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ЗАПИСНИК 
од 15-та седница на Советот 
одржана на 21.03.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 
Методија Јанчески, м-р акад. Бојан Шоптрајанов, 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: Сељадин Џезаири (оправдано отсутен). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Слободан Беличански, Цветанка 
Митревска, Арбен Саити, м-р Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ и 
Ружица Бошнакоска Јотевска. 

Други присутни: Теута Абдули од ТВ Ера, Јегор Тилпуни и Николина 
Габрилоска од ОБСЕ ОДИХР, Максим Ристески од Капитал, Соња Казиоска од 
Дневник, Михајло Видимлиски од 24 Вести, Љубиша Станковиќ од Утрински весник. 

 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 15-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија.  
Предлози за измена и дополнување на дневниот ред, не беа понудени. Советот 

со 13 гласа „за“, едногласно (Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи не беше 
присутен за време на гласањето), го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 12-та седница на Советот, одржана на 
06.03.2013 година.  

2. Извештаи од мониторингот на медиумското покривање на изборната 
кампања.  

3. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, по доставена пресметка на 4 март 2013 година.  

4. Разно. 
 
 
Точка 1 
Советот го разгледа Записникот од 12-та седница на Советот, одржана на 

06.03.2013 година.  
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи во текстот да се додаде една 

реченица, со цел појаснување на содржината во неговото излагање. 
Советот, со забелешката дадена од членот на Советот, Столе Наумов, едногласно 

го усвои Записникот од 12-та седница на Советот, одржана на 06.03.2013 година, во 
текстот како што беше предложен. (Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи не 
беше присутен за време на гласањето). 
 

 
Точка 2 
Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 

Извештај од мониторингот на програмата на ТРД Канал 5 ДООЕЛ, Скопјe, емитувана на  
10 март 2013 година. 

    Членот на Советот, м-р Борис Арсов, на почетокот кажа пофални зборови за ТВ 
Канал 5, затоа што според него за периодот од започнување на изборната кампања до 
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сега, има многу мал број прекршувања на членови од Изборниот законик. 
Прекршувањето што Канал 5 Телевизија го има направено на 10 март 2013 година рече 
дека е минимално за разлика од констатираните прекршувањата кај другите медиуми 
кои ќе се разгледуваат на седницата. Но бидејќи рече дека треба да се почитува 
Законот, се согласува со предлог заклучокот даден од Стручната служба. 

Членот на Советот, Столе Наумов, се согласи со излагањето на м-р Борис Арсов, во 
однос на предлог-заклучокот, односно изрекување на мерката и рече дека, иако 
прекршувањето е мало, сепак треба да се постапи исто како и со другите медиуми. 

Советот со 13 гласа „за“, едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД Канал 5 ДООЕЛ, Скопјe, поради 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот 
за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко 
рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 
минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
(Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи не беше присутен за време на 
гласањето). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ, одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на ТРД Канал 5 ДООЕЛ, Скопјe, 
поради прекршување член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). (Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи не беше 
присутен за време на гласањето). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 
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Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на Трговско радиодифузно друштво Алфа ТВ 
ДООЕЛ Скопје, емитувана на  10, 11, 12, 13, 14, 15  и 16 март 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека во споредба со извештајот од ТВ Канал 
5, радиодифузерот ТВ Алфа има направено повеќе прекршувања констаирани во 
различни денови. Но без разлика дали се работи за прекршување од една минута или 
10 минути, тоа говори за неперфектноста на Законот. Единствено останува надлежниот 
суд да ги земе предвид како олеснителна околност. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека тежината на прекршокот се 
оценува според тоа кој член се прекршил. Во таа насока рече дека надлежниот суд 
треба да оцени кој медиум колку и како ќе биде казнет. 

