ЗАПИСНИК
од 23-та седница на Советот
одржана на 19.06.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, акад. Бојан Шоптрајанов,
Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо
Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, м-р Васко Петревски и
Сељадин Џезаири.
Отсутни членови на Совет: м-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен), м-р Алма
Машовиќ (оправдано отсутна), Антонио Јовановски (оправдано отсутен), Замир
Мехмети (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Горан Радуновиќ, Арџент Џелили, Цветанка Митревска, м-р Симона
Темелкова, Магдалена Довлева - Давидовска и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари од: ТВ Алфа, ТВ Алсат М, Нетпрес, ТВ Телма, 24 часа
Вести, Капитал, Фокус.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 23-та седница на
Советот за радиодифузија. Во однос на дневниот ред предложи одредени технички
измени во однос на точките кои се однесуваат за извештаи од реализирани обуки и
посета на конференција и истите да бидат ставени под една точка 15 и подредени под
а, б, и в. Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, го посочи проблемот со клима
уредот кој во неговата работна просторија извесно време не функционира. Во текот на
дискусијата се испостави дека не функционираат уште два клима уреди.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи да се разгледа можноста
за поправка на постоечките неисправни клима уреди, но доколку не е можно да се
сервисираат, за една од наредните седници Раководителот на Секторот за економскофинансиски работи да подготви предлог за измена на Финансискиот план на Советот
за 2012 година, за наведената потреба.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи на дневниот ред како точка
4 да се вгради Иницијативата за потребата од распишување јавен повик за доделување
дозволи за вршење радиодифузна дејност на државно ниво, за телевизија по
терестријален пат, врз основа на претходно упатен допис до Агенцијата за електронски
комуникации, со цел да се побара информација дали постојат слободни фреквенции за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност на државно ниво, за
телевизија, по терестријален пат.
Предлозите кои беа дадени за измена и дополнување на дневниот ред, Советот
едногласно ги усвои.
Со наведените измени и дополнувања, Советот едногласно, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот, одржана на
18.05.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на
25.05.2012 година.
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3. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење
радиодифузна дејност за терестеријално емитување, состојба заклучно со 18 јуни 2012
година.
4. Информација за иницијативата за потребата од распишување јавен повик за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност на државно ниво, за телевизија
по терестријален пат.
5. Информација за преземени мерки по препораките на овластениот Дражавен
ревизор, содржани во Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ.
6. Анализа за преземени мерки и активности во однос на обврската на Советот
за радиодифузија од Патоказот: Преземање чекори за обезбедување на целосна
примена на член 11 и членовите 13-20 од Законот за радиодифузија (конфликт на
интереси и нелегална концентрација), вклучувајќи ја и гаранцијата дека се
воспоставени потребната извршна надлежност и мерки.
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 24 Вести
емитуван на 11 мај 2012 година.
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Сонце емитуван
на 4 мај 2012 година.
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Наша ТВ емитуван на
4 мај 2012 година.
10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ АБ Канал
емитуван на 11 мај 2012 година.
11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Канал 5 Плус
емитуван на 4 мај 2012 година.
12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Сител 3 емитуван
на 4 мај 2012 година.
13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алфа емитуван
на 4 мај 2012 година.
14. Информација во врска со ослободување од плаќање радиодифузна такса за
жителитер на с.Ногаевци – општина Градско со Предлог-Одлука.
15. a Извештај од обуката на тема „следење и евалуација” одржана во 1415.05.2012 г, подготвен од Милаим Абдураими.
15. б. Извештај за посета на конференција – учество на Втора меѓународна
конференција на регулаторни тела од областа на електронските комуникации 2012
организирана од страна на АЕК-Агенцијата за електронси комуникации на Република
Македонија, изработен од членот на Советот, м-р Борис Арсов.
15. в. Извештај од обуката на тема „Управување со финансии од во проектен
циклус (ИПА)”, одржан во 23-24 Април 2012 година, подготвен од Милаим Абдураими.
16. Информација за потребата од донесување на Одлука за обезбедување на
услугата – Деловно патничко осигурување на лицата вработени во Советот за
радиодифузија на Република Македонија при службени патувања, со Предлог –
Одлука.
17. Предлог - одлука за јавна набавка на ТВ апарати за потребите на Советот за
радиодифузија на РМ.
18. Разно.
Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 15-та седница на Советот, одржана на
18.05.2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи во точката 12 да се додаде една
реченица.
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Бидејќи немаше други забелешки, Советот, со еден воздржан глас од членот на
Советот, акад. Бојан Шоптрајанов (поради неговото оправдано отсуство на 15
седница), и 10 гласа „за“, со посочената забелешка, го усвои Записникот од 15-та
седница на Советот, одржана на 18.05.2012 година, во текстот како што беше
предложен.

Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на
25.05.2012 година.
Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот акад. Бојан Шоптрајанов
(поради неговото оправдано отсуство на 16 седница), и 10 гласа „за“, го усвои
Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на 25.05.2012 година, во текстот
како што беше предложен.
Точка 3
Советот ја разгледа Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за
дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, состојба
заклучно со 18 јуни 2012 година.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека согласно Законот за
радиодифузната дејност (“Службен Весник на РМ бр.100/05.......бр.13/12), Правилникот
за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за
радиодифузија на РМ (“Службен Весник на РМ бр.64/12), доделената дозвола и
Анексот Б на дозволата, на сите трговски радиодифузни друштва кои вршат
терестеријално емитување на ТВ и радио програми, им е доставена пресметка за
надоместокот за дозволата за периодот 29 мај 2012 заклучно со 28 мај 2013 година.
Пресметките се доставени на 30 мај 2012 година на вкупно 101-но трговско
радиодифузно друштво. Рокот за плакање на пресметките за надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност изнесува 15 дена од датумот на нејзиното
издавање. Заклучно со 19 јуни 2012 година, во целост ја извршиле обврската 43
трговски радиодифузни друштва (3 телевизии кои емитуваат програма на национално
ниво, 2 радија кои емитуваат програма на национално ниво, 2 телевизии кои емитуваат
програма на регионално ниво, 6 радија кои емитуваат програма на регионално ниво, 15
телевизии кои емитуваат програма на локално ниво ниво и 15 радија кои емитуваат
програма на локално ниво). Надоместокот делумно го платиле 8 трговски
радиодифузни друштва, вкупно 50 трговски радиодифузни друштва не започнале со
плаќањето на пресметаниот надоместoк за дозволата за вршење радиодифузна
дејност, односно вкупно 58 трговски радиодифузни друштва не ја исполниле својата
обврска, односно не го уплатиле пресметаниот надоместок за дозволата. Заклучно со
19.06.2012 година, процентот на наплата на средствата изнесува 58%.
Советот ја усвои Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за
дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, состојба
заклучно со 18 јуни 2012 година.
Советот едногласно, со 11 гласа „за“, одлучи, согласно Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), доделената дозвола и Анексот Б на дозволата, врз
основа на член 63 став 1, алинеја 4, a согласно член 64 од Законот за радиодифузната
дејност, да иницира постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност, на трговските радиодифузни друштва кои делумно го платиле надоместокот за
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дозволата и тоа: ТРД Алсат – М Скопје, ТРД Телевизија Скај Нет Скопје,ТРД Радио
Зона М 1 Скопје, ТРД ТВ Кисс Тетово, ТРД ТВ Менада Тетово,ТРД ТВ Ирис Штип, ТРД
Радио Кисс Тетово и ТРД Радио Галакси од Кавадарци и трговските радиодифузни
друштва кои во рокот утврден во дозволата не започнале со плаќањето на
пресметаниот надоместoк за дозволата за вршење радиодифузна дејност, и тоа: ТРД
ТВ Ера Скопје, ТРД ТВ МТМ Дасто Скопје, ТРД Пинк Мак Скопје, ТРД ТВ Шутел Ќамил
Скопје, ТРД ТВ БТР Национал Скопје, ТРД Телевизија Крт Скопје, ТРД ТВ Амазон
Скопје, ТРД РТВ Орбис Битола, ТРД ТВ Далга Крт Куманово, ТРД ТВ Канал Феста
Куманово, ТРД ТВ Нова Куманово, ТРД ТВ Супер Скај Тетово, ТРД ТВ Арт Тетово, ТРД
ТВМ Охрид, ТРД Независна ТВ Охрид, ТРД ТВ Калтрина Струга, ТРД ТВ Арт Канал
Струга, ТРД ТВ Канал 21 Велес, ТРД ТВ Боем Кичево, ТРД Телевизија Ускана Кичево,
ТРД ТВ Гурра Кичево, ТРД ТВ Еми Радовиш, ТРД ТВ Кобра Радовиш, ТРД ТВ ВТВ Тони
Валандово, ТРД Рос Метрополис Радио Скопје, ТРД Радио Сити Скопје, ТРД Радио
Равел Скопје, ТРД Радио Ват Скопје, ТРД Радио Клуб ФМ Скопје, ТРД Радио Еф-Ем
90.3 Скопје, ТРД Спортско Радио Канал 4 Скопје, ТРД Гаудеамус Радио Класик ФМ
Скопје, ТРД Радио Џез ФМ Скопје, ТРД Радио Арачина с. Арачиново- Скопје, ТРД
Радио Актуел Битола, ТРД Би-Ки-Ал Битола, ТРД Б-97 Битола, ТРД Радио Це Де
Велес, ТРД Радио Голди Велес, ТРД Радио Мерак 5 ФМ Велес, ТРД „Супер радио“
Охрид, ТРД Радио Лав Охрид, ТРД Радио Ди Џеј Струга, ТРД Радио БП Струга, ТРД
Александар Македонски Кичево, ТРД Радио 5 Чоки Прилеп, ТРД Радио Тернипе
(Младост) Прилеп, ТРД Радио Комета 2000 Гостивар, ТРД Радио Мерлин Дебар, ТРД
Радио Раппи с. Велешта.
Советот одлучи до сите горе наведени трговски радиодифузни друштва кои не
го платиле надоместокот за дозволата, односно не го платиле во целост надоместокот
за дозволата, Советот да упати последно предупредување веднаш да го платат
заостанатиот долг кон Советот, известувајќи ги дека во спротивно, согласно
иницираната постапка, Советот ќе им ги одземе дозволите за вршење радиодифузна
дејност.

