ЗАПИСНИК
од 30-та седница на Советот
одржана на 26.07.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи,
Замир Мехмети, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски,
м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири
и м-р Васко Петревски.
Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Бранко
Радовановиќ (годишен одмор), акад. Бојан Шоптрајанов (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Горан Радуновиќ, Симе Златески, Ивона Муфишева, м-р Емилија Јаневска,
Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ, Слободан Беличански, Магдалена Довлева и Ружица
Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Мирослава Симоновска од Фокус, Сања Јовановиќ од ТВ
Телма, Марија Сервиевска од Капитал, Гоце Михајловски од Фокус, Сања Казиовска од
Дневник, Иле Петревски од 24 часа Вести, Билјана Трендафилова од ТВ Алфа,
Камбери од МТВ, Мелихате Рустеми од ТВ Алсат.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 30-та седница на
Советот за радиодифузија.
Советот, едногласно го усвои следниот:

Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 27-та седница на Советот, одржана на 09.07.2012
година.
2. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија,
ДООЕЛ Струга, бр.07-253 од 11.07.2012 година.
3. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Ќани Исаилоски
РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, бр.07-2040/1 од 18.06.2007 година.
4. Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во период од 1-ви
јануари до 30-ти јуни 2012 година.
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Алсат М реализиран на 5
јуни 2012 година.
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Канал 5 реализиран на 5
јуни 2012 година.
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Сител реализиран на 5
јуни 2012 година.
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Телма реализиран на 5
јуни 2012 година.
9. Придонес на СРД кон Придонесот на Република Македонија кон Годишниот
извештај на Европската комисија за остварениот напредок за периодот од мај до август
2012.
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10. Информација за спроведување на препораките од Државниот завод за
ревизија во однос на проектите од јавен интерес од 6-от и 7-от Оглас.
11. Информација за преземени мерки по препораките на овластениот Дражавен
ревизор, содржани во Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ.
12. Предлог-Правилник за начинот на вршење на видео надзор во Советот за
радиодифузија на РМ.
13. Информација за исполнувањето на мерките изречени во врска со
неисполнувањето на обврската за објавување на податоците работењето во
претходната година согласно член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност.
14. Информација за исполнувањето на мерките изречени во врска со
неисполнувањето на обврската за доставувањена податоците за економското
работење согласно член 20 став 3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност.
15. Извештај за извршување на мерките во врска со обврските за емитување
европски аудиовизуелни дела.
16. Aнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите
активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и
сродните права во вториот квартал на 2012 година.
17. Информација за учеството на Работилницата за прибирање податоци за
медиумска статистика, во организација на УНЕСКО, одржана во Париз во периодот од
14 до 16 мај 2012 година.
18. Извештај од состанокот организиран од Комисијата за заштита од
дискриминација и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, подготвен од Сашо Богдановски.
19. Разно.

Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 27-та седница на Советот, одржана на
09.07.2012 година.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи покрај името на
членовите на Совет кои биле оправдано отсутни на 27-та седница, (Столе Наумов,
акад. Бојан Шоптрајанов и Селевер Ајдини), да биде забележано дека биле отсутни
поради користење на годишен одмор. Членот на Советот, Селвер Ајдини предложи
причината за отсуство (користење на годишен одмор) од 26-та седница да биде
корегирана и во Записникот од истата седница.
Записникот од 27-та седница на Советот, одржана на 09.07.2012 година, со
дадените забелешки, со 9 гласа „За“ и три воздржани гласа од членовите на Совет,
Замир Мехмети, Столе Наумов и Селвер Ајдини, Советот, го усвои во текстот како што
беше предложен.
Точка 2
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за одземање
на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво
КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, бр.07-253 од 11.07.2012 година.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за
радиодифузија на Република Македонија, на својата на 27-та седница одржана на
09.07.2012 година, донесе Одлука бр. 07-253 од 11.07.2012 година, за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-1995/1 од 18.06.2007 година, на
Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, согласно член 63 став 1
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алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12), поради неплаќање на годишниот
надоместок за вршење на радиодифузна дејност во рокот утврден во дозволата. Но по
одземањето на дозволата, Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ
Струга го платил надоместокот, и во таа насока предложи Советот да пристапи кон
поништување на Одлуката на Советот за радиодифузија за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност бр. 07-253 од 11.07.2012 година, на Трговско
радиодифузно друштво КИКИ Илија.
Советот донесе едногласна Одлука за поништување на одлуката за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво
КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, бр. 07-253 од 11.07.2012 година, со што се сторнира
издадената фактура бр.126/2012 од 11.07.2012 година, на износ од 2.999,00 денари.
Советот го задолжи Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ
Струга, најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни следните финансиски и други
обврски, односно:
- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред
Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;
да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на
дозволата бр. 07-253 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”;
да ги плати трошоците за објавување на Одлука за поништување на
одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејнос, бр. 07-253 од
11.07.2012 година, во ‘’Службен весник на РМ‘’ и
да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за поништување
на Одлуката бр. 07-253 од 11.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност бр.07-1995/1 од 18.06.2007 година, поднесена до Управниот суд,
на ден 20.07.2012 година.
Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво КИКИ Илија ДООЕЛ
Струга, бр. 07-253 од 11.07.2012 година, стапува во сила на ден 06.08.2012 година, под
услов Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга, навремено да ги
исполни сите финансиски и други обврски.
Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија, ДООЕЛ
Струга, не ги исполни обврските во наведениот рок, останува во сила Одлуката на
Советот за радиодифузија бр. 07-253 од 11.07.2012 година, за одземање на дозволата
за вршење радиодифузна дејност бр.07-1995/1 од 18.06.2007 година и фактурата
бр.126/2012 година од 11.07.2012 година.

