ЗАПИСНИК
од 38-та седница на Советот
одржана на 31.07.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Столе Наумов, м-р Васко Петревски, Методи
Стоименовски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски, Антонио
Јовановски, м-р Методија Јанчески.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (годишен одмор), Сељадин
Џезаири (годишен одмор) м-р Борис Арсов (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Емилија Јаневска, м-р Ивона Муфишева,
Магдалена Довлева, м-р Драгица Љубевска, Арбен Саити, Владимир Ѓорѓиески,
Катерина Митре, Јетон Исмаили, Ружица Бошнакоска Јотевска.
Други присутни: Сунчица Николовска и Јован Лесонски од МТВ, Ѓултен
Рехалари од ТВ Алсат, Бојан Стојановски од ТВ Алфа, Далиборка Дамјановска
Цветанова од ТВ Телма, Јета Жута од ЦРМ, Љатифи Фљутура од МТВ2.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 38-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Советот едногласно, со 11 гласа „за“ (членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, не
беше присутна за време на гласањето), го усвои следниот:

Дневен ред
1. Извештај за одржани состаноци на Советот за радиодифузија со оператори
на јавни комуникациски мрежи во времето од јануари до јули 2013 година.
2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското
радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, емитуван на 12 јули 2013 година.
3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно друштво
СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година.
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ МТМ ДАСТО
ДООЕЛ, Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година.
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузното
друштво ТРД – ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година.
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ Ера ДОО
Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година