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ЗАПИСНИК 

од 29-та  седница на Советот 
одржана на 14.06.2013 година 

 
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 

Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Замир Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р 
Методија Јанчески, Антонио Јовановски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.  

Отсутни членови на Совет: Методи Стоименовски, (годишен одмор), Бранко 
Радовановиќ (годишен одмор), м-р Васко Петревски (годишен одмор), Сељадин 
Џезаири (годишен одмор), Столе Наумов (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, Слободан Беличански, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, 
Магдалена Давидовска – Довлева, Маја Дамевска, м-р Ивона Муфишева Алексовска, 
Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска – Јотевска. 

Други присутни: Гаврил Сирачевски од 24 Вести, Сања Васиќ од ТВ Телма, 
Бојан Стојановски од ТВ Алфа, Јета Жута од ЦРМ, Наташа Стојановска од ТВ Алсат М, 
Исмаили Атиџе од МРА албански јазик, Зејнула Бесими од ТВ Коха, Катерина Топалова 
од МТВ. 

 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 29-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 12 часот и 
се одржа во просториите на Советот. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, со оглед на тоа што од 1 јуни 
2013 година започна емитувањето на дигиталниот сигнал во Република Македонија, 
предложи две можности: како точка на дневен ред да биде ставена информација за 
состојбата на Јавниот сервис во однос на емитување на аналоген/дигитален сигнал 
или Стручната служба на Советот да преземе активности во таа насока односно да ја 
разгледа состојбата на Јавниот сервис дали се уште го емитуваат аналогниот сигнал и 
на следната седница по тој основ да се подготви информација. 

По предлог на Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, Советот одлучи 
да испрати допис до ЈП „Македонска радиодифузија“, со кој ќе побара да достават 
информација во однос на тоа кои нивни предаватели се исклучени, дали имаат 
предаватели кои се уште емитуваат аналогно и доколку има такви да ги наведат 
причините зошто се уште го емитуваат аналогниот сигнал? 

Други предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа понудени. 
Советот едногласно, со 10 гласа „за“, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1.  Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот, одржана на 

14.05.2013 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 06.06.2013 година. 
2. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Советот, одржана на 17.05.2013 

година. 
3. Предлози на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 

дополнување на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги (Нацрт-
верзија од 05.06.2013 год.) 

4. Извештај за остварување на обврската за емитување европски аудиовизуелни 
дела за 2012 година. 

5. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија, Прв 
програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 29 мај 2013 година. 

6. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија, Втор 
програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 29 мај 2013 година. 
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7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ЈП Македонска радио 
телевизија, Трет програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 29 мај 2013 
година. 

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Радио Антена 5 
Петров, Јаневски и Гушев ДОO Скопје, емитуван на 16 мај 2013 година. 

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузното 
трговско друштво РОС Метрополис Радио Доо Скопје, емитуван на 16 мај 2013 година. 

10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 
ДООЕЛ Штип, емитуван на 16 мај 2013 година. 

11. Информација за извршена промена на сопственичката структура на ТРД 
Телевизија КОБРА ДОО Радовиш. 

12. Информација за плаќање по доставените пресметки на радиодифузерите на 
29.05.2013 година. 

13. Информација од учеството на oбуката за градење на капацитетите на 
Националното координативно тело за имплементација на ООН Конвенцијата за 
правата на лицата со попреченост во Република Македонија, изработена од м-р Сашо 
Богдановски. 
          14.  Разно. 
 
 

 
Точка 1  

      Советот го разгледа Записникот од 23-та седница на Советот, одржана на 
14.05.2013 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 06.06.2013 година. 
      Советот, едногласно, со 10 гласа „за“ го усвои Записникот од 23-та седница на 
Советот, одржана на 14.05.2013 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 
06.06.2013 година во текстот како што беше предложен. 
 
 
     Точка 2 
     Советот го разгледа Записникот од 24-та седница на Советот, одржана на 
17.05.2013 година. 
     Советот, едногласно со 10 гласа „за“ го усвои Записникот од 24-та седница на 
Советот, одржана на 17.05.2013 година во текстот како што беше предложен. 
 