Точка 3
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за одземање
на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво
Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, бр.07-2040/1 од
18.06.2007 година.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за
радиодифузија на Република Македонија, на својата на 27-та седница одржана на
09.07.2012 година, донесе Одлука бр. 07-252 од 11.07.2012 година, за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-2040/1 од 18.06.2007 година, на
Трговско радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ
Прилеп, согласно член 63 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност
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(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12),
поради неплаќање на годишниот надоместок за вршење на радиодифузна дејност во
рокот утврден во дозволата. Но по одземањето на дозволата, Трговско радиодифузно
друштво Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, го платил
надоместокот, и во таа насока предложи да се пристапи кон поништување на Одлуката
на Советот за радиодифузија за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност бр. 07-252 од 11.07.2012 година, на Трговско радиодифузно друштво Ќани
Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп.
Советот донесе едногласна Одлука за поништување на одлуката за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво
Ќани Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, бр. 07-252 од 11.07.2012
година, со што се сторнира издадената фактура бр.125/2012 од 11.07.2012 година, на
износ од 2.905,00 денари.
Советот го задолжи Трговското радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО
ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни
следните финансиски и други обврски, односно:
- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред
Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;
- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на дозволата
бр. 07-252 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”;
- да ги плати трошоците за објавување на оваа Одлука, во “Службен весник на
РМ”; и
- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за поништување
на Одлуката бр. 07-252 од 11.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност бр.07-2040/1 од 18.06.2007 година, поднесена до Управниот суд,
на ден 20.07.2012 година.
Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО
ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, бр. 07-252 од 11.07.2012 година, стапува во сила
на ден 06.08.2012 година, под услов Трговското радиодифузно друштво Ќани
Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, навремено да ги исполни сите
финансиски и други обврски.
Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво Ќани Исаилоски РАДИО
ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, не ги исполни обврските во наведениот рок,
останува во сила Одлуката на Советот за радиодифузија бр. 07-252 од 11.07.2012
година, за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-2040/1 од
18.06.2007 година и фактурата бр.125/2012 од 11.07.2012 година

Точка 4
Советот ја разгледа Анализата на следење на обврската на радиодифузерите за
плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во период од
1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година.
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи објасни дека во
Анализата се наведени сите активности кои Советот за радиодифузија кој ги презел во
периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година, во однос на наплата, со цел да се
надмине состојбата со нередовното плаќање на надоместокот за дозволата. Во
информацијата е наведен и податокот, со цел да се надмине неуредноста во
плакањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, дека
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Советот за радиодифузија на Република Македонија на крајот на месец мај усвои
Правилник за процедурите на финансиското и сметководствено работење на Советот
за радиодифузија со кои беше уредено и пресметувањето, фактурирањето и наплатата
на годишниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи наведе и споредбен
податок, односно процентот на наплата на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за периодот 2011-2012 година на 31 декември 2011 година
изнесувал 54,17 %, додека процентот на наплата на доспеаниот надоместок за
дозволата за вршење радиодифузна дејност на 30 јуни 2012 година, изнесува 88,18%,
што преставува зголемување во однос на состојбата на 31 декември 2011 година. Исто
така според податоците од последната евиденција, наведе дека моменталниот процент
на наплата изнесува 98%.
Советот едногласно ја усвои Анализата на следење на обврската на
радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење на
радиодифузната дејност од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012 година.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, Анализата на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на
надоместокот за дозволата за вршење на радиодифузната дејност од 1-ви јануари до
30-ти јуни 2012 година, да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија, на
македонски, албански и англиски јазик.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, да го извести Секретаријатот за европски прашања (СЕП), за извршената
Анализата на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот
за дозволата за вршење на радиодифузната дејност од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2012
година.