Точка 4
Советот, по предлог на членот на Советот Бранко Радовановиќ, ја разгледа
Информацијата за иницијативата за потребата од распишување јавен повик за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност на државно ниво, за телевизија
по терестријален пат.
Членот на Советот Бранко Радовановиќ, смета дека е потребно да се побара
информација од АЕК, дали постојат слободни фреквенции за доделување дозволи за
вршење радиодифузна дејност на државно ниво, за телевизија, по терестријален пат, и
согласно Законот за радиодифузната дејност предложи, да се спроведе и јавно
истражување.
По предлог на членот на Советот, Бранко Радовановиќ, Советот едногласно ја
прифати Иницијативата за распишување јавен повик за доделување дозволи за
вршење радиодифузна дејност на државно ниво, за телевизија, по терестријален пат.
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да подготви допис до
Агенцијата за електронски комуникации, со цел да се побара информација дали
постојат слободни фреквенции за доделување дозволи за вршење радиодифузна
дејност на државно ниво, за телевизија, по терестријален пат.
Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, согласно
Законот за радиодифузната дејност, да спроведе јавно истражување и анализа во
поглед на видот на програмските сервиси за кои треба да се објави конкурсот од аспект
на потребите на публиката.
4

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот
едногласно одлучи да се формира комисија составена од членовите на Совет: Бранко
Радовановиќ - Претседател на комисијата, Селвер Ајдини – член на комисија и Лазо
Петрушевски - член на комисија, која ќе има за цел да ги реализира сите потребни
активности поврзани со иницијативата за потребата од распишување јавен повик за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност на државно ниво, за
телевизија, по терестријален пат.