 
      Точка 3 
      Советот ги разгледа Предлозите на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија за дополнување на Нацрт-Законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски 
услуги (Нацрт-верзија од 05.06.2013 год.) 
      Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот до 
Министерството за информатичко општество и администрација на Република 
Македонија, веќе има испратено предлози за дополнување на Нацрт-Законот за 
медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги. Дел од тие предлози се прифатени, а дел 
од нив не се прифатени. Од таа причина на дневниот ред на седницата повторно се 
предложени забелешките кои не се прифатени, а за кои Советот смета дека треба да 
се составен дел на новиот Закон.  
       Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека забелешките односно предлозите 
се многу добро подготвени од страна на Стручната служба и воедно прилагодени на 
новиот Закон. Од таа причина рече дека се согласува со сите забелешки и предложи да 
се испратат до Министерството за информатичко општество и администрација на 
Република Македонија. 
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 Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека забелешките 
односно предлозите кои ги достави Советот за дополнување на Нацрт-Законот за 
медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги се прифатливи и истите се во согласност 
со Стратегијата за развој на радиодифузната дејност на РМ (2013-2017), и во таа 
насока смета дека и предлозите кои не се прифатени првиот пат и сега се на дневен 
ред на седницата, се согласува со нив и истите треба повторно да се достават до  
Министерството за информатичко општество и администрација на Република 
Македонија. 

Советот едногласно, со 10 гласа „за“, ги усвои Предлозите на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија за дополнување на Нацрт-Законот за 
медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги (Нацрт-верзија од 05.06.2013 год.). 

Советот одлучи горенаведените предлози да ги достави до Министерството за 
информатичко општество и администрација на Република Македонија. 
 
 
 Точка 4 
 Советот го разгледа предложениот Извештај за остварување на обврската за 
емитување европски аудиовизуелни дела за 2012 година. 

  Раководителот на Секторот за програмски работи објасни дека според 
членовите 73 и 123 од Законот за радиодифузната дејност, МРТ1 и комерцијалните 
радиодифузери на национално ниво, имаат годишна обврска во својата програмска 
понуда да емитуваат и европски аудиовизуелни дела, и тоа со процентуална 
застапеност која се зголемува за 10% на годишно ниво, почнувајќи од 1 јануари 2007 
година. Кај радиодифузерите кои по овој датум ја добиле дозволата за емитување, 
обврската прогресивно да обезбедат застапеност на европски дела се смета од 
датумот кога ја добиле дозволата. Рокот за доставување на пополнетите обрасци со 
евиденцијата за емитуваните европски дела во 2012 година, според Правилникот бил 
до 31 јануари 2013 година. ТВ Телма, ТВ Сител, ТВ Сонце и ТВ Сител 3 ја исполниле 
законската обврска за емитување европски аудиовизуелни дела во 2012 година. Со 
оглед на минималните грешки во евиденцијата, кои немаат пресудно влијание во 
сумарниот процент емитувани европски дела – не треба да им се доставува посебно 
барање за корекции на ТВ Сител и на ТВ Сител. Бидејќи во доставената документација 
кај МРТ1, ТВ Алфа и ТВ Алсат-М, се констатирани грешки во евидентирањето на 
програмите, треба да се побара да достават нови обрасци со прецизна евиденција за 
емитуваните европски аудиовизуелни дела за да може да се утврди процентот на 
исполнување на оваа законска обврска.ТВ Наша, ТВ Канал 5 и ТВ Канал 5 Плус не ја 
исполнија обврската да го известат Советот за емитувањето европски аудиовизуелни 
дела во 2012 година. ТВ Наша воопшто не достави податоци, а ТВ Канал 5 и ТВ Канал 
5 плус, доставија само сумарен образец врз основа на кој не може да се направи 
прецизен увид во однос на остварувањето на оваа законска обврска.   
 Советот го усвои предложениот Извештај за остварување на обврската за 
емитување европски аудиовизуелни дела за 2012 година.  
 Советот констатира дека ТВ Телма, ТВ Сител, ТВ Сонце и ТВ Сител 3 ја 
исполниле законската обврска за емитување европски аудиовизуелни дела во 2012 
година. 
 Советот едногласно одлучи, поради тоа што во доставената документација кај 
МРТ1, ТВ Алфа и ТВ Алсат-М, се констатирани грешки во евидентирањето на 
програмите, Секторот за програмски работи да достави допис до наведените 
радиодифузери во кој ќе се побара да достават нови обрасци со прецизна евиденција 
за емитуваните европски аудиовизуелни дела за да може да се утврди процентот на 
исполнување на оваа законска обврска. 
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 Поради тоа што ТВ Наша, ТВ Канал 5 и ТВ Канал 5 Плус не ја исполнија 
обврската да го известат Советот за емитувањето европски аудиовизуелни дела во 
2012 година, (ТВ Наша воопшто не достави податоци, а ТВ Канал 5 и ТВ Канал 5 плус, 
доставија само сумарен образец врз основа на кој не може да се направи прецизен 
увид во однос на остварувањето на оваа законска обврска), Советот едногласно 
одлучи: 
     - поради прекршување на член 73 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од 
Правилникот за европски и аудиовизуелни дела, на Наша ТВ да се изрече мерката: 
писмена опомена со барање за објавување. 
          На Наша ТВ - Скопје  му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на 
приемот на Одлуката, да ја отстрани сторената повреда 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 Наша ТВ - Скопје, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот на Одлуkата, 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 ги спроведе/изврши истите. 

