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ЗАПИСНИК 
од 16-та седница на Советот 
одржана 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). 
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 Кучин 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 ја отвори 16-та седница на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија.  

Предлози за измена и дополнување на дневниот ред, не беа понудени. Советот 
со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

 1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот, одржана на 13.03.2013 
година.  

2. Усвојување на Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на 15.03.2013 
година.  

3. Извештаj за начинот на известувањето во вестите за периодот на изборната 
кампања.  

4. Извештаи за констатирани прекршувања во текот на изборната кампања.  
5. Барање бр.11-63 од 14.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет 

програмски сервиси бр.9 на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.  
6. Барање бр.11-65 од 20.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет 

програмски сервиси бр.40 на Македонски Телеком АД Скопје.  
7. Информација за неовластено реемитување на телевизискиот програмски сервис 

на PINK TV, со предлог заклучок  
8. Предлог - Одлука за одобрување средства за отстранување сторена штета – 

скршени стакла во седиштето на Советот, согласно Договорот за јавна набавка за 
обезбедување финансиско-осигурителни услуги, бр.03-150/1 од 10.01.2013 година.  

9. Разно. 
 
 
  Точка 1 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 13-та седница на 

Советот, одржана на 13.03.2013 година, во текстот како што беше предложен. 
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Точка 2 
Советот го разгледа Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на 

15.03.2013 година. 
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, имаше техничка забелешка во 

однос на  содржината на една реченица од точката 1 од Записникот.  
Советот со 14 гласа „за“, едногласно, со предложената забелешка, го усвои 

Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на 15.03.2013 година, во текстот 
како што беше предложен. 

 
 
Точка 3 
Советот го разгледа предложениот Извештаj за начинот на известувањето во 

вестите за периодот на изборната кампања. 
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на предложениот Извештаj за начинот 

на известувањето во вестите за периодот на изборната кампања, рече дека бројките 
кои се прикажани во него се точни, но за да бидат целосно вистинити, недостасуваат 
одредени елементи кај мал број на медиуми, односно не е наведен тонот на 
известувањето, дали е позитивен, негативен или неутрален. Тоа е потребно, рече,  
затоа што тие спаѓаат во параметрите за оценување на избалансирано или 
неизбалансирано известување, согласно методологијата која Советот ја има усвоено. 
Во таа насока предложи кај одредени медиуми каде недостасува податокот за тонот на 
известување, истото да се дополни. Како што рече тоа значи да се повторат 
формулациите наведени во извештајот од првите 10 дена во однос на тонот на  
известувањето или јасно да се наведе доколку во вторите 10 дена од изборната 
кампања има подобрување или нема. Кај некои медиуми во првиот извештај е 
забележано дека има непочитување на професионалните новинарски стандарди во 
однос на известувањето, а во вториот извешај, Извештајот од медиумското покривање 
на Локалните избори 2013 година, во вестите за време на изборната кампања (4-22 
март 2013 година), тоа не го пишува, така што, ако е поправено, тоа да биде и 
потенцирано. Според него, не треба да се прави градација, односно еднаш да се мери 
тонот на известување, а следниот пат не. Како член на Советот и како новинар рече 
дека генерално не е задоволен од начинот на известувањето на медиумите, со 
исклучок на одредени медиуми. На претходните избори во извештаите рече дека во 
однос на известувањето имало формулации, како на пример драстична 
неизбалансираност, релативна неизбалансираност и избалансираност. Исто така 
наведе дека Советот поднесувал и барање за  поведување прекршочна постапка за 
медиумите каде што била констатирана неизбалансираност.   

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека во предложениот  Извештаj за 
начинот на известувањето во вестите за периодот на изборната кампања мора да се 
даде експликација на бројките кои се дадени во него, за да се биде транспарентен како 
во првиот извештај.  