Советот со 13 гласа „за“, едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против Трговското радиодифузно друштво 
Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик 
и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва 
можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со 
тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да 
одвојат за еден учесник во изборната кампања). (Заменикот на претседателот, д-р 
Милаим Фетаи не беше присутен за време на гласањето). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 11 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
Трговското радиодифузно друштво Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, поради прекршување член 
75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските 
радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко 
рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 
минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
(Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи не беше присутен за време на 
гласањето). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
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Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузното трговско друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на  13 март 2013 година. 

    Советот со 13 гласа „за“, едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против Радиодифузното трговско друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, поради прекршување на член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни 
друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден 
реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален 
час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). (Заменикот на 
претседателот, д-р Милаим Фетаи не беше присутен за време на гласањето). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

      Советот со 11 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, Бранко 
Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, поради 
прекршување член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко 
рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 
минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
(Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи не беше присутен за време на 
гласањето). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ, Скопјe, емитувана 
на 9 март 2013 година. 
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Советот со 14 гласа „за“, едногласно одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ, Скопјe, 
поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ, Скопјe, поради прекршување член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва 
можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со 
тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да 
одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на Извештај од мониторингот на програмата 
на Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана 
на  11 и на 13 март 2013 година. 

       Советот со 14 гласа „за“, едногласно одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против Трговско друштво за радио - 
дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни 
друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден 
реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален 
час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
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 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, поради 
прекршување член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко 
рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 
минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје. 

      Советот со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ, одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред  
надлежниот суд против ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, поради 
прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот 
за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања 
(трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко 
рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 
минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
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прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на ТВ 
БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, поради прекршување член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни 
друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден 
реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален 
час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
  Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 
 Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на Трговското радиодифузно друштво ДИБРА 
ТВ ДООЕЛ Дебар, емитувана на  10 март 2013 година. 

         Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против Трговското радиодифузно 
друштво ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар, поради прекршување на член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни 
друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден 
реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален 
час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
Трговското радиодифузно друштво ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар, поради прекршување 
член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските 
радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко 
рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 
минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
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бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на Извештај од мониторингот на програмата 
на ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на  10 март 2013 година. 

 Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп, 
поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп, поради прекршување член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва 
можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со 
тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да 
одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 
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Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, 
емитувана на  7 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ 
Тетово, поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 
од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, Бранко 
Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, поради прекршување член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва 
можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со 
тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да 
одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ 
Кочани, емитувана на 6 и на 10 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД 
ДООЕЛ Кочани, поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 
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став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 
минути платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив 
најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден 
учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, Бранко 
Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани, поради прекршување член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни 
друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден 
реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален 
час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД Телевизија КОБРА ДООЕЛ Радовиш, 
емитувана на 5, 6, 8, 9 и 10 март година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД Телевизија КОБРА ДООЕЛ 
Радовиш, поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 
1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
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(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД Телевизија КОБРА ДООЕЛ Радовиш, поради прекршување член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни 
друштва можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден 
реален час со тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален 
час можат да одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш, емитувана 
на 4 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш, 
поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш, поради прекршување член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
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претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва 
можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со 
тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да 
одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД НОВА ДООЕЛ Куманово, емитувана 
на 5 и на 10 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД НОВА ДООЕЛ Куманово, 
поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД НОВА ДООЕЛ Куманово, поради прекршување член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва 
можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со 
тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да 
одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 