Се задолжува Наша ТВ – Скопје, изречената мерка писмена опомена со барање 
за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, ќе 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 објавените писмени опомени со барање за 
објавување, не е дозволено да се емитува коментар.  
    - поради прекршување на член 73 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од 
Правилникот за европски и аудиовизуелни дела, на ТВ Канал 5 да се изрече мерката: 
писмена опомена со барање за објавување. 
          На ТВ Канал 5 - Скопје  му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на 
приемот на Одлуката, да ја отстрани сторената повреда 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 ТВ Канал 5 - Скопје, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот на Одлуkата, 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 ги спроведе/изврши истите. 

Се задолжува ТВ Канал 5 – Скопје, изречената мерка писмена опомена со 
барање за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, ќе 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 објавените писмени опомени со 
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.  
        - поради прекршување на член 73 од Законот за радиодифузната дејност и член 6 
од Правилникот за европски и аудиовизуелни дела, на ТВ Канал 5 Плус да се изрече 
мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
          На ТВ Канал 5 Плус- Скопје  му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот 
на приемот на Одлуката, да ја отстрани сторената повреда 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 ТВ Канал 5 Плус- Скопје, во рок од 30 (триесет) дена од денот на 
приемот на Одлуkата, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од 
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денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ 
за денот кога ќе ги спроведе/изврши истите. 

Се задолжува ТВ Канал 5 Плус– Скопје, изречената мерка писмена опомена со 
барање за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, ќе 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 објавените писмени опомени со 
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето 
на изречените мерки: писмена опомена со барање за објавување од страна на 
радиодифузерите Наша ТВ, Канал 5 и ТВ Канал 5 Плус 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 5 
 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Прв програмски сервис на Македонско радио, емитуван 
на 29 мај 2013 година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Прв програмски сервис на Македонско радио, емитуван 
на 29 мај 2013 година. 
 Во анализираниот ден, 29 мај 2013 година, на Првиот програмски сервис на 
Македонското радио – Радио Скопје, не се забележани прекршувања на Законот за 
радиодифузната дејност и на подзаконските акти. 
 
 
 Точка 6 
 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Втор програмски сервис на Македонско радио, емитуван 
на 29 мај 2013 година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Втор програмски сервис на Македонско радио, емитуван 
на 29 мај 2013 година. 