Точка 5
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Алсат
М реализиран на 5 јуни 2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, генерално наведе дека кај радиодифузерите на
државно ниво, во однос на реализираните мониторинзи, споредени со претходните, се
забележуваат подобри резултати и во таа насока рече дека не треба Советот само да
изрекува мерки туку и во одреден момент потребно е да се пофалат трговските
радиодифузни друштва, пред се затоа што се забележува напредок во нивното
работење, каде отстапувањата од Законот се видно намалени. Констатираните
прекршувања според него се на ниво на грешки од страна на радиодифузерите,
односно не се работи за намерни грешки. Од таа причина рече дека Советот треба да
оствари поинтензивна комуникација со надворешните продукции за да во иднина се
избегнат несаканите грешки.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во однос на 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),
констатирано кај ТВ Алсат М, рече дека заштитата на малолетните лица е сериозна
работа, но во наведениот случај се забележува необележување на промотивните
најави за играната програма. Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во однос на ТВ
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Алсат М рече дека претходно изречената мерка – писмена опомена со барање за
објавување не е извршена од страна на ТВ Алсат М, и во таа насока предложи да се
изрече повторно истата мерка со напомена да ја изврши и претходната мерка, во
спротивно Советот ќе преземе поригорозни мерки.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, се согласи дека заштитата на
малолетната публика е чуствителна тема и законска обврска на Советот. Но
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), кај ТВ Алсат М се однесува само на промотивните најави за играната
програма, и предложи да им се упати укажување.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Алсат М,
реализиран на 5 јуни 2012 година.
Советот едногласно одлучи на ТВ Алсат М:
- 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.
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на прекршување на член 74 став 1 од
Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма
изворно создадена на албански јазик), поради тоа што кај ТВ Аласат М, емитувани се
вкупно 24,10% програма изворно создадена на албански јазик, од обврска за
емитување најмалку 30%, предложи да му се упати укажување.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во однос на прекршување на член
74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30%
програма изворно создадена на албански јазик), имајќи го во предвид фактот од
претходниот мониторинг и податоците од мониторингот реализиран на 5 јуни 2012
година кои се во насока на подобрување и поголема усогласеност со Законот за
радиодифузната дејност, предложи на ТВ Алсат М, предложи да му се упати
укажување.
Советот едногласно одлучи на ТВ Алсат М:
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик),
да му се упати укажување.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги евидентира Укажувањата во соодветната база на податоци
која ја води Секторот за правни работи.

