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ЗАПИСНИК 
од 24-та седница на Советот 
одржана на 21.06.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, м-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селадин Џезаири, м-р Васко Петревски, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Столе Наумов. 

Отсутни членови на Совет: м-р Зоран Трајчевски (оправдано отсутен), м-р 
Милаим Фетаи (оправдано отсутен), м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), Методи 
Стоименовски (оправдано отсутен), Замир Мехмети (оправдано отсутен) и Антонио 
Јовановски (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија 
Петреска - Камењарова, Арџент Џелили, м-р Борче Маневски и Цветанка Митревска.   
 Присутни новинари: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Весна Куксеновиќ од ТВ 
Сител, Катерина Цаневска Андреевска од А1 ОН, Филип Ѓурчиновски од 24 часа Вести, 
Маја Јовановска од ТВ Канал 5. 
 

 
Членот на Советот, Селвер Ајдини, кој со Овластување бр.03-3196/1 од 

13.06.2012 година, го заменуваше Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски и 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, ја отвори 24-та седница на Советот 
за радиодифузија. Седницата беше итно закажана, со една точка на дневен ред. 
Членовите на Советот, едногласно го усвоија следниот: 

 
 

Д н е в е н р е д 
 
 

 1. Извештај од анализата на емитувањето промотивна реклама за серија на ТВ 
Канал 5 на 20 јуни 2012 година.  

 
 
 
Точка 1  
Советот го разгледа Извештајот од анализата на емитувањето промотивна реклама 

за серија на ТВ Канал 5 на 20 јуни 2012 година.  
Повод за анализата беа претставките кои до Советот за радиодифузија пристигнаа 

од неколку граѓани, кои се однесуваа на емитувањето промотивна најава на 
програмата на Канал 5 Телевизија за серија насловена „Крај“, која наскоро ќе се 
прикажува на овој сервис. Промотивниот спот е реализиран во форма на вонредни 
вести кои се емитуваат со препознатливата позадина од студиото за вести на ТВ Канал 
5 и во него се прикажува презентерката на вести Татјана Стојановска која, со сериозен 
тон, го изговара следниот текст: 
 „Почитувани гледачи ја прекинуваме програмата за веста која штотуку ја 
добивме. Се случи авионска несреќа. Веднаш по полетувањето, авионот падна. 
Повторувам, се случи авионска несреќа. Засега не е познат бројот на жртвите. 
Очекуваме вести од местото на настанот. Ќе се јавиме повторно.“ 

Членот на Советот, Селвер Ајдини, рече дека Законот за радиодифузната 
дејност, во членот 4 став 1 точка 10 го дефинира рекламирањето на начин што: 
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„рекламирање е секое јавно огласување вклучено во програмата на радиодифузерот 
кое има за цел потикнување на продажба, купување или изнајмување на производи 
или услуги, промовирање некоја акција или идеја или постигнување друг ефект 
посакуван од нарачателот или од самиот радиодифузер, што се врши со плаќање 
или со друг соодветен надоместок или за самопромотивни цели“. Членот на Советот, 
Селвер Ајдини, рече дека едно од основните правила кое треба да се почитува при 
изработувањето и емитувањето реклами е она од член 87 став 2 според кое 
„рекламирањето и телешопингот треба да бидат вистинити и чесни, да не ја заве-
дуваат јавноста и да не се против интересите на купувачите, односно корисниците 
на услугите“. Исто така, имајќи предвид дека промотивната реклама е направена во 
форма на вонредни вести во кои се појавува една од препознатливите презентерки на 
вестите на Канал 5 Телевизија, таа треба да се разгледа и од аспект на член 105 кој 
пропишува дека рекламирањето и телешопингот „не треба да прикажуваат, визуелно 
или тонски, лица кои редовно презентираат вести и актуелни информативни емисии“.  

Членот на Советот, Селвер Ајдини, рече дека согласно Извештајот од анализата 
на емитувањето промотивна реклама за серија на ТВ Канал 5 на 20 јуни 2012 година и 
мислењето изготвено од Секторот за програмски работи и Секторот за правни работи, 
на ТРД – ТВ Канал 5, поради поради прекршување на член 87 став 2 од Законот за 
радиодифузната дејност (рекламирањето и телешопингот треба да бидат вистинити, да 
не ја заведуваат јавноста и да не се против интересите на купувачите, односно 
корисниците на услугите), предложи да му се изрече мерка: времена забрана за 
рекламирање и телешопинг од три дена и поради прекршување на член 105 од Законот 
за радиодифузната дејност (рекламирање и телешопинг не треба да прикажуваат, 
визуелно или тонски, лица кои редовно презентираат вести и актуелни информативни 
емисии), предложи да му се упати укажување. 

Советот, едногласно одлучи на ТРД – ТВ Канал 5: 
- поради прекршување на член 87 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(рекламирањето и телешопингот треба да бидат вистинити, да не ја заведуваат 
јавноста и да не се против интересите на купувачите, односно корисниците на 
услугите), да му изрече мерка: времена забрана за рекламирање и телешопинг од три 
дена. 

На ТРД – Канал 5 му се наложува веднаш а најдоцна 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, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот 
на Одлуката, да ja изврши изреченaта мерка, односно да не емитува рекламирање и 
телешопинг во период од 3 (три) дена и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на 
Одлуката, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за деновите кога ќе 
ја спроведе/изврши истата. 
         Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречената мерка од страна на радиодифузерот ТРД – Канал 5, и да го извести 
Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, предложи на ТВ Канал 5, поради 
прекршување на член 105 од Законот за радиодифузната дејност (рекламирање и 
телешопинг не треба да прикажуваат, визуелно или тонски, лица кои редовно 
презентираат вести и актуелни информативни емисии), да му се изрече мерката 
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писмена опомена, затоа што укажувањето не е мерка согласно Законот за 
радиодифузната дејност. 

Советот, со 9 гласа „за„ и еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 
Шоптрајанов, одлучи на ТРД – ТВ Канал 5: 
- поради прекршување на член 105 од Законот за радиодифузната дејност 
(рекламирање и телешопинг не треба да прикажуваат, визуелно или тонски, лица кои 
редовно презентираат вести и актуелни информативни емисии), да му упати 
укажување. 

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

 
  

 
 
 
Бр. 02-3413/3          Совет за радиодифузија на РМ 
18.07.2012 година                                                              П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е                    м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
        

 
 
    Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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