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека пред почетокот на изборната 
кампања на Локалните избори 2013 година, Советот, до радиодифузерите упатил апел 
за да се обезбеди почитување на принципите на праведност, избалансираност и 
непристрасност во покривање на изборната кампања од страна на медиумите. На 
втората страна од предложениот Извештај од медиумското покривање на Локалните 
избори 2013 година, во вестите за време на изборната кампања (4-22 март 2013 
година), стои дека најголемиот дел од медиумите не успеале да направат разлика меѓу 
редовните активности на власта и оние кои служат за промовирање на проекти и 
достигнувања во функција на изборната кампања. Исто така, наведе дека во 
Извештајот стои дека „баланс обезбедија: ТВ 24 Вести, ТВ Алфа и Радио Канал 77, а 
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неизбалансираност е регистрирана кај: МРТ1, Македонско радио -  прва програма и ТВ 
Сител. Другите медиуми опфатени во овој извештај имаат свои специфики, било во 
поглед на временската застапеност на субјектите, било во поглед на врамувањето и 
тонот на известувањето“. Оваа оценка смета дека е точна. Предложи добиените оценки 
од првиот извештај од 4 до 13 март да се пренесат и да бидат дел од предложениот 
Извештајот од медиумското покривање на Локалните избори 2013 година, во вестите за 
време на изборната кампања (4-22 март 2013 година). 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека сака да додаде две работи кои не 
се спомнати во Извештајот од медиумското покривање на Локалните избори 2013 
година, во вестите за време на изборната кампања (4-22 март 2013 година). Првата 
работа е дека еден значаен политички субјект под мотото  „Сојузот на иднината“, се 
вклучил подоцна во кампањата и еден дел од нивните митинзи не вклучен, така што 
тоа време не е внесено во бројките во извештајот. На тој начин и процентуално се 
намалува нивното учество. Втората работа која не е вклучена, а значајно е да се 
спомене е тоа дека во текот на кампањата беа вовлечени и медиумите со констатација 
од страна на лидерот на „Сојузот на иднината“, господинот Бранко Црвенковски, каде 
медиумите беа директно обвинувани и нападнати дека тие се „пералници без етика и 
морал“ и дека после промената на власта во државата тие „ќе одговараат“.Членот на 
Советот, Лазо Петрушевски, рече дека според него тоа претставува директен напад врз 
медиумите. Во повеќе наврати, како што рече, на 6 март во Виница, 10 март во Крива 
Паланка, 14 март во Ресен, 16 март во Штип, еден дел од медиумите конкретно биле 
наречени „пералници за човечки мозоци“. Според него, натпреварот во политичката 
битка треба да се води помеѓу конкурентите, со критики за лоша сработеност и 
конкретни предлози како треба да биде, а не да се напаѓаат медиумите. Ова 
претставува лош потег на „Сојузот на иднината“, што и направи директна штета на 
самата опозиција, но сега индирекно, отпосле, може да направи штета и на Република 
Македонија, ако се констатира и во извештаите од странските набљудувачи. Неговото 
искажување, рече дека претставува негов личен став, кој не е влезен во извештајот и 
не инсистира да влезе во него, но посака да се спомене. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека е потребно да се има  
предвид дека во Извештајот за начинот на известувањето во вестите во првите десет 
дена од изборната кампања, биле наведени квалификации во поглед како медиумите 
известувале. Постои научна методолошка постапка каде бројките се интерпретираат, 
односно од нив се изведуваат одредени заклучоци и констатации, како на пример 
неизбалансираност, непрофесионалност, тенденциозност и сл. Извештајот од 
медиумското покривање на Локалните избори 2013 година, во вестите за време на 
изборната кампања (4-22 март 2013 година), рече дека претставува етапен извештај и 
дека Советот ќе има целосен извештај по завршувањето на вториот круг на Локалните 
избори 2013 година. Наведе дека од предложениот извештај може да се воочи доколку 
еден медиум има одвоено 3 часа за еден политички субјект, а за друг 30 минути, и 
согласно на тоа заклучокот е евидентен и дека тогаш постои неизбалансираност. Дали 
ке се констатира неизбалансираност во однос на известувањето кај одредени медиуми 
или не, реалноста не може да се измени, односно не можат да се сменат фактите. Го 
поддржува методолошкиот пристап кој во извештаите го применува Стручната служба 
на Советот, и предложи Извештајот од медиумското покривање на Локалните избори 
2013 година, во вестите за време на изборната кампања (4-22 март 2013 година), 
Советот да го усвои, со тоа што во конечниот извештај за медиумското покривање на 
Локалните избори 2013 година да се внесат сите потребни елементи и да не 
изостанува ниту еден елемент, бидејќи ќе се работи за целосна оценка на целокупниот 
период. 

Советот со 11 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, Столе 
Наумов, Сељадин Џезаири и Бранко Радовановиќ, го усвои Извештајот од медиумското 
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покривање на Локалните избори 2013 година, во вестите за време на изборната 
кампања (4-22 март 2013 година). 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, горенаведениот извештај да го објави на Веб страната на Советот. 

 
 
Точка 4 
Советот ги разгледа Извештаите од мониторингот на медиумското покривање на 

изборната кампања 
- Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа предложениот 

Извештај од мониторингот на програмата на трговското друштво за радиодифузна 
дејност СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ, емитувана на 9 март 2013 година. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече поради принципиелност во 
работата на Советот, за 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), да се изречат мерки како и на останатите медуми 
претходно.  