Точка 6
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Канал
5 реализиран на 5 јуни 2012 година.
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Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Канал 5,
реализиран на 5 јуни 2012 година.
Советот, по предлог на членот на Советот, Столе Наумов, едногласно одлучи на ТВ
Канал 5:
- 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 упати укажување.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во однос на прекршувањето на член 98 став 1
од Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање),
констатирано кај ТВ Канал 5, забележано во емисијата „Екстра Ексклузив“ предложи да
се упати укажување.
Советот, по предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, со 11 гласа „за„ и еден
воздржан глас од членот на Советот, Сељадин Џезаири, одлучи на ТВ Канал 5:
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање), да му упати укажување.
Членот на Советот, Селвер Ајдини, 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), предложи на ТВ Канал 5 да му се упати
укажување.
Заменикот на претседателот, м-р Миалим Фетаи, рече дека прекршокот на член 99
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (непочитување на периодот од
20 минути меѓу два рекламни блока во програмите), има своја тежина, пред се
одговорност кон гледачите, затоа што кога ќе се спојат два рекламни блока во еден
реален час, гледачот е ставен во позиција да гледа голема минутажа реклами и
доколку е концентриран на одредена емисија која чека да започне да се емитува по
рекламите, времето станува предолго, а гледачот полека губи трпение.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, предложи 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), на ТВ Канал 5 да му се упати
укажување, од причина шрто смета дека прекршувањето е направено по ненамерна
грешка на ТВ Канал 5.
Советот, по предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, со 11 гласа „За„ и еден
воздржан глас од членот на Советот, Сељадин Џезаири, одлучи на ТВ Канал 5:
- 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 му упати укажување.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги евидентира Укажувањата во соодветната база на податоци
која ја води Секторот за правни работи.
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на почитување на обврска за
емитување најмалку 30% програма изворно создадена програма на македонски,
албански или друг јазик согласно доделената дозвола, рече дека не е наведено во кој
период од денот треба да се исполни процентот, потенцирајќи дека во ударен термин
скоро и да не се исполнува оваа законска обврска.
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Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека во Законот, во иднина
треба да се прецизира терминот за исполнување на обврската за емитување најмалку
30% програма изворно создадена на јазикот согласно доделената дозвола.
Точка 7
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Сител
реализиран на 5 јуни 2012 година.
Советот, по предлог на членот на Советот, Столе Наумов, со 11 гласа „За“ и еден
воздржан глас од членот на Советот Селвер Ајдини, одлучи на ТВ Сител:
- 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 упати укажување.
Членот на Советот, Столе Наумов, поради прекршување на член 83 став 1 од
Законот за радиодифузната дејност (програми непреведени на македонски јазик),
констатирано кај ТВ Сител, предложи да се изрече писмена опомена, но ќе се согласи и
доколку се предложи и писмена опомена со барање за објавување.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, поради прекршување на член 83 став 1 од
Законот за радиодифузната дејност (програми непреведени на македонски јазик),
констатирано кај ТВ Сител, рече дека многу често се сретнува програми од српски и
хрватски јазик да бидат непреведени на македонски јазик, и во таа насока предложи да
се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување.
Советот, по предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, едногласно одлучи на
ТВ Сител:
- поради прекршување на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(програми непреведени на македонски јазик), да му се изрече мерката: писмена
опомена со барање за објавување.
На ТРД – ТВ Сител, 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, 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 Сител, 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.
Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на
изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот ТРД – ТВ Сител, и да го извести Секторот за правни работи за да ја
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
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Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во однос на прекршување на член 93 став
3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитот за рекламирање на
еден реален час), констатирано кај ТВ Сител, рече дека прекршувањето е сериозно,
посебно што лимитот за рекламирање е надминат двапати по 9 минути и 16 секунди и 9
минути и 53 секунди, предложи да му се изрече мерката писмена опомена со барање
за објавување, со предупредување дека наредниот пат доколку Советот констатира
повторно прекршок на истиот член, Советот на ТРД – ТВ Сител, ќе изрече мерка
времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, согласно член 38 став 1
алинеја 3 од Законот за радиодифузна дејност.
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на прекршување на член 93 став 3
од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитот за рекламирање на
еден реален час), констатирано кај ТВ Сител, предложи да се повикаат на состанок
лицата задолжени за маркетинг кај ТВ Сител и да им се посочи овој проблем за да
истиот се надмине. Предложи, доколку има мнозинство поради тежината на
прекршокот, да се изрече мерката забрана за рекламирање и маркетинг од еден ден,
но доколку нема мнозинство, за да констатираниот прекршок не остане со неизречена
мерка, предложи да се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување.
Доколку Советот ја усвои мерката писмена опомена со барање за објавување,
предложи во заклучокот 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 Сител, ќе изрече мерка времена забрана за
рекламирање и телешопинг од еден ден, согласно член 38 став 1 алинеја 3 од Законот
за радиодифузна дејност.
Членот на Советот, Сељадин Џезаири, се согласи со предлогот на г-динот
Столе Наумов за прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната
дејност (надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), констатирано
кај ТВ Сител, да се изрече мерката времена забрана за рекламирање и маркетинг од
еден ден. Во текот на дискусијата го повлече предлогот.
Членот на Советот, Селвер Ајдини, рече дека телевизија на државно ниво, како
ТВ Сител, не е дозволено да прави прекршувања како што е прекршувањето на член
93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитот за
рекламирање на еден реален час), и предложи да се изрече построга мерка.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи да се гласа за предлогот на
м-р Борис Арсов, во однос на прекршување на член 93 став 3 од Законот за
радиодифузната дејност (надминување на лимитот за рекламирање на еден реален
час), констатирано кај ТВ Сител, односно да се изрече мерката писмена опомена со
барање за објавување и да се усвои предлогот на членот на Советот, Сељадин
Џезаири, Советот да организира состанок на тема, извршување на изречените мерки
од страна на Советот за радиодифузија кон радиодифузерите на државно ниво.
Советот, по предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, со 10 гласа „за“ и два
воздржани гласа од членовите на Совет, Селвер Ајдини и Замир Мехмети, одлучи на
ТВ Сител:
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), да му се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На ТРД – ТВ Сител, 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.
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Се задолжува ТРД – ТВ Сител, 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 Сител, 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.
Се задолжува 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 радиодифузерот ТРД – ТВ Сител, и да го извести Секторот за
правни работи за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја води
Секторот за правни работи.
Се задолжува 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, 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 Сител, ќе изрече
мерка времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, согласно член 38
став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузна дејност.
Членот на Советот, Столе Наумов, поради прекршување на член 94 став 4 од
Законот за радиодифузната дејност (во реалниот час кога се емитува телешопинг
прозорец не е дозволено емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови, како и
други форми на рекламирање), констатирано кај ТВ Сител, предложи да се изрече
мерката писмена опомена со барање за објавување. Претседателот на Советот, м-р
Зоран Трајчевски предупреди дека треба да се има предвид редоследот при
изрекување мерки согласно Законот, односно прво треба да се изрече мерката
писмена опомена па потоа писмена опомена со барање за објавување.
Советот, со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин
Џезаири, одлучи на ТВ Сител:
- поради прекршување на член 94 став 4 од Законот за радиодифузната дејност (во
реалниот час кога се емитува телешопинг прозорец не е дозволено емитување на
рекламни спотови, телешопинг спотови, како и други форми на рекламирање), да му се
изрече мерката: писмена опомена.
Советот, по предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, едногласно одлучи
на ТВ Сител:
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на телешопингот и рекламите од другите делови на
програмата со оптички или акустички средства), да му се изрече мерката: писмена
опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги евидентира Укажувањата и Одлуките во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.
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Членот на Советот, м-р Васко Петревски рече дека сака генерално да се осврне
за изречените мерки кои се извршуваат од страна на радиодифузерите, односно една
група на радиодифузери ги извршуваат, а друга не. Дискреционото право за
изрекување на мерки, Советот го зема од Законот за радиодифузната дејност, што
значи неизвршување на мерките претставува непочитување на Законот. Предложи да
се апелира до трговските радиодифзуни друштва во иднина да ги извршуваат
изречените мерки, согласно Законот.
По предлог на членот на Советот, Сељадин Џезаири, Советот со 10 гласа „за“ и два
воздржани гласа од членовите на Совет, Селвер Ајдини и Замир Мехмети, одлучи да
организира состанок на тема, извршување на изречените мерки од страна на Советот
за радиодифузија кон радиодифузерите на државно ниво, на кој ќе бидат поканети
управителите и главните и одговорни уредници на сите телевизии на државно ниво во
РМ.
Се задолжува Секторот за правни работи да ги преземе сите потребни активности
во врска со подготвување на темата и организација на состанокот.