Точка 5
Советот ја разгледа Информацијата за преземени мерки по препораките на
овластениот Дражавен ревизор, содржани во Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ.
Раководителот на Стручната служба на Советот за радиодифузија во соработка со
членовите на Советот, детално ја разработија информацијата за преземените мерки,
разгледувајќи ја постапно секоја точка од наведената информација. Според податоците
за препораките и преземените мерки, дел од нив беа спроведени, односно Советот има
донесено соодветни одлуки и правилници и пред да стане конечен ревизорскиот
извештај, дел од нив се делумно спроведени, дел од нив се во тек.
Советот едногласно ја усвои Информацијата за преземени мерки по препораките на
овластениот Државен ревизор, содржани во конечниот ревизорски извештај - ИЗПМ.
Советот го задолжи Секторот за правни работи, да испрати допис до надлежното
работно тело на Собранието на РМ:
во однос на точката под реден број 1, бројот на наодот/препораката 4.1.1. од
табеларниот преглед на цитираниот извештај, со цел да обезбеди мислење за
утврдување на начинот за уредување на прашањето поврзано со бруто плати и други
надоместоци на членовите на Советот;
во однос на точката под реден број 6, бројот на наодот/препораката 4.1.6., од
табеларниот преглед на цитираниот извештај, со цел да обезбеди мислење како СРД
да постапува при одлучување за одредени права на членовите на Советот.

Точка 6
Советот ја разгледа Анализата за преземени мерки и активности во однос на
обврската на Советот за радиодифузија од Патоказот: Преземање чекори за
обезбедување на целосна примена на член 11 и членовите 13-20 од Законот за
радиодифузија (конфликт на интереси и нелегална концентрација), вклучувајќи ја и
гаранцијата дека се воспоставени потребната извршна надлежност и мерки.
Раководителот на Секторот за правни работи, објасни дека дополнителните
активности кои Советот ги преземал се однесуваат во поглед на членот 11 од Законот
за радиодифузната дејност, односно радиодифузерите кои со својата организациона
поставеност се акционерски друштва, и се обврзани како и другите трговски
радиодифузни друштва да достават податоци за сопственичката структура и да ги
надминат недоследностите според членот 11 од ЗРД, доколку постојат.
Советот едногласно ја усвои Анализата за преземени мерки и активности во однос
на обврската на Советот за радиодифузија од Патоказот: Преземање чекори за
обезбедување на целосна примена на член 11 и членовите 13-20 од Законот за
радиодифузија (конфликт на интереси и нелегална концентрација), вклучувајќи ја и
гаранцијата дека се воспоставени потребната извршна надлежност и мерки.
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Во однос со дополнителните активности на СРД, во врска со правилата на
конфликт на интереси (член 11), со цел да се обезбеди доследна примена на
наведените одредби од Законот за радиодифузната дејност во врска со правилата за
конфликт на интереси, до сите радиодифузери во Република Македонија:
беа доставени дописи (бр.03-1400/1 од 03.04.2012 година и бр.03-2602/1 од
17.05.2012 година), со кои Советот ги извести дека е определен краен рок - 30-ти
септември 2012 година, во кој радиодифузерите се обврзани да го усогласат своето
работење со одредбите содржани во Законот за радиодифузната дејност. Доколку во
утврдениот рок не постапат по наведеното задолжување, Советот за радиодифузија,
согласно своите законски овластувања ќе иницира постапка за одземање на дозволата
за вршење на радиодифузна дејност;
беше доставено Мислење до Министерството за правда во првата половина на
месец јуни 2012 година, во врска со предложените измени на изборното законодавство,
со цел да се обезбедат реални услови за примена на членот 11 од ЗРД, во кое Советот
укажа дека како нужна се наметнува потребата од востановување, односно водење
Регистар на сите носители на јавни функции и членови на нивните семејства во
Република Македонија.

Точка 7
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ
24 Вести емитуван на 11 мај 2012 година.
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис ТРД – ТВ 24 Вести, емитувaн на 11 мај 2012 година, каде не се
констатирани прекршувања на одредбите на Законот за радиодифузната дејност и на
подзаконските акти на Советот.

