесе одлука 
на ТРД АЛСАТ - М ДОО Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 2 од Изборниот законик и член 14 став 3 од 
Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнувањето 
на изборната кампања (во посебните информативни емисии не смеат да учествуваат 
потврдени кандидати од страна на надлежните изборни органи), да му се упати 
укажување. 
 
 
 
Бр. 02-1028/13                   Совет за радиодифузија на РМ 
25.03.2013 година                                                                П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е          д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.     
  
    
 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
Изработил: Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 