Точка 8
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Телма
реализиран на 5 јуни 2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи, за сите констатирани прекршувања
од Законот за радиодифузната дејност од мониторингот на програмскиот сервис ТВ
Телма, Советот да упати укажување. Причината која ја наведе е дека ТВ Телма во
суштина го почитува Законот, а констатираните прекршувања се минимални.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во поглед на прекршувањата
констатирани при мониторингот на ТВ Телма и во поглед на претходно изречени мерки
кои претежно се укажувања, се согласи дека ТВ Телма е телевизија која во голема
мера го почитува Законот.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Телма,
реализиран на 5 јуни 2012 година.
Советот едногласно одлучи на ТВ Телма:
- поради прекршување на член 71 став 3 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 упати
укажување.
Членот на Советот, м-р Васко Петревски, предложи, поради прекршување на
член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12 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 не емитување постојано визуелно предупредување во
текот на програмата), на ТВ Телма да и се изрече мерката писмена опомена.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека од причина што Советот нема
можност да ги наградува оние радиодифузери кои редовно работат согласно Законот
за радиодифузна дејност или пак значително го подобруваат своето работење,
предложил за ТВ Телма да се упатат укажувања. Во однос на прекршување на член 71
став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12 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 не емитување постојано визуелно предупредување во текот на
програмата), односно само во еден случај е констаирано дека не е емитувано визуелно
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предупредување постојано во текот на времетраењето на серијата „Девици
благороднички“, емитувано во раните утрински часови, и од таа причина предложи
укажување.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлогот на членот на
Советот, Столе Наумов, поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за
радиодифузната дејност и член 12 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 не
емитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата), да му се
упати укажување, го стави на гласање.
Советот со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Васко
Петревски, одлучи на ТВ Телма:
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член
12 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 не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата), да му упати укажување.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, 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), предложи на ТВ Телма да и се
изрече мерката писмена опомена со барање за објавување, пред се затоа што
последната изречена мерка писмена опомена е од 29.05.2012 година.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи, 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), на ТВ Телма, да и се изрече
мерката писмена опомена.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, 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), на ТВ Телма, предложи да се изрече
мерката писмена опомена со барање за објавување.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлогот, 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), на
ТВ Телма, да се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување, го стави
на гласање. „за“ овој предлог гласаа членовите на Совет: м-р Зоран Трајчевски, м-р
Милаим Фетаи, м-р Борис Арсов, Замир Мехмети, Антонио Јовановски, м-р Васко
Петревски, м-р Методија Јанчески, против беа: Столе Наумов, Методи Стоименовски и
Лазо Петрушевски и двајца воздржани: Селвер Ајдини и Сељадин Џезаири. Советот не
го усвои предлогот.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлогот, 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), на
ТВ Телма, да се изрече мерката писмена опомена, го стави на гласање.
Советот со 9 гласа „за“ и три воздржан гласа од членовите на Советот, м-р
Васко Петревски, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини, одлучи на ТВ Телма:
- 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 му се изрече мерката: писмена опомена.
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Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги евидентира Укажувањата и Одлуката во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.
Членот на Советот, Селвер Ајдини, предложи, во иднина секогаш кога ќе се
одржува седница на Совет, претходниот ден задолжително да се одржи координација,
посебно кога на Дневен ред ќе се разгледуваат извештаи од спроведен мониторинг и
констатирани посериозни прекршувања на Законот.
Точка 9
Советот го разгледа предложениот Придонес на СРД кон Придонесот на Република
Македонија кон Годишниот извештај на Европската комисија за остварениот напредок
за периодот од мај до август 2012.
Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, даде кратко образложение за подготвениот извештај. Нагласи дека согласно
Законот за радиодифузната дејност (ЗРД) и подзаконските акти како и согласно
предвидените активности во НПАА, СРД спроведуваше мониторинзи на програмите на
комерцијалните радиодифузери и јавниот радиодифузен сервис. Во извештајниот
период збирно се преставени сите активности од аспект на мониторинг на програмите
на радиодифузерите, за периодот од мај до август 2012 година.
Советот, едногласно, со 11 гласа „За“, го усвои Придонесот на Република
Македонија кон Годишниот извештај на Европската комисија за остварениот напредок
за периодот од мај до август 2012 година. (членот на Советот, м-р Борис Арсов, беше
отсутен за време на гласањето).
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, Придонесот на Република Македонија кон Годишниот извештај на Европската
комисија за остварениот напредок за периодот од мај до август 2012 година, да ја
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија, на македонски, албански и
англиски јазик.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, горенаведента анализа да ја достави до Секретаријатот за европски прашања
(СЕП).
Точка 10
Советот ја разгледа Информацијата за спроведување на препораките од
Државниот завод за ревизија во однос на проектите од јавен интерес од 6-от и 7-от
Оглас.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, во однос на проектите од јавен интерес од
6-от и 7-от Оглас, рече дека претставува заостанат проблем од претходните години, и
Советот потребно е конечно да го реши. Против е повторно да се даваат дополнителни
рокови, и предложи Советот да донесе Одлука за опомена пред тужба до субјектите
кои ги немаат реализирано проектите од јавен интерес од шестиот и седмиот оглас,
финансирани од средствата на радиодифузната такса преку Советот за
радиодифузија. Доколку наведените субјекти не ги вратат аконтативно исплатените
паричните средства со камата согласно Законот за облигационите односи, Советот во
спротивно, ќе биде принуден неговото право да го оствари пред надлежниот Суд.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека кога се работи за
проектите од јавен интерес од шестиот и седмиот оглас, тие од своја страна се делат
во две групи, односно проекти за кои се подигнати финансиски средства, а проектите
не се завршени и втора група на проекти кои воопшто немаат ни започнато со
13