Во анализираниот ден, 29 мај 2013 година, на програмскиот сервис Македонско 
радио - Радио 2, не се забележани прекршувања на Законот за радиодифузната 
дејност и на подзаконските акти.    
 
 
 Точка 7 
 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис на ЈП Македонска радио телевизија, Трет програмски сервис на Македонско 
радио, емитуван на 29 мај 2013 година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Трет програмски сервис на Македонско радио, емитуван 
на 29 мај 2013 година. 

Во анализираниот ден, 29 мај 2013 година, на Третиот програмски сервис на 
Македонско радио – Каналот на етничките заедници, не се регистрирани прекршувања 
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на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти донесени врз основа на 
овој закон.    
 
 
 Точка 8 
 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис на ТРД Радио Антена 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОO Скопје, емитуван на 16 
мај 2013 година. 
 Членот на Советот, Селвер Ајдини, рече, имајќи предвид дека претходните 
медиуми целосно се придржуваа до Законот за радиодифузната дејност и 
подзаконските акти, предложи на Радио Антена, поради прекршување на член 97 став 
1 од Законот за радиодифузната дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите 
од другите делови на програмата со акустички средства), да се изрече мерката 
писмена опомена со барање за објавување или доколку има предлог за мерката 
писмена опомена. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис на ТРД Радио Антена 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОO Скопје, емитуван на 16 
мај 2013 година.  

Советот, едногласно одлучи на ТРД Радио Антена 5 Петров, Јаневски и Гушев 
ДОO Скопје: 
          - поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
          На ТРД – Радио Антена 5, 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 – Радио Антена 5, 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. 
        Се задолжува ТРД – Радио Антена 5, изречената мерка писмена опомена со 
барање за објавување да ја изврши на начин што спикер ќе ги прочита следните 
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 08:00 до 10:00 часот. На објавените писмени опомени 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 – Радио Антена 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. 
 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 9 
 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС Метрополис Радио Доо Скопје, 
емитуван на 16 мај 2013 година. 
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Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис на Радиодифузно трговско друштво РОС Метрополис Радио Доо 
Скопје, емитуван на 16 мај 2013 година. 

Со еднодневниот мониторинг на Радио Рос Метрополис, направен на 16 мај 
2013 година, не се констатирани прекршувања ниту на Законот за радиодифузната 
дејност, ниту на подзаконските акти на Советот.    
 
  
 Точка 10 
 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 16 мај 2013 година. 

   Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 16 мај 2013 
година. 
  Во анализираниот ден, 16 мај 2013 година, на програмскиот сервис Радио 
Канал 77 не се регистрирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на 
подзаконските акти.   
 
 
 Точка 11 
 Советот ја разгледа предложената Информација за извршена промена на 
сопственичката структура на ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш. 

    Советот едногласно ја усвои предложената Информација за извршена 
промена на сопственичка структура на ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш. 

    Советот едногласно одлучи: 
- Поради прекршување на член 17 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, 

на Трговското радиодифузно друштво телевизија КОБРА ДОО Радовиш, да му се 
изрече мерката: писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој да упати допис 
до Трговското радиодифузно друштво телевизија КОБРА ДОО Радовиш, во кое ќе 
побара, во рок од 8 дена од денот од приемот на дописот дополнително да ги достави 
следните документи:  

- Нотарски заверена изјава од физичкото лице Ленче Литајковска, кое пристапило 
како основач на радиодифузерот, дека не ги прекршува одредбите од глава III од 
Законот за радиодифузната дејност и дека не постојат пречки во смисла на член 11 од 
истиот закон, за да се стекне со учество во сопственоста на радиодифузерот; 

- Нотарски заверена изјава од физичкото лице Игор Литајковски, кое пристапило 
како основач на радиодифузерот, дека не ги прекршува одредбите од глава III од 
Законот за радиодифузната дејност и дека не постојат пречки во смисла на член 11 од 
истиот закон, за да се стекне со учество во сопственоста на радиодифузерот; 