   Советот едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежниот суд против трговското друштво за радиодифузна дејност 
СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ, 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 друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ, 
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 
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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 ДАЛГА КРТ Гордана ДООЕЛ 
Куманово, емитувана на 13 март 2013 година. 

Советот едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежниот суд против ТРД ДАЛГА КРТ Гордана 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 ДАЛГА КРТ Гордана 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 
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 ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, 
емитувана на 16 март 2013 година. 

Советот 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 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 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 
РАДИО ПРО-ФМ ДООЕЛ Гостивар, емитувана на 11 март 2013 година. 

Советот едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежниот суд против Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПРО-
ФМ ДООЕЛ Гостивар, 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 
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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 РАДИО ПРО-ФМ ДООЕЛ Гостивар, 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 го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 
Трговското друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 
18 и на 19 март 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи како и на претходните медиуми кои 
го прекршиле член 75 став 3 од Изборниот законик и член 24 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања, да 
му се упати укажување. 

Советот донесе едногласна одлука на ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје: 
- 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 
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. 
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- Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмата на 

ТРД ТВ Коха Меваип ДООЕЛ Тетово, емитувана на 13 март 2013 година. 
Советот донесе едногласна одлука на ТРД ТВ Коха Меваип ДООЕЛ Тетово: 

- 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 
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 
ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш, емитувана на 6 март 2013 година. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш: 
- 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 
видливо означено како „платено политичко 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 
ТРД ТВ НОВА ДОО, Гевгелија, емитувана на 8, 10 и 13 март 2013 година. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД ТВ НОВА ДОО, Гевгелија: 
- 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 и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмата на ТРД ТВ Амазон ДООЕЛ СКОПЈЕ, емитувана на  18.03.2013 година. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД ТВ Амазон 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 и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмата на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ, емитувана на 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 и 22 март 2013 година. 

Советот донесе одлука на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ 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. 
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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 и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмата на ТРД Радио Зона М-1 Светлана ДООЕЛ СКОПЈЕ, емитувана на 19, 20, 21 
и 22 март 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека ТРД Радио Зона М-1, химната на 
ВМРО ДПМНЕ со неозначен нарачател, ја емитувал четири дена , секој час како хит на 
денот. Во таа насока рече дека не се согласува да му се упати укажување. 

Советот со 11 гласа „за“ и три воздражани гласа од членовите на Советот, 
Столе Наумов, Бранко Радовановиќ и Сељадин Џезаири, донесе одлука на ТРД Радио 
Зона М-1 Светлана 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 за радиодифузија на Република Македонија го разгледа и усвои 
предложениот Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 
ДООЕЛ Штип, емитувана на 16 март 2013 година. 

    Советот едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежниот суд против ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, 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 
ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, 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 
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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 и усвои 
предложениот Извештај од мониторингот на програмата на Трговското друштво за 
радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15 март 2013 година. 

    Советот  едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежниот суд против Трговското 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 
Трговското 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 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 Трговското друштво за 
радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 18, 19 и 22 март 2013 
година. 

Членот на Советот, Столе Наумов предложи да се упати укажување, пред сé 
затоа што е испочитувана минутажата, а проблематично е тоа што дел од интервјуто со 
Неждет Мустафа и со Шабан Салиу, претставници на ОДСР, е емитувано како ППР. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи се согласи на ТВ ШУТЕЛ за 
констатираниот прекршок да му се упати укажување. 

Советот донесе едногласна одлука на ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 29 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (посебните информативни програми не смеат да се користат како 
облик на платено политичко 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 за радиодифузија на Република Македонија го разгледа и усвои 
предложениот Извештај од мониторингот на програмата на Трговското радиодифузно 
друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15 март 2013 година. 

       Советот едногласно одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна 
постапка пред надлежниот суд против Телевизија СИТЕЛ 3 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 
Телевизија СИТЕЛ 3 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. 
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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 усвои предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, 
емитувана на 13 и 15 март 2013 година. 

Советот 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, 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 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, 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 и усвои 
предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио ВАТ ДОО 
Скопје, емитувана на 24 март 2013 година. 