13 
 

изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес, емитувана 
на 8 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес, 
поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 22 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (трговските радиодифузни друштва можат да емитуваат 15 минути 
платено политичко рекламирање на еден реален час со тоа што, од нив најмногу две 
третини, односно 10 минути на еден реален час можат да одвојат за еден учесник во 
изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13),  со што сторен е прекршок од член 181 став 1 
алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес, поради прекршување член 75 став 3 од Изборниот 
законик и член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (трговските радиодифузни друштва 
можат да емитуваат 15 минути платено политичко рекламирање на еден реален час со 
тоа што, од нив најмногу две третини, односно 10 минути на еден реален час можат да 
одвојат за еден учесник во изборната кампања). 
 Со горенаведеното прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања 
бр.01-1597/1 од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.60/11), не се почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик 
(Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија” бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 
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Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, 
емитувана на 11 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ 
Скопје, 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 (емитувани реклами финансирани од Буџетот на РМ, односно од 
буџетите на општините и на градот Скопје). 
 Со горенаведеното прекршување на член 7 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12), со што сторен е прекршок од член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, 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 (емитувани реклами финансирани од 
Буџетот на РМ, односно од буџетите на општините и на градот Скопје). 
 Со горенаведеното прекршување на член 7 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп, 
емитувана на 10 март 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, го запраша Раководителот на Секторот за 
правни работи, дали може за две различни прекршувања на членови од Законот од 
еден ист еден медиум, Советот да изрече една мерка, односно едно барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд. 

Раководителот на Секторот за правни работи, рече дека доколку се повредени 
различни членови од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборната кампања, тогаш станува збор за различни 
прекршувања и не може да се спојат во едно барање за поведување на прекршочна 
постапка. 
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Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп, 
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 
(емитувани реклами финансирани од Буџетот на РМ, односно од буџетите на 
општините и на градот Скопје). 
 Со горенаведеното прекршување на член 7 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12), со што сторен е прекршок од член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп, 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 (емитувани реклами финансирани од 
Буџетот на РМ, односно од буџетите на општините и на градот Скопје). 
 Со горенаведеното прекршување на член 7 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
од 21.04.2011 година (“Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12), со што сторен е прекршок од член 181 став 1 алинеја 1 и став 2 од 
Изборниот законик. 

Советот го задржа Секторот за правни работи, пред поднесувањето на 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Се задолжува Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
Трговското радиодифузно друштво ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар, емитувана на 11 март 
2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи до Дибра ТВ, да се упати 
укажување, бидејќи на претходните седници, за истиот прекршок, Советот на 
медиумите им упатувал укажување. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека го подржува 
предлогот на Столе Наумов, со оглед на тежината на прекршувањето и праксата 
Советот во однос на 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, да упатува укажување. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно донесе одлука на ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ 
Дебар: 
- 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 (платеното политичко рекламирање треба да биде соодветно и 
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видливо означено како „платено политичко рекламирање” во текот на целото 
времетраење на емитувањето, и со најавна и со одјавна шпица треба да биде јасно 
издвоено од другиот дел на програмата и од другите рекламни спотови, од телешопинг 
спотовите и од другите облици на рекламирање), да му се упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци 
која ја води Секторот за правни работи. 

Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15 март 
2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, донесе едногласна одлука на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ 
Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 26 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (во сите облици платено политичко рекламирање нарачателот мора 
да биде јасно означен), да му се упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци 
која ја води Секторот за правни работи. 

Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на 10 март 2013 година. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 26 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (во сите облици платено политичко рекламирање нарачателот мора 
да биде јасно означен), да му се упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци 
која ја води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, 
емитувана на  15 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран 
ДООЕЛ Скопје, 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: вести и 
други дневно-информативни програми, во детски, училишни и образовни програми, во 
директни преноси од верски, спортски, културни, забавни и други настани и во посебни 
информативни програми). 
 Со горенаведеното прекршување на член 27 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12, 31/13 и 34/13), со што сторен е прекршок од член 181 став 1 алинеја 1 и став 
2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на ТВ 
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БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, 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: вести и други дневно-информативни програми, во детски, 
училишни и образовни програми, во директни преноси од верски, спортски, културни, 
забавни и други настани и во посебни информативни програми). 
 Со горенаведеното прекршување на член 27 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на Трговско друштво за радио - дифузна 
дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на  13 и 14 март 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“, едногласно, одлучи да поднесе барање за поведување 
на прекршочна постапка пред надлежниот суд против Трговско друштво за радио - 
дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, 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: вести и други дневно-информативни програми, во детски, 
училишни и образовни програми, во директни преноси од верски, спортски, културни, 
забавни и други настани и во посебни информативни програми). 
 Со горенаведеното прекршување на член 27 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12, 31/13 и 34/13), со што сторен е прекршок од член 181 став 1 алинеја 1 и став 
2 од Изборниот законик. 

Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд против главниот и одговорен уредник на 
Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, 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: вести и други дневно-
информативни програми, во детски, училишни и образовни програми, во директни 
преноси од верски, спортски, културни, забавни и други настани и во посебни 
информативни програми). 
 Со горенаведеното прекршување на член 27 од Правилникот за рамноправен 
пристап во медиумското претставување за време на изборната кампања бр.01-1597/1 
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од 21.04.2011 година (,,Службен весник на Република Македонија”, бр.60/11), не се 
почитуваат правилата од членот 75 став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.54/11) и Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” 
бр.142/12, 31/13 и 34/13), 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 
барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, да спроведе 
постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД 
Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје емитувана на 16 и 17 март 2013 година. 

Телевизија Сител на 16 и 17 март 2013 година, го прекрши член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 30 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (при објавување резултати од 
испитувања на јавното мислење радиодифузерите се должни да обезбедат доволно 
информации врз основа на кои јавноста ќе може да ја процени веродостојноста на 
испитувањето). 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече, со оглед дека се работи 
за испитување на јавното мислење, Советот за радиодифузија е посебно чуствителен 
кон таков вид на прекршок. Во таа насока додаде дека за време на обуките на 
медиумите им било укажано дека 5 дена пред денот на одржување на изборите, не 
треба во своите програми согласно Изборниот законик да објавуваат резултати од 
испитувања на јавното мислење. Согласно Законот, законодавецот предвидел дека 
треба да се исполнат сериозни услови, за да се објават резултатите пред се поради 
објективност. Посебно треба да биде наведено кој е нарачател, институцијата што го 
извршила истражувањето, да го наведат датумот, односно периодот во кој е 
спроведено истражувањето, големината и структурата на испитаниот примерок, за да 
се дојде до објективно презентирање на резултатите од испитувањето на јавното 
мислење. Рече дека и за него лично се важни наведените податоци кога ќе слушне за 
одредена анкета објавена на медиумите, и според нив ја гради довербата кон 
прикажаните резултати. Но од друга страна рече дека медиумите во овој период во 
голема мера се придржуваат кон објавување на потребните податоци согласно 
Законот, и има многу мал број на прекршувања во таа насока. За ТВ Сител рече дека го 
направил прекршокот и работа на Советот е каква мерка ќе изрече. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече, со оглед дека ТВ Сител резултатите 
од испитувања на јавното мислење ги емитувал во законски предвидениот рок, така да 
констатираните прекршувања не се сериозни и предложи на наведениот радиодифузер 
да му се упати укажување. 

Членот на Советот, Замир Мехмети рече дека според него прекршокот е 
прекршок без разлика дали е во мал размер или голем, и секој кој ќе го прекрши 
Законот треба да му се изрече мерка.  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, смета дека отстапувањето од 
изнесување на податоци за тоа кој методолошки постапки и техники се употребени 
претставува многу сериозен прекршок, затоа што во крајна линија презентирање на 
резултати од јавно истражување без доволно информации врз основа на кои јавноста 
ќе може да ја процени веродостојноста на испитувањето, може да ја доведе во 
прашање крвната слика на демократијата во Македонија. 
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Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека констатираниот прекршок кај ТВ 
Сител не се однесува на објавување на резултати од испитувања на јавното мислење 
пет дена пред денот на гласањето, туку прекршокот е констатиран по друг основ кој е 
напишан во Изборниот законик и во Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборната кампања. Тоа значи дека 
недостасуваат податоци, кои што на тој што гледа, слуша, чита, треба да му се 
овозможи да добие јасна слика, за да може сам да си создаде свое мислење, а не да 
биде убедуван без аргументи дека нешто е така. Тука станува збор за наука, рече, а не 
за импровизација и поради таа причина тоа е и ставено во Изборниот законик. 