- Нотарски заверена изјава од Трговското радиодифузно друштво телевизија 
КОБРА ДОО Радовиш дека со промената на сопственичката структура не се 
прекршуваат одредбите од глава III од Законот за радиодифузната дејност; 

Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, да упати допис 
до Централниот регистар на Република Македонија, со кој ќе укаже на потребата во 
иднина промена на сопственичка структура на радиодифузерите која се прави по сила 
на закон - врз основа на Решение по спроведена оставинска постапка на суд или на 
нотар, да се врши и врз основа на доставено Одобрение за промена на сопственичката 
структура издадено од Советот за радиодифузија. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
истражување и долгорочен развој да го евидентира укажувањето во соодветната база 
на податоци која ја води Секторот за правни работи. 
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 Точка 12 
 Советот ја разгледа предложената Информација за плаќање по доставените 
пресметки на радиодифузерите на 29.05.2013 година. 

    Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со 
плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за 
терестеријално емитување, состојба заклучно со 14 јуни 2013 година. 

    Согласно Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, 
доделената дозвола и Анексот Б на дозволата, на 29 мај 2013 година на вкупно 103-ри 
трговски радиодифузни друштва кои вршат терестеријално емитување на ТВ и радио 
програми, им е доставена пресметка за надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, со рок за плакање на пресметките за надоместокот за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност 15 дена од датум на нејзиното издавање. 

Заклучно со 14 јуни 2013 година во целост ја извршиле обврската 69 трговски 
радиодифузни друштва ( 5 телевизии кои емитуваат програма на национално ниво, 2 
радија кои емитуваат програма на национално ниво,  12 телевизии кои емитуваат 
програма на регионално ниво преку дигитален мултиплекс, 18 телевизии кои емитуваат 
програма на локално ниво преку јавна комуникациска мрежа, 12 радија кои емитуваат 
програма на регионално ниво и 20 радија кои емитуваат програма на локално ниво). 

Надоместокот делумно го платија 4 трговски радиодифузни друштва и тоа:ТРД 
Радио Канал 77 Штип, ТРД ТВ Амазон Скопје, ТРД ТВ Шутел Скопје  и ТРД ТВ Кисс 
Тетово. 

Вкупно 30 трговски радиодифузни друштва не започнаа со плаќање на 
пресметаниот надомест за дозволата за вршење радиодифузна дејност и тоа: ТРД ТВ 
Ера Скопје, ТРД ТВ БТР Национал Скопје, ТРД ТВ Скај Нет Манчев Скопје, ТРД 
Телевизија Крт Скопје, ТРД ТВ Арт Тетово, ТРД ТВ Калтрина Струга, ТРД ТВ Арт Канал 
Струга, ТРД Телевизија Ускана Кичево, ТРД ТВ Ирис Штип, ТРД ТВ Еми Радовиш, ТРД 
ТВ Кобра Радовиш, ТРД Радио Арачина с. Арачиново- Скопје, ТРД Гаудеамус Радио 
Класик ФМ Скопје, ТРД Радио Џез ФМ Скопје, ТРД Радио Актуел Битола, ТРД Би-Ки-Ал 
Битола, ТРД Б-97 Битола, ТРД Радио Плус Форте Тетово, ТРД Радио Голди Велес, ТРД 
Радио Лав Охрид, ТРД Радио МХ Охрид, ТРД Радио Ди Џеј Струга, ТРД КИКИ Илија 
ДООЕЛ, 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 Пехчево и ТРД Радио Беса.  
 Советот со 10 гласа „за“, едногласно одлучи, согласно член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност и член 23 став 1 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ 
(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), да иницира постапка за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност, на трговските радиодифузни друштва наведени во 
точките 4 и 5 од овој заклучок, кои по доставените пресметки не извршија плаќање на 
надоместокот за дозволата во наведениот рок од 15 дена, односно во целост не го 
платија надоместокот за дозволата. 