Точка 8
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД – ТВ Сонце емитуван на 4 мај 2012 година.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ
Сонце, емитуван на 4 мај 2012 година.
По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот со 8 гласа „За“ и три
воздржани гласа (од Претседателот на Советот м-р Зоран Трајчевски и членовите на
Советот акад. Бојан Шоптрајанов и м-р Борис Арсов), одлучи на ТРД –ТВ Сонце:
- поради прекршување на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(програми непреведени на македонски јазик), да му 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 9
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД
Наша ТВ емитуван на 4 мај 2012 година.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Наша
ТВ, емитуван на 4 мај 2012 година.
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Советот едногласно одлучи на ТРД – Наша ТВ:
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и
член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен
термин на емитување програма), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот едногласно одлучи на ТРД – Наша ТВ:
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), членот на Советот
Селвер Ајдини предложи да се изрече мерката писмена опомена, а членот на Советот
Столе Наумов предложи малку построга мерка, писмена опомена со барање за
објавување. Советот едногласно одлучи на ТРД – Наша ТВ:
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), да се изрече мерката:
писмена опомена со барање за објавување.
На ТРД – Наша ТВ, му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот
на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за
радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.
Советот ја задолжи ТРД – Наша ТВ, во рок од 30 (триесет) дена од денот на
приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од
денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ
за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Советот ја задолжи ТРД – Наша ТВ, изречената мерка писмена опомена со барање
за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се испишат
податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и
часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на
прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се изврши
во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со барање за
објавување, не е дозволено да се емитува коментар.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на
изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот ТРД – Наша ТВ, и да го извести Секторот за правни работи за да ги
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Советот едногласно одлучи на ТРД – Наша ТВ:
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со
оптички или акустички средства), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за
објавување.
На ТРД – Наша ТВ, му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на
приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот
за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД –Наша ТВ, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот
на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од денот на
приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за денот
кога ќе ја спроведе/изврши истата.
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Се задолжува ТРД – Наша ТВ, изречената мерка писмена опомена со барање за
објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се испишат
податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и
часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на
прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се изврши
во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со барање за
објавување, не е дозволено да се емитува коментар.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето
на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот ТРД – Наша ТВ, и да го извести Секторот за правни работи за да ги
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
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.

Точка 10
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ
АБ Канал емитуван на 11 мај 2012 година.
Советот едногласно одлучи на ТРД – АБ Канал:
- поради прекршување на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(програми непреведени на македонски јазик), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот едногласно одлучи на ТРД – АБ Канал:
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност.
(емитување прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот со два воздржани гласа од Претседателот на Советот м-р Зоран
Трајчевски и членот на Советот акад. Бојан Шоптрајанов и 9 гласа „за“, одлучи на ТРД
– АБ Канал:
- поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната
дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во
програмите), да се упати укажување.
Советот со еден воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири и 10 гласа
„а“, одлучи на ТРД – АБ Канал:
- поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната дејност
(поттикнување продажба, купување или изнајмување на производи или услуги на
спонзорот или на трето лице), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги евидентира Одлуките и укажувањето во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.

Точка 11
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД –
Канал 5 Плус емитуван на 4 мај 2012 година.
Советот го усвои Извештајотот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД –
Канал 5 плус, емитуван на 4 мај 2012 година.
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Советот едногласно одлучи на ТРД – Канал 5 плус:
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски
јазик), писмена опомена со барање за објавување.
На ТРД – Канал 5 плус, му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на
приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот
за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД – Канал 5 плус, во рок од 30 (триесет) дена од денот на
приемот на Одлуката, да ja изврши изреченaната мерка и во рок од 8 (осум) дена од
денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ
за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува ТРД – Канал 5 плус, изречената мерка писмена опомена со
барање за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се
испишат податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка,
датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот
на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се
изврши во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето
на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот ТРД – Канал 5 плус, и да го извести Секторот за правни работи за да
ја евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја
води Секторот за правни работи.