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, ги замоли Раководителот на Стручната 
служба и Раководителот на Секторот за правни работи да се произнесат по однос на 
прекршувањето на ТВ Сител. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, предлогот на м-р Борис Арсов, 
на ТВ Сител да му се упати укажување поради прекршување на член 75 став 3 од 
Изборниот законик и член 30 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското 
претставување за време на изборна кампања (при објавување резултати од 
испитувања на јавното мислење радиодифузерите се должни да обезбедат доволно 
информации врз основа на кои јавноста ќе може да ја процени веродостојноста на 
испитувањето), го стави на гласање. 

По однос на овој предлог, „за“ беа членовите на Советот: д-р Зоран Трајчевски, 
м-р Борис Арсов, Антонио Јовановски, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски, м-р 
Методија Јанчески, Васко Петрушевски. Против беа членовите на Советот: Замир 
Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов и Бранко 
Радовановиќ. Воздржани беа Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи и членот 
на Советот, м-р Алма Машовиќ.  

Бидејќи предлогот на ТВ Сител да му се упати укажување не се изгласа, 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, предложи точката повторно да се 
разгледа на координација. 

Советот одлучи Извештајот од мониторингот на програмата на ЈП МРТ, 
Македонско радио - Радио Скопје, емитувана на 14 март 2013 година, да се разгледа 
прво на координација и да се одложи за продолжението на 15-та седница. 

 
 
Точка 3 
Советот ја разгледа Информацијата за плаќање на надоместокот за дозволата 

за вршење радиодифузна дејност, по доставена пресметка на 4 март 2013 година, која 
ја објасни Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи. 

      Советот за радиодифузија на Република Македонија со 14 гласа „за“, едногласно 
ја усвои предложенaта Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, по доставена пресметка 
на 04-ти март  2013-та година. 

Согласно доставена пресметка за надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност со краен рок за плаќање на наведената пресметка до 18-ти март 
2013-та година, Советот констатира дека во предвидениот рок ТРД Радио ФМ од 
Кочани, ја исполни својата обврска, односно го уплати пресметаниот надоместок за 
дозволата. 
 

 
Точка 4 
Разно 

- Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно ја усвои 
предложенaта Информација од обуката на тема „Медијацијата во Република 
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Македонија: Основни приници, можности и предности„, одржана на 14-ти февруари 
2013-та година во хотел „Вип” во Скопје, подготвена од м-р Ивона Муфишева 
Алексовска, Виш Соработник во Секторот за правни работи. 

- Советот ја усвои Информацијата за раскинување на договорите за реемитување 
на телевизиските програмски сервиси на ИКО МЕДИА од Белград, врз основа на нивно 
известување. 

Согласно пристигнатиот допис од компанијата ИКО МЕДИЈА ДОО од Белград, од 
21.03.2013 година (наш бр.11-1285/1) со кој го извести Советот дека се раскинати 
договорите за реемитување на нејзините програмски сервиси, поради неисполнување 
на договорниот услов за плаќање на надоместок за дистрибуција (реемитување) на 
истите, со следните оператори на јавни комуникациски мрежи: ТРД Оператор на 
кабелска мрежа ГЛОБАЛ-НЕТ ДООЕЛ Крушево, за следните програмски сервиси: Ultra, 
Cinemania, Sport Klub, Sport Klub+, Fishing&Hunting и Golf Klub, Друштво за промет, 
производство и услуги ИМПЕРИЈАЛ-С ДООЕЛ увоз извоз Скопје за следните 
програмски сервиси: Sport Klub, Sport Klub+, Fishing&Hunting и Golf Klub. ТРД Оператор 
на кабелска мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш и тоа за следните програмски сервиси: Sport 
Klub, Sport Klub+, Fishing&Hunting и Golf Klub, Друштво за меѓународна шпедиција, 
транспорт и трговија ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ извоз-увоз Скопје и тоа за следните 
програмски сервиси: Sport Klub, Sport Klub+, Fishing&Hunting и Golf Klub, Советот, 
согласно член 109 став 4 во врска со член 109 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност, со 14 гласа „за“, едногласно одлучи на секој од операторите да му се упати 
налог за исклучување на погоре наведените програмските сервиси.  
 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права до крајот на месец март да направи контролен 
мониторинг со цел да се утврди дали операторите постапиле по налогот на Советот за 
радиодифузија. 