реализација и немаат подигнато финансиски средства. Во таа насока предложи за
проекти од јавен интерес од шестиот и седмиот оглас, финансирани од средствата на
радиодифузната такса преку Советот за радиодифузија, за кои се одобрени средства, а
кои не се започнати со реализација, рокот за конечно завршување и доставување на
проектите да е истечен и Советот во иднина да не склучува договори. Останатите
субјекти пак да ги вратат средствата.
Советот со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Столе Наумов,
ја усвои Информацијата за спроведување на препораките од Државниот завод за
ревизија, во однос на проектите од јавен интерес, од шестиот и седмиот оглас,
финансирани од средствата на радиодифузната такса преку Советот за
радиодифузија.
Со оглед дека следниве субјекти:
- Ин Ваго, Скопје, со проект „Грло и Коска“;
- Шорткат ДООЕЛ, Скопје со проект „Кажи не! - на оружјето“;
- Видео Студио Петковски, Скопје, со проект „Разиграни бројки 2“;
- Скај Нет, Скопје со проект „Најдоброто од Македонија“;
- Фабрика продукција, Скопје, со проект „Орхан“;
- Свет, Свети Николе со проект „Уа Чавар“,
- Радио 106, Битола со проект „Доленци низ вековите“, и
- НП Продукција М со проект „Самоков – еколошка долина“,
ги немаат реализирано наведените проекти од јавен интерес, Советот одлучи да
поднесе Опомена пред Тужба која ќе ја достави до наведените субјекти, заради
раскинување на договорот поради негово неисполнување, и поврат на аконтативно
исплатените паричните средства, со камата согласно Законот за облигационите односи.
Советот одлучи, доколку наведените субјекти, веднаш по приемот на опомената
пред тужба, а најдоцна до 03.08.2012 година, не ги вратат аконтативно исплатените
паричните средства со камата согласно Законот за облигационите односи, на начин
што ќе ги уплатат на жиро сметката на Советот за радиодифузија на Република
Македонија. Советот во спротивно, ќе биде принуден неговото право да го оствари
пред надлежниот Суд, поради што ќе бидат изложени на допoлнителни судски
трошоци и камати, во врска со од страна на Советот поведениот спор.
Советот одлучи, дека за сите останати проекти од јавен интерес од шестиот и
седмиот оглас, финансирани од средствата на радиодифузната такса преку Советот за
радиодифузија, за кои се одобрени средства, а кои не се започнати со реализација,
рокот за конечно завршување и доставување на проектите е истечен и Советот во
иднина нема да склучува договори.

