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ЗАПИСНИК 
од 30-та  седница на Советот 
одржана на 19.06.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, м-р Методија Јанчески, 
акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, 
Методи Стоименовски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.  

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи (годишен одмор), Бранко 
Радовановиќ (годишен одмор), Замир Мехмети (годишен одмор), Сељадин Џезаири 
(годишен одмор), Столе Наумов (годишен одмор) и Антонио Јовановски (годишен 
одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, Емилија Петреска - Камењарова, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, 
Катерина Митре, Слободан Беличански, Луција Ѓурковиќ и Маја Дамевска. 

Други присутни: Даме Стефановски од Телма, Бојан Стојановски од ТВ Алфа, 
Михајло Видимлиски од ТВ 24 Вести, Наташа Стојановска од ТВ Алсат-М, Соња 
Казиовска од Дневник, Нуредини Шпетили од МРТ.  

 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 30-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 10 часот и 
се одржа во просториите на Советот. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини предложи Точката „Извештај од медиумското 
покривање на изборната кампања за Локалните избори во 2013 година“ да биде 
одложена за една од наредните седница, од причина што не се присутни неколку 
членови на Советот. Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски предложи да се 
одложи Точката „Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија“. 
            Предлозите беа едногласно усвоени, со 9 гласа „за“.  

Советот едногласно, со 9 гласа „за“, го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 1. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Советот одржана на 
23.05.2013 година. 
           2. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот одржана на 31.05.2013 
година. 
           3. Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, прв програмски сервис на Македонската 
телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година. 
           4. Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, втор програмски сервис на 
Македонската телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година. 
           5. Информација за постапувањето на програмскиот сервис на ТРД Канал 5 ДОО 
– Скопје по укажувањето за серијалот “Тишина” 
           6. Информација за постапувањето на програмскиот сервис на ТРД Телевизија 
СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, по мерката за серијалот “Бурни времиња”. 
           7. Информација за плаќање по доставените пресметки на радиодифузерите на 
03.06.2013 година. 
           8. Информација во врска со неработењето односно неемитувањето радио 
програмски сервис на Дрштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 
           9.  Разно. 
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Точка 1 
Советот го разгледа Записникот од 25-та седница на Советот одржана на 

23.05.2013 година.  
Советот едногласно, со 9 гласа „за“ го усвои Записникот од 25-та седница на 

Советот одржана на 23.05.2013 година, во текстот како што беше предложен.  
 
       
      Точка 2 

Советот го разгледа Записникот од 26-та седница на Советот одржана на 
31.05.2013 година.  

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ го усвои Записникот од 26-та седница на 
Советот одржана на 31.05.2013 година, во текстот како што беше предложен.  
 
 

Точка 3 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, прв 

програмски сервис на Македонската телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година. 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, прв 
програмски сервис на Македонската телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година. Во 
анализираниот ден 9 јуни 2013 година, на МРТ1 не се регистрирани прекршувања на 
Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.    

 
 

Точка 4 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, втор 

програмски сервис на Македонската телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година. 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП МРТ, втор 
програмски сервис на Македонската телевизија, емитуван на 9 јуни 2013 година.       
        Советот едногласно одлучи на ЈП МРТ, втор програмски сервис на Македонската 
телевизија: 
          - 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 со барање за 
објавување. 
          На ЈП МРТ, втор програмски сервис на Македонската телевизија, 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 го задолжи ЈП МРТ, втор програмски сервис на Македонската телевизија, 
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 го задолжи ЈП МРТ, втор програмски сервис на Македонската телевизија, 
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 точката 2 на овој 
Заклучок од страна на ЈП МРТ, втор програмски сервис на Македонската телевизија и 
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да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

Советот едногласно одлучи на ЈП МРТ, втор програмски сервис на 
Македонската телевизија: 

 - 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 се изрече мерката: писмена 
опомена. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги подготви горенаведените Одлуки. 

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 задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до ЈП 
МРТ, втор програмски сервис на Македонската телевизија. 
 
 

Точка 5 
Советот ја разгледа предложената Информација за постапувањето на програмскиот 

сервис на ТРД Канал 5 ДОО – Скопје по укажувањето за серијалот “Тишина” 
     Со мониторингот е утврдено дека премиерните изданија на серијалот се емитуваат 
во соодветен термин, после 23 часот, но се означени со знак за програми од втора 
категорија, а не како програми од трета категорија, како што беше наведено во 
укажувањето на Советот. Исто така, е констатирано дека репризните изданија се 
прикажуваат пред 21 часот и се означени со предупредувачкиот знак за програми од 
прва категорија. На 25 мај (сабота) репризите се емитуваат со почеток во 12:00:21 
часот, а на 26 мај (недела) со почеток во 10:30:25 часот, што е спротивно на член 71 
став 3 од Законот за радиодифузната дејност и на член 7 од Правилникот за заштита 
на малолетната публика. 
      Поради горенаведеното, Советот едногласно одлучи на ТРД Канал 5 ДОО – Скопје 
да му ја изрече мерката: писмена опомена. 
      Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја подготви Одлуката од точка 2 на овој Заклучок. 
      Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави Одлуката до ТРД 
Канал 5 ДОО - Скопје. 
      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 6 
       Советот ја разгледа предложената Информација за постапувањето на 
програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, по мерката за 
серијалот “Бурни времиња”. 
       Со мониторингот е утврдено дека премиерните изданија на серијалот "Бурни 
времиња” се емитуваат во соодветен термин, после 17 часот, но се означени со знак за 
програми од прва категорија, а не како програми од втора категорија. Исто така, е 
констатирано дека репризните изданија се прикажуваат пред 17 часот и се означени со 
предупредувачкиот знак за програми од прва категорија. На 2 јуни (недела) репризите 
се емитувани со почеток во 14:12:56 часот, на 3 јуни со почеток во 15:11:13, а на 7 јуни 
во 15:01:36 часот, што е спротивно на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната 
дејност и на член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика. 
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        Поради горенаведеното, Советот едногласно одлучи на ТРД Телевизија СИТЕЛ 
ДООЕЛ Скопје да му ја изрече мерката: времена забрана за рекламирање и 
телешопинг од 1 (еден) ден. 
        На ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје му беше наложено 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.  