- Советот ја усвои предложената Информација за отстапените приемници 
(ресивери) за прием на сигналот на операторот на јавна комуникациска мрежа 
ДИГИПЛУС МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје. 
      Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика итно да се јави во 
операторот на јавна комуникациска мрежа ДИГИПЛУС МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје и 
да побара веднаш да бидат исклучени БООМТВ декодерските картички со броевите: 
3223078482, 3223078503 и 3223078475 и на местото на исклучените декодерски 
картички, ДИГИПЛУС МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје да му отстапи на Советот за 
радиодифузија три нови и активни декодерски картички, заедно со потребната опрема 
за нив.  
      Воедно, Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да испрати 
допис со иста таква содржина до операторот на јавна комуникациска мрежа ДИГИПЛУС 
МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје. 
      Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да направи 
задолжување за двете постојни картички и за трите нови картички, кои ќе ги добие од 
ДИГИПЛУС МУЛТИМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје. 
 
 

ЗАПИСНИК 
од првото продолжение на 15-та седница на Советот 

одржано на 27.03.2013 година 
 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 
Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, 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: акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 
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Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Слободан Беличански, Цветанка 
Митревска, м-р Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ и Ружица 
Бошнакоска Јотевска. 

Други присутни: Мирослава Симоновска од Фокус, Валмир Кучи од ТВ Алсат М, 
Тања Јовановска од Вест, Фљутура Љатифи од МТВ2, Блерима Сали од МРА - 
албански јазик, Бојан Стојановски од ТВ Алфа, Михајло Лактов од ОБСЕ, Тилке Титов 
од ОБСЕ, Андриана Јовановска од 24 Вести, Лазо Билбиловски од Македонско радио, 
Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Николина Грабуловска од ОБСЕ ОДИХР, Јегор Талпуно 
од ОБСЕ ОДИХР, Фросина Николовска од МИА, Михајло Видимлиски од 24 Вести, 
Теута Абучи од ТВ Ера. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски го отвори првото продолжение 
на  15-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија.  

На седницата беа разгледани два извештаи од мониторинг кои беа претходно 
одложени, односно „Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Телевизија 
СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје емитувана на 16 и 17 март 2013 година“ и „Извештајот од 
мониторингот на програмата на ЈП МРТ, Македонско радио - Радио Скопје, емитувана 
на 14 март 2013 година “. 
 

Дневен ред 
 

1. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје емитувана на 16 и 17 март 2013 година. 

2. Извештајот од мониторингот на програмата на ЈП МРТ, Македонско радио 
Радио Скопје, емитувана на 14 март 2013 година. 

 
 
 
     Точка 1 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 16 и 17 март 2013 година. 

Советот со 11 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, 
Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, донесе одлука на ТРД 
Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 30 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (при објавување резултати од испитувања на јавното мислење 
радиодифузерите се должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои 
јавноста ќе може да ја процени веродостојноста на испитувањето), да му се упати 
укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци 
која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
      Точка 2 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ЈП 
МРТ, Македонско радио - Радио Скопје, емитувана на 14 март 2013 година. 

Советот со 11 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, 
Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, донесе одлука на ЈП МРТ, 
Македонско радио - Радио Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 30 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
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изборна кампања (при објавување резултати од испитувања на јавното мислење 
радиодифузерите се должни да обезбедат доволно информации врз основа на кои 
јавноста ќе може да ја процени веродостојноста на испитувањето), да му се упати 
укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци 
која ја води Секторот за правни работи. 
 
 
 
 
Бр. 02-1211/32            Совет за радиодифузија на РМ 
09.04.2013 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 
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