Советот донесе едногласна одлука на ТРД Радио ВАТ ДОО Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 35 став 1 алинеи 
2 и 3 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време 
на изборна кампања (За време на изборниот молк, радиодифузерите можат да 
известуваат и за неправилности и за евентуални инциденти, при што: можат да 
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објавуваат само проверени информации од официјални извори; елементите од 
информациите на официјалните извори кои се сметаат за прекршување на изборниот 
молк како што е откривањето на идентитетот на политичките субјекти вклучени во 
инциденти, не смеат да ги објавуваат до затворањето на избирачките места; а 
кандидатите во изборниот процес, односно организаторите на изборна кампања, 
нивните набљудувачи и штабови, не се сметаат за официјални извори на 
информации),  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 и усвои 
предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ ЕРА ДОО 
Скопје, емитувана на 24 март 2013 година. 

Советот донесе едноглсна одлука на ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 35 став 1 алинеја 
3 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (За време на изборниот молк, радиодифузерите можат да 
известуваат и за неправилности и за евентуални инциденти, при што: можат да 
објавуваат само проверени информации од официјални извори; елементите од 
информациите на официјалните извори кои се сметаат за прекршување на изборниот 
молк како што е откривањето на идентитетот на политичките субјекти вклучени во 
инциденти, не смеат да ги објавуваат до затворањето на избирачките места; а 
кандидатите во изборниот процес, односно организаторите на изборна кампања, 
нивните набљудувачи и штабови, не се сметаат за официјални извори на 
информации),  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. 

  Членот на Советот, Столе Наумов, за извештаите во кои е констатиран прекршок 
на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 31 став 1 од Правилникот за 
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања, 
односно резултати од испитување на јавното мислење да се објавуваат најдоцна 5 
дена пред денот определен за одржување на изборите, рече дека станува збор за 
сериозен прекршок. Наведените медиуми во недозволено време објавувале резултати 
од анкети, и во таа насока предложи до нив да се поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот суд и исто така и против главниот и одговорен 
уредник на медиумот. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека резултатите од 
испитување на јавното мислење се објавени само првиот ден и потоа истите не се 
повторени. Можеби, рече, радиодифузерите на биле информирани во целост за членот 
31 став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за 
време на изборна кампања. Во таа насока предложи да им се упати укажување со цел 
да се информираат и во вториот круг да бидат запознаени и да не го повторат 
прекршокот. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека се согласува со предлогот на 
членот на Советот, Столе Наумов, да се упати барање за поведување на прекршочна 
постапка. Нагласи дека пред почетокот на изборната кампања, Советот навремено 
имал презентација на Изборниот законик и Правилникот за рамноправен пристап во 
медиумското претставување за време на изборна кампања и обука со преставници на 
радиофузните друштва, меѓу кој беа запознаени со правилата за однесување и беа 
предупредени и за содржината на овој член од Правилникот. 

 



14 
 

           - Советот за радиодифузија на Република Македонија го усвои предложениот 
Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО ВАТ ДОО, Скопје, емитувана 
на 19 март 2013 година. 

Советот со 11 гласа „за“ , еден глас против од членот на Советот, Столе Наумов 
и два воздржани гласа од членовите на Советот, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини,  
донесе одлука на ТРД РАДИО ВАТ ДОО, Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 31 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (резултати од испитување на јавното мислење се објавуваат 
најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на изборите), 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 и усвои 
предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ЈП МРТ, Македонско 
радио – програма на турски јазик, емитуван на 19 март 2013 година. 

Советот со 11 гласа „за“ , еден глас против од членот на Советот, Столе Наумов 
и два воздржани гласа од членовите на Советот, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини, 
донесе одлука на ЈП МРТ, Македонско радио – програма на турски јазик: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 31 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (резултати од испитување на јавното мислење се објавуваат 
најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на изборите),  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 усвои предложениот 
Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ЈП МРТ, Македонско радио – Радио 
Скопје, емитуван на 19 март 2013 година. 

Советот со 11 гласа „за“ , еден глас против од членот на Советот, Столе Наумов 
и два воздржани гласа од членовите на Советот, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини,  
донесе одлука на ЈП МРТ, Македонско радио – Радио Скопје: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 31 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (резултати од испитување на јавното мислење се објавуваат 
најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на изборите), 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 усвои предложениот 
Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ЈП МРТ, МРТ2 – програма на 
турски јазик, емитуван на 19 март 2013 година. 

Советот со 11 гласа „за“ , еден глас против од членот на Советот, Столе Наумов 
и два воздржани гласа од членовите на Советот, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини,  
донесе одлука на ЈП МРТ, МРТ2 – програма на турски јазик: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 31 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (резултати од испитување на јавното мислење се објавуваат 
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најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на изборите), 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 усвои предложениот 
Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ЈП МРТ, Прв програмски сервис 
на МТВ, емитуван на 19 март 2013 година. 