Точка 12
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД –
Сител 3 емитуван на 4 мај 2012 година.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ
Сител 3, емитуван на 4 мај 2012 година.
Поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и
член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што
можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој
(непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно
необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува), беа изнесени два предлога,
односно членот на Советот акад. Бојан Шоптрајанов поради наведеното прекршување
на ТРД – ТВ Сител 3, предложи да му се изрече мерката писмена опомена.
„За“ овој предлог гласа ачленовите на Советот м-р Зоран Трајчевски, м-р Борис
Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов и Сељадин Џезаири, против беа Столе Наумов и м-р
Васко Петрески и останатите беа воздржани.
Предлогот од членот на Советот, Столе Наумов поради сторениот прекршок на
ТРД – ТВ Сител 3 да му се упати укажување, се прифати со 10 гласа „за“ и еден
воздржан глас од акад. Бојан Шоптрајанов
Советот со 10 гласа „За“ и еден воздржан глас, одлучи на ТРД – ТВ Сител 3:
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- Поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и
член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што
можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој
(непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно
необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува), да му се упати укажување.
Советот, со 10 гласа „За“ и еден воздржан глас од членот на Советот акад. Бојан
Шоптрајанов, одлучи на ТРД – ТВ Сител 3:
- поради прекршување на Член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(програми непреведени на македонски јазик), да му се упати укажување.
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи, поради прекршување на член 74
став 1 од Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30%
програма изворно создадена на македонски јазик), да се повтори претходната мерка:
писмена опомена со барање за објавување, и да им се укаже дека доколку при
следниот мониторинг на Секторот за програмски работи се констатира прекршување на
член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, Советот ќе изрече мерка
времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден.
Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Сител 3:
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски
јазик), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На ТРД – ТВ Сител 3 му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на
приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот
за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД – ТВ Сител 3, во рок од 30 (триесет) дена од денот на
приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од
денот на приемот на оваа Одлука, писмено да го извести Советот за радиодифузија на
РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува ТРД – ТВ Сител 3, изречената мерка писмена опомена со барање
за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се испишат
податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и
часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на
прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се изврши
во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со барање за
објавување, не е дозволено да се емитува коментар.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето
на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот ТРД – ТВ Сител 3 и да го извести Секторот за правни работи за да ги
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи, во пропратното писмо со кое ќе биде доставена Одлуката за
изречената мерка писмена опомена со барање за објавување до ТРД – ТВ Сител 3, да
биде наведено дека доколку при следниот реализиран мониторинг се констатира
повторно прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски
јазик), Советот на ТРД – ТВ Сител 3, ќе изрече мерка времена забрана за рекламирање
и телешопинг од еден ден, согласно член 38 став 1 алинеја 3 од Законот за
радиодифузна дејност.
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Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира Одлуката и укажувањата во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.

Точка 13
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ
Алфа емитуван на 4 мај 2012 година.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ
Алфа, емитуван на 4 мај 2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи поради прекршување на член 93 став
3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање
во текот на еден реален час), на ТВ Алфа да и се изрече мерката писмена опомена со
барање за објавување и да им се укаже дека доколку при следниот мониторинг на
Секторот за програмски работи се констатира прекршување на на член 93 став 3 од
Законот за радиодифузната дејност, Советот ќе изрече мерка времена забрана за
рекламирање и телешопинг од еден ден.
Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Алфа:
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), писмена
опомена со барање за објавување.
На ТРД – ТВ Алфа, му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот
на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за
радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД – ТВ Алфа, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот
на Одлуката, да ги изврши изречените мерки и во рок од 8 (осум) дена од денот на
приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за денот
кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува ТРД – ТВ Алфа, изречената мерка писмена опомена со барање за
објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се испишат
податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и
часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на
прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се изврши
во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со барање за
објавување, не е дозволено да се емитува коментар.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето
на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот ТРД – ТВ Алфа, и да го извести Секторот за правни работи за да ја
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи, во пропратното писмо со кое ќе биде доставена Одлуката за
изречената мерка писмена опомена со барање за објавување до ТРД – ТВ Алфа, да
биде наведено дека доколку при следниот реализиран мониторинг се констатира
повторно прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), Советот на
ТРД – ТВ Алфа, ќе изрече мерка времена забрана за рекламирање и телешопинг од
еден ден, согласно член 38 став 1 алинеја 3 од законот за радиодифузна дејност.
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Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја
води Секторот за правни работи.