Точка 11
Советот ја разгледа Информацијата за преземени мерки по препораките на
овластениот Дражавен ревизор, содржани во Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ.
Раководителот на Стручната служба, објасни дека за сите препораките на
овластениот Дражавен ревизор, содржани во Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ,
Советот за радиодифузија презема мерки и тие се завршени, освен за Пописот на
основните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во
магацинот, побарувањата и обврските на Советот за радиодифузија на РМ за 2012
година, од причина што тој се спроведува на крајот од тековната година и препораката
ќе биде испочитувана во тој период.
Советот едногласно ја усвои Информацијата за преземени мерки по
препораките на овластениот Државниот завод за ревизија, содржани во Конечниот
ревизорски извештај - ИЗПМ.
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Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Информацијата за преземени
мерки по препораките на овластениот Државниот завод за ревизија, содржани во
Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ, да ја достави до Државниот завод за ревизија

Точка 12
Советот го разгледа Предлог-Правилникот за начинот на вршење на видео
надзор во Советот за радиодифузија на РМ.
Раководителот на Стручната служба во однос на Предлог-Правилникот за
начинот на вршење на видео надзор во Советот за радиодифузија на РМ, објасни дека
истиот е веќе испратен до Комисијата за заштита на личните податоци, од каде
повратно е добиено позитивно мислење за неговата содржина.
Советот едногласно го усвои предложениот Правилник за начинот на вршење на
видео надзор во Советот за радиодифузија на РМ.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави на огласната табла
во Советот за радиодифузија, Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во
Советот за радиодифузија на РМ.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, доставените Известувања од
страна на дирекцијата, за вршење видео надзор – налепници, да ги истакне на видливо
и јасно место во просториите на Советот за радиодифузија на РМ.
Советот го задолжи Секторот за правни работи, усвоениот Правилник за
начинот на вршење на видео надзор во Советот за радиодифузија на РМ и снимка од
начинот и местото на кое се поставени налепниците во просториите на Советот за
радиодифузија на РМ, да ги достави до Дирекцијата за заштита на личните податоци.

Точка 13
Советот ја разгледа Информацијата за исполнувањето на мерките изречени во
врска со неисполнувањето на обврската за објавување на податоците работењето во
претходната година согласно член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност.
Советот едногласно одлучи точката дополнително да се доработи, материјалот
да се усогласи со тековната состојба и да се одложи за наредната седница. (членот на
Советот, Замир Мехмети беше отсутен за време на гласањето).

Точка 14
Советот ја разгледа Информацијата за исполнувањето на мерките изречени во
врска со неисполнувањето на обврската за доставувањена податоците за економското
работење согласно член 20 став 3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност.
Советот едногласно одлучи точката дополнително да се доработи, материјалот
да се усогласи со тековната состојба и да се одложи за наредната седница. (членот на
Советот, Замир Мехмети беше отсутен за време на гласањето).