Советот одлучи до сите трговски радиодифузни друштва наведени во точките 4 и 5 
од овој заклучок,  кои не извршија плаќање на надоместокот за дозволата, односно не 
го платија во целост надоместокот за дозволата, да упати последно предупредување 
да го платат долгот кон Советот во рок од 15 дена од иницирањето на постапката за 
одземање на дозволите, известувајќи ги дека во спротивно, согласно иницираната 
постапка за одземање на дозволите, Советот ќе донесе одлука за одземање на 
дозволите за вршење радиодифузна дејност. 
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 Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во случај имателот 
на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на 
дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на 
дозволата се запира. 
 Се задолжува Секторот за правни работи да ги подготви Уп 1 - Заклучоците за 
иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
на наведените трговските радиодифузни друштва. 
 
 
 Точка 13 
 Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација од 
учеството на oбуката за градење на капацитетите на Националното координативно 
тело за имплементација на ООН Конвенцијата за правата на лицата со попреченост во 
Република Македонија, изработена од м-р Сашо Богдановски. 
          

 
    Точка 14 
    Разно  

  
- Советот ја разгледа предложената Информација во врска со дописот на 

Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија бр. 09-857/14 од 
04.06.2013 година (наш бр. 03-2696/1 од 07.06.2013 година), со предлог заклучоци. 

Вишиот соработник од Секторот за правни работи објасни дека Агенцијата за 
цивилно воздухопловство на Република Македонија упатила допис до Советот за 
радиодифузија на Република Македонија бр.09-857/14 од 04.06.2013 година (наш бр.03-
2696/1 од 07.06.2013 година), во врска со безбедносниот настан А005, кој се случил на 
07.05.2013 година во воздушниот простор на територијата на Република Македонија 
(воздушен простор Прилеп – Кичево). Во дописот Агенцијата укажува дека согласно 
член 167 ставовите 2 и 3 од Законот за водухопловство (,,Службен весник на 
Република Македонија” бр.14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12) е 
предвидено дека безбедносните информации собрани при техничкото истражување на 
несреќи, сериозни инциденти или инциденти не смеат несоодветно да се употребуваат, 
а под несоодветна употреба, се подразбира употреба на податоците за утврдување на 
вина или изрекување на казнени мерки на оперативниот персонал, како и нивно 
доставување до јавноста освен кога фактите и доказите укажуваат на постоење на 
намера за причинување на штета.  

Советот едногласно ја усвои предложената Информацијата во врска со дописот на 
Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Македонија бр. 09-857/14 од 
04.06.2013 година (наш бр. 03-2696/1 од 07.06.2013 година). 
 Советот едногласно одлучи да упати допис до МРТВ, до сите трговските 
радиодифузни друштва (радија и телевизии) и непрофитните радиодуфузни установи 
(радија),  со кој ќе им укаже за/на: 

• обврската при известувањето за несреќи, сериозни инциденти или 
инциденти и нивно техничко истражување да ги почитуваат одредбите од 
член 167 од Законот за воздухопловство,  

• принципот на самостојност, независност и одговорност на радиодифузерите 
односно уредниците, новинарите и другите автори при создавањето на 
програмите и креирањето на уредувачката политика и   

• одговорноста на одговорниот уредник за програмските содржини и 
вистинитоста на секоја објавена информација на програмата. 
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 Советот едногласно одлучи да упати допис до Агенцијата за цивилно 
воздухопловство на Република Македонија, со кој ќе се предложи во Законот за 
воздухопловство да се вгради прекршочна одредба за непочитувањето на обврската од 
член 167 став 3 од Законот за воздухопловство, и да се дополни членот 167 со став 
што ќе пропише обврска на Агенцијата за цивилно воздухопловство да донесе 
подзаконски акт со кој подетално ќе се уредат прашањата сврзани со известувањето и 
соодветната/несоодветната употреба на безбедносните информации собрани при 
техничкото истражување на несреќи или инциденти во воздушниот простор на 
Република Македонија. 
 Во дописот до Агенцијата да се потенцира подготвеноста на Советот за 
радиодифузија консултативно да помогне во изработката на подзаконскиот акт на 
Агенцијата во делот што се однесува на известувањето на електронските и други 
медиуми во Република Македонија за ваков вид настани. 
 