Точка 14
Советот ја разгледа Информацијата во врска со ослободување од плаќање
радиодифузна такса за жителитер на с.Ногаевци – општина Градско со ПредлогОдлука.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со ослободување
од плаќање радиодифузна такса за жителите на с. Ногаевци – општина Градско.
Советот за радиодифузија на Република Македонија, го разгледа доставениот
Одговорот од Јавното претпријатие “Македонска радиодифузија” – Скопје, за барање
за ослободување од плаќање на радиодифузна такса за с.Ногаевци – општина Градско
бр.11-650/2 од 05.06.2012 година, (наш бр.03-3117/1 од 08.06.2012 година), во кое е
наведено дека по извршените мерења за покриеност со радиодифузен сигнал,
утврдено е дека обврзниците, жители на с.Ногаевци – општина Градско, не се покриени
со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавното
радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија.
Имајќи ја во предвид утврдената состојба, Советот за радиодифузија на РМ
согласно член 146 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (‘’Сл.весник на РМ”,
бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012), Владата
на Република Македонија на предлог на Советот за радиодифузија ќе определи кои
обврзници на радиодифузна такса нема да плаќаат радиодифузна такса, во населени
места што не се покриени со радиодифузен сигнал.
Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса е со времетраење до
обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на жителите.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да достави допис до Владата на
Република Македонија и да достави Предлог-Одлука до Владата на РМ, со цел
Владата да ја донесе предметната одлука за ослободување од плаќање радиодифузна
такса на жителите во наведените населени места, корисници на радио и ТВ приемници,
поради немање квалитетен радиотелевизиски сигнал.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да го извести подносителот на
Претставката: с.Ногаевци – општина Градско.

Точка 15
15. a . Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од обуката на тема
„следење и евалуација, одржан на 14-15 мај 2012 година, подготвен од Милаим
Абдураими.
15. б. Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за посета на
конференција – учество на Втора меѓународна конференција на регулаторни тела од
областа на електронските комуникации 2012 организирана од страна на АЕКАгенцијата за електронси комуникации на Република Македонија, изработен од членот
на Советот, м-р Борис Арсов.
15. в. Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од обуката на тема
„Управување со финансии од во проектен циклус (ИПА)”, одржан во 23-24 Април 2012
година, подготвен од Милаим Абдураими.
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Точка 16
Советот ја разгледа Информацијата за потребата од донесување на Одлука за
обезбедување на услугата – Деловно патничко осигурување на лицата вработени во
Советот за радиодифузија на Република Македонија при службени патувања, со
Предлог – Одлука.
Советот едногласно ја усвои Информацијата за потребата од донесување на
Одлука за обезбедување на услугата - Деловно патничко осигурување на лицата
вработени во Советот за радиодифузија на РМ при службени патувања.
Советот донесе едногласна одлука да се обезбеди услугата - Деловно патничко
осигурување на лицата вработени во Советот за радиодифузија на Република
Македонија при службени патувања, за периодот од донесувањето на Одлуката до
21.01.2013 година, согласно Спецификацијата која се доставува во прилог на Одлуката
и е нејзин составен дел од страна на извршител - осигурителна компанија, што ќе биде
дополнително определен, од најмалку 3 (три) прибрани понуди, врз основа на
принципот на најповолна понуда.
Средствата наменети за обезбедување на наведената услуга изнесуваат најмногу
5.000,00 денари, без данок на додадена вредност.
Средствата наменети за обезбедување на наведената услуга, се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.

Точка 17
Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка на ТВ апарати за
потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки, да се спроведе постапка за
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: ТВ апарати
(4 парчиња) за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна
набавка изнесуваат 50.000,00 денари, без вклучен ДДВ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки во следниот состав:
- Арѓенд Џелили - претседател на Комисијата, со заменик Арбен Саити;
- Огнен Неделковски - член, со заменик Ружица Ј. Бошњаковска и
- Симе Златески- член, со заменик Александар Џуваревиќ..

Точка 18
Разно
- Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира дека Алфа ТВ со
допис го известила Советот за радиодифузија, дека кај наведениот радиодифузер во
текот на работата се појавил технички проблем, дефект на видео миксерот, кој мора да
се испрати на сервис во матичната компанија во Канада, и од таа причина не се во
можност да ги поделат програмските содржини на Алфа ТВ и Алфа ТВ Скопје.
Согласно наведениот проблем, до Советот доставиле барање да им се овозможи
13