Точка 15
Советот го разгледа Извештајот за извршување на мерките во врска со обврските
за емитување европски аудиовизуелни дела.
Советот едногласно одлучи точката дополнително да се доработи, материјалот
да се усогласи со тековната состојба и да се одложи за наредната седница. (членот на
Советот, Замир Мехмети беше отсутен за време на гласањето).
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Точка 16
Советот ја разгледа предложената Aнализа на надзорот врз обврските на јавните
комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторските и сродните права во вториот квартал на 2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, координатор на Секторот за спречување на
пиратерија и заштита на авторските и сродните права, даде кратко објаснување за
податоците кои се опфатени во содржината на Анализата. Објасни дека се опфатени
сите спроведени активносто на Секторот, и предлог активности за во следниот период.
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и
сродните права, дополнително ги објасни и активностите кои се во тек и ќе бидат
содржани во третиот квартал на 2012 година. Како непосредна и итна активност го
наведе проблемот со играната програма на ТВ Едо од аспект на регулирани авторски
права.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, ја наведе активноста која е во тек, односно
мониторирање на операторите на јавните комуникациски мрежи, кое се спроведува со
заедничка соработка помеѓу Секторот за технологии и информатика и Секторот за
спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права. Објасни дека се
соочуваат со помали проблеми околу дотур на сигналот од страна на операторите на
јавни комуникациски мрежи од помалите градови во РМ.
Советот едногласно, (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен за време
на гласањето), ја усвои Анализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски
мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права во вториот квартал на 2012 година, со следните предлог
активности:
- Да се следи и понатаму појавата на нови оператори на јавни комуникациски
мрежи, без регистрирани телевизиски програмски сервиси, и да се реагира на тоа со
предупредување операторот да регистрира програмски сервиси во разумен рок, по
што да следат мониторинзи, налози за исклучување и крајно поведување на
прекршочни постапки, по претходен обид за порамнување;
- Да продолжат активностите на овој план, со продолжување на активностите на
Советот постепено да се обезбеди дотур на сигнал од сите оператори на јавна
комуникациска мрежа од внатрешноста на Република Македонија и така овозможи
континуиран и непречен мониторинг на програмската понуда на сите оператори од
Република Македонија;
- Да се следи судбината на сите кривични пријави и барањата за поведување на
прекршочни постапки во текот на следното тримесечие;
- Да се направат и ургенции, таму каде што има опасност од застарување на
предметите;
- Од Јавното обвинителство на Република Македонија да се побара известување
за судбината на кривичните пријави за кривично дело „Повреда на правото на
дистрибутерот на технички посебно заштитен сателитски сигнал“ од член157 –а од
Кривичниот законик, поднесени против операторите на јавни комуникациски мрежи и кај
нив одговорните лица, како од страна на Советот за радиодифузија, така и од
Министерството за внатрешни работи;
- Да следат активности на Секторот и Советот, во функција на заштита на
ексклузивни телевизиски права на Македонската радиотелевизија за емитување на
Летните олимписки игри Лондон 2012, што ќе се одржат од 27 јули до 12 август 2012
година;
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Да се направи нова проврека на уредените авторски и сродни права на
регионалниот радиодифузер ЕДО ТВ – Скопје, кога се работи за програмска понуда на
играни и сериски филмови и серијали, како и документарни филмови;
- Да се следи и понтаму состојбата на овој план, со тоа што по приемот на
известување од австралискиот регулатор, да се подготви информација за K-15 music и
БОМ (Best of Macedonia), за на седница на Советот;
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, Анализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и
другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските
и сродните права во вториот квартал на 2012 година, да ја објави на веб страницата на
Советот за радиодифузија, на македонски, албански и англиски јазик.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, да го извести Секретаријатот за европски прашања (СЕП) за извршената
Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите
активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и
сродните права во вториот квартал на 2012 година.
-

Точка 17
Советот ја разгледа Информацијата за учеството на Работилницата за прибирање
податоци за медиумска статистика, во организација на УНЕСКО, одржана во Париз во
периодот од 14 до 16 мај 2012 година.
Советот едногласно ја усвои Информацијата за учеството на Работилницата за
прибирање податоци за медиумска статистика, во организација на УНЕСКО, одржана
во Париз во периодот од 14 до 16 мај 2012 година, подготвена од Магдалена
Давидовска – Довлева. (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен за време на
гласањето).
Точка 18
Советот го разгледа Извештајот од состанокот организиран од Комисијата за
заштита од дискриминација и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, подготвен од Сашо
Богдановски.
Советот едногласно го усвои Извештајот од состанокот организиран од
Комисијата за заштита од дискриминација и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, подготвена
од Сашо Богдановски. (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен за време на
гласањето).

Точка 19
Разно
- Советот донесе едногласна Одлука за изменување на одлуката за потреба од
јавна набавка бр.02-3822/1 од 12.07.2012 година. (членот на Советот, Замир Мехмети
беше отсутен за време на гласањето).
Поради оправданото отсуство – користење на првиот дел од годишниот
одмор за 2012 година на членот на комисијата за јавна набавки Драгица Љубевска како
и на заменик членот Сашо Богдановски назначени со Одлуката за потреба од јавна
набавка бр. 02-3822/1 од 12.07.2012 година, Советот одлучи, Одлуката за потреба од
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јавна набавка бр. 02-3822/1 од 12.07.2012 година да се смени во точка 6, алинеја 3 и во
образложението и тоа:
– зборовите „Драгица Љубевска, член со заменик Сашо Богдановски“ се менува
со зборовите „Виктор Шиков – член, со заменик Рубин Талески“.

Бр. 02-4101/16
04.09.2012 година
Скопје

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