- Советот ја разгледа предложената Информација во врска со Барањето на МРТВ 
бр. 02-3412/1 од 29.05.2013 година, (наш бр. 03-2515/1 од 31.05.2013 год.), за 
затемнување на реемитувани телевизиски програмски сервиси заради заштита на 
нејзините ексклузивни права на спортска и играна програма. 

Советот ја усвои предложената Информација по повод барањето на Македонската 
радиотелевизија за затемнување на спортска и играна програма  при реемитувањето 
на  такви програми на странски телевизиски програмски сервиси во јавните 
комуникациски мрежи во Република Македонија. 

Советот едногласно одлучи, да се прифати барањето содржано во дописите на 
МРТВ за  затемнување на странските телевизиски програмски сервиси што се 
реемитуваат во Република Македонија, кај сите оператори на јавни комуникациски 
мрежи, во однос на: 

а) спортските натпреварувања:   
Формула 1 (авто трки) – за сезоните од 2012 до 2014 година, Куп на 

конфедерации (фудбал), Јадранска АБА Лига/Лигата на Јадранската кошаркарска 
асоцијација (кошарка) – за сезоните 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 година (само за 
натпреварите на домашниот напреварувач МЗТ Скопе Аеродром),  Сеха лигата 
(ракомет) – за сезонат 2012/2013 година, Лига на шампиони (фудбал) – за сезоните 
2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015, Лига на Европа (фудбал) – за сезоните 2012/2013, 
2013/2014 и 2014/2015, Лига на шампиони  (ракомет) – за сезоната 2012/2013; и  

б) играната програма:  
Играните ТВ серии Озборувачка (Gossip Girl),  Фринџ (Fringe) , ЦСИ Лас Вегас 

(CSI Las Vegas) и ЦСИ Мајами (CSI Miami).  
Советот одлучи за обврската за затемнување наведена во точка 2 од овој заклучок 

со допис веднаш да се известат сите оператори на јавни комуникациски мрежи во 
Република Македонија, со предупредување на правните последици од 
непостапувањето по налогот за затемнување.  
 Советот одлучи да се испрати дописот до МРТВ со цел да се задолжи јавниот 
радиодифузен сервис, најмалку еднаш месечно, со допис и со мејл, да го известува 
Советот за радиодифузија за термините на емитување на спортската и играната 
програма на кои се однесува барањето за затемнување и со укажување на кои странски 
телевизиски програмски сервиси, што се реемитуваат во Република Македонија, се 
емитуваат/реемитуваат тие програми. 

Се задолжува Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права, по приемот на секој допис од  МРТВ, наведен во точка 4 од овој 
заклучок, Советот да упатува дописи и по редовна пошта и по електронска пошта до 
секој од операторите на јавни комуникациски мрежи во Република Македонија, со 
детални податоци за видовите програми и за термините на емитување и реемитување.  
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Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските 
и сродните права да креира регистар на права за емитување на спортска и играна 
програма од страна на радиодифузерите во РМ и тој да биде јавно достапен, преку веб 
страната на Советот за радиодифузија. Во регистарот да бидат содржани сите детали 
во поглед на видот на пренесени права (трестријални, кабелски и т.н.), носителите на 
правата, територијата на која се однесуваат и други релевантни податоци.  
 

- 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 прифати Барањето за дополнување на регистрираниот 
програмски пакет на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје и на Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово. 
 Советот едногласно одлучи:      
- на Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.13 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.20 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: Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје и на Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово. 
 
 
 
Бр. 02-2722/17            Совет за радиодифузија на РМ 
10.07.2013 година                                                                  П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е          д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.      
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Ружица Бошнакоска Јотевска 
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