Советот го задолжи ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, 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 1 (еден) ден 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 Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречената мерка од точка 3 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД 
Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 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 подготви горенаведената Одлука. 
         Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира горенаведената Одлука во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи.  
         Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави горенаведената 
Одлука до ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје. 
 
 

Точка 7 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со плаќањето на 

надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално 
емитување, по пресметки доставени на 03.06.2013. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со плаќањето на 
надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално 
емитување, по пресметки доставени на 03.06.2013. 

Согласно Законот за радиодифузната дејност (“Службен Весник на РМ 
бр.100/05.......бр.72/13), Правилникот за процедурите на финансиското и сметко-
водственото 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 вршење радиодифузна 
дејност. На 3-ти јуни 2013 година се доставени 12 пресметки до трговските 
радиодифузни друштва. Рокот за плакање на пресметките за надоместокот за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност изнесува 15 дена од датум на нејзиното 
издавање. 

Заклучно со 18 јуни 2013 година 8 трговски радиодифузни друштва во целост ја 
извршија обврската (5 телевизии кои емитуваат програма на регионално ниво преку 
дигитален мултиплекс и 3 телевизии кои емитуваат програма на локално ниво преку 
јавна комуникациска мрежа) и тоа: 

1. ТРД ТВ Тиквешија Кавадарци; 
2. ТРД ТВ Златен Канал Крива Паланка; 
3. ТРД ТВ Д1 Делчево; 
4. ТРД ТВ Сител 2 Скопје; 
5. ТРД ТВ Чеграни Медиа Чегране; 
6. ТРД ТВ Спектра Лабуништа;  
7. ТРД Телевизија ЛД Кочани и 
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8. ТРД Дибра ТВ Дебар 
 

Надоместокот делумно го плати 1 трговскo радиодифузнo друштвo и тоа: 
1. ТРД Телевизија Канал 8 Кочани 

 
           Три трговски радиодифузни друштва не започнаa со плаќање на пресметаниот 
надомест за дозволата за вршење радиодифузна дејност и тоа:              

1.     ТРД ТВ ВИЖН-БМ Прилеп; 
2. ТРД ТВ Лажани Лажани и 
3. ТРД Г-ТВ Телевизија Гостивар.  

Вкупно 4 трговски радиодифузни друштва не ја исполнија својата обврска, 
односно не го уплатија пресметаниот надоместок за дозволата.  

Советот 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 едногласно 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. 

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. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви Уп 1 - 
Заклучоците за иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на трговските радиодифузни друштва наведени во точките 3 и 4 
од овој заклучок. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Уп-1 - заклучоците 
до трговските радиодифузни друштва наведени во точките 3 и 4 од овој заклучок. 

 
 
Точка 8 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со неработењето односно 

неемитувањето радио програмски сервис на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 
Славе ДООЕЛ Струга. 

Советот едногласно одлучи, доколку радиодифузерот Друштвото за радио дифузија 
ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга го исплати надоместокот за дозволата заклучно со 
28.06.2013 година, ќе го усогласи своето работење со Законот за радиодифузната 
дејност од аспект на член 60 односно плаќањето на надоместокот за дозволата. Во 
спротивно, на радиодифузерот дозволата ќе му биде одземена по овој основ. 

  Имајќи предвид дека радиодифузерот Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 
Славе ДООЕЛ Струга треба да го усогласи своето работење и со член 72, став 4 од 
Законот за радиодифузната дејност односно обврската за емитување најмалку 10 часа 
дневно програма на радио, во зависност од наодите до кои ќе дојде Советот, а кои ќе 
бидат содржани во одговорот на дописот од Агенцијата за електронски комуникации, 
Советот за радиодифузија ќе треба соодветно да постапи, односно: 

Доколку радиодифузерот Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 
Струга емитува програмски сервис на доделената фреквенција– 102,2 MHz, да 
констатира дека тој го усогласил своето работење со Законот за радиодифузната 
дејност. 
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Доколку радиодифузерот Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 
Струга не емитува програмски сервис на доделената фреквенција – 102,2 MHz, 
согласно член 63 став 1 алинеја 4 од Законот, Советот да иницира постапка за 
одземање на дозволата на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 
Струга.  

 
 
 
Точка 9 
Разно  
- Советот донесе одлука за промена на седиштето на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија, така што постојното седиште на Советот на Булевар „Маркс и 
Енгелс“ бр.3, Скопје – Центар, се менува во: Булевар „ВМРО“ бр.3 Скопје – Центар. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената 
Одлука.  
 
 
 
 
Бр. 02-2773/9                          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. 
    
 
 
Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски  
  
 
 
 
Изработил / Одобрил: Огнен Неделковски 
 
 
 
 
 
 
 