дополнителен временски период за да ги поделат програмските содржини на Алфа ТВ
и Алфа ТВ Скопје.
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи за наведениот проблем да се
формира комисија со цел да се утврди фактичката состојба кај ТВ Алфа.
Советот го прифати дописот доставен од ТВ Алфа, во кој е наведено дека поради
технички проблеми не се во можност да ги поделат програмските содржини на
сателитската и на регионалната ТВ Алфа и ТВ Алфа Скопје, и од таа причина бараат
Советот за радиодифузија да им овозможи дополнителен временски период за да го
усогласат работењето со Законот за радиодифузната дејност.
Советот едногласно одлучи да го одобри временскиот период и да се формира
комисија, составена од членовите на Советот: Столе Наумов - Претседател на
комисијата, м-р Борис Арсов - член на комисијата и Сељадин Џезаири – член на
комисијата, која ќе има за цел во најкраток можен рок да ја утврди фактичката состојба
на ТВ Алфа, наведена во дописот, и да го известат Советот.
- Советот го разгледа Извештајот од анализата на прилог во вестите на ТВ Сител
од 18 мај 2012 година.
Имено, Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните
заедници до Советот за радиодифузија испратила претставка во врска со прилог,
емитуван во вестите на ТВ Сител, за кој велат дека „се однесува на правата на
хомосексуалците во Македонија, а кој во себе содржи дискриминаторски и
хомофобичен јазик“. Во претставката се наведува дека се користат патологизирачки и
деградирачки изјави со кои „ненормативните сексуални идентитети и практики“ се
исклучуваат од она што се смета за „нормално, исправно и легитимно човечко
однесување“; потоа се вели дека се употребува стигматизирачки и девалвирачки јазик спротивен на усвоените меѓународни стандарди – кој „претставува говор на омраза кон
лицата со нехетеросексуална ориентација“; како и поддржувачки тон за насилството
кон хомосексуалците, односно дека содржината на прилогот е спротивна на „Уставот,
Законот за радиодифузната дејност и другите закони кои ја забрануваат
дискриминацијата како и меѓународни документи на кои има пристапено Република
Македонија“. По наведената претставка, Секторот за програмски работи направи
анализа на прилог во вестите на ТВ Сител од 18 мај 2012 година.
Членот на Советот Столе Наумов, рече дека за да се разгледа извештајот од
анализата е потребно дополнително време и предложи точката да се одложи за
наредната седница. Предлогот, Извештајот од анализата на прилог во вестите на ТВ
Сител од 18 мај 2012 година, да се одложи го поддржа и членот на Советот, Сељадин
Џезаири.
Советот го усвои Извештајот од Анализата на прилог во вестите на ТВ Сител од
18 мај 2012 година, и во однос на претставката, во врска со прилогот емитуван во
вестите на ТВ Сител од 18 мај 2012 година, Советот одлучи да испрати допис до
Коалицијата сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, со кој ќе
ја извести дека во најкраток можен рок ќе ја разгледа претставката и согласно
анализата на прилогот во вестите ќе ги преземе потребните мерки.
- Советот ја разгледа Информацијата за неовластен упад во веб сајтот на СРД,
изработена од м-р Борче Маневски.
Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста објасни дека на 17 јуни 2012, околу 23:00 часот бил извршен упад на веб
страницата на СРД и била извршена промена на содржината на датотеките директно
преку ftp-пристап во директориумите на серверот, каде што се хостира сајтот.
Поединецот или групата што извршила неовластен влез според оставените
информации се именуваат како “Brothers Team” со оставена порака „we are muslims
14

hackers”. Советникот Лазо Петрушевски претпладнето на 18 јуни го забележал упадот
и ја известил Стручната служба. Секторот за европска и меѓународна соработка и
односи со јавноста веднаш стапила во контакт со фирмата што го одржува сајтот „Црно
Бело Медиа“ и со хостинг провајдерот „Неотел“ заради отстранување на неовластено
направените измени на датотеките. Во текот на 18 јуни, повторно е обезбедено
непречено функционирање на веб страницата.
Советот едногласно ја усвои Информацијата за неовластен упад во веб сајтот на
СРД, подготвена од Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста.
Со оглед дека на 17 јуни 2012 година бил извршен упад на веб сајтот на СРД и била
извршена промена на датотеките директно преку ftp-пристап во директориумите на
серверот каде што се хостира сајтот, Советот одлучи Секторот за правни работи да
поднесе соодветна пријава до МВР за неовластен упад на веб сајтот на СРД заради
започнување истрага и казнување на сторителот.

Бр. 02-3234/23
18.07.2012 година

Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,
м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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