Советот со 11 гласа „за“ , еден глас против од членот на Советот, Столе Наумов 
и два воздржани гласа од членовите на Советот, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини, 
донесе одлука на ЈП МРТ, Прв програмски сервис на МТВ: 
- поради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот законик и член 31 став 1 од 
Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на 
изборна кампања (резултати од испитување на јавното мислење се објавуваат 
најдоцна 5 дена пред денот определен за одржување на изборите), 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. 

 
 

Точки 5 и 6 
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет 

на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа, 
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност 
со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и другите 
дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за 
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 
мрежи. 
 Советот одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот 
збирен програмски пакет на: Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и 
Македонски Телеком АД Скопје. 
 Советот со 13 гласа „за“, (членот на Советот, Бранко Радовановиќ, беше 
отсутен за време на глсањето), донесе одлука:      
- на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 9 за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.40 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
     Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети по 
управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 
првостепената управна постапка – Уп 1. 
           Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и 
Македонски Телеком АД Скопје. 
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  Точка 7 
  Советот ја разгледа и усвои Информацијата за неовластено реемитување на 

телевизискиот програмски сервис на PINK TV, по краткото објаснување во однос на 
информацијата што го даде Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права. 

  Согласно пристигнатиот допис од Операторот на кабелска мрежа ГКТВ од Струга, 
од 22.03.2013 година  (наш бр.03.58 од 22.03.2013 год.), со кој го извести Советот дека 
Операторот на кабелска мрежа ПЕЛА Дигитал од Струга, неовластено го реемитува 
програмскиот сервис на PINK TV, Советот со 13 гласа „за“, (членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ, беше отсутен за време на глсањето), согласно член 109 став 4 во врска 
со член 109 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, одлучи на Операторот на 
кабелска мрежа ПЕЛА Дигитал, да му се упати налог за исклучување на програмскиот 
сервис PINK TV. 
 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да го подготви налогот за исклучување. 
 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да го извести Координативното тело за 
интелектуална сопственост при Влада на РМ во врска претставката и одлуката на 
Советот. 
 
 

Точка 8 
По објаснувањето од страна на Раководителот на секторот за економско-

финансиски работи, Советот со 14 гласа „за“ донесе едногласна одлука да се одобрат 
финансиски средства, најмногу во износ до 10.000,00 денари со вклучен ДДВ, заради 
исплаќање на разликата помеѓу висината на стварната штета настаната со кршење на 
стакло од 16,11 м2, со дебелина од 10мм и висината на штетата која ја надоместува 
Националната групација за осигурување АД „ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА“ Скопје, врз 
основа на склучениот Договор за јавна набавка, наш бр.03-150/1 од 10.01.2013 година, 
а согласно најповолната понуда на „БЕНИ-КОМ ЗАСТАКЛУВАЊЕ“ ДОО увоз-извоз 
Скопје, бр.20 од 21.03.2013 година (наш.бр.05-1272/1 од 21.03.2013 година). 

Средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија на 
РМ за 2013-та година. 
 
 
       Точка 9 
        Разно 
        - Советот ја усвои Информација за ТРД Радио Ускана-Плус ДООЕЛ Кичево и ТРД 
Радио ПРО-ФМ ДООЕЛ од Гостивар, по  иницирана постапка за одземање на 
дозволите за вршење радиодифузна дејност. 

Советот констатира дека  Трговските радиодифузни друштва Радио Ускана-Плус 
ДООЕЛ Кичево и Радио ПРО-ФМ ДООЕЛ од Гостивар, во дополнителниот рок го 
платија пресметаниот надоместок за  дозволите за вршење радиодифузна дејност. 
          Советот, согласно член 223 став 1 од Законот за општа управна постапка, 
едногласно донесе Заклучок за запирање на иницираната постапка за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговските радиодифузни друштва 
Радио Ускана-Плус ДООЕЛ Кичево и Радио ПРО-ФМ ДООЕЛ од Гостивар, поради тоа 
што радиодифузерите во дополнителниот рок од 15 дена извршиле плаќање на долгот 
во целост. 
           Согласно член 23 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметко-
водственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  (“Службен Весник на РМ 
бр.64/12), доколку се изврши целосно плаќање на надоместокот за дозволата, за  
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вршење радиодифузна дејност, пред донесувањето на Одлуката на Советот, 
постапката за одземање на дозволата се запира. 
 Советот го задолжи назначеното лице од Совет за водење на предмети по 
управна постапка, Заклучоците за запирање на иницираната постапка за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на двете горенаведени радиодифузери да 
ги запише во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 
 
 
 
 
 
Бр. 02-1333/30                  Совет за радиодифузија на РМ 
12.04.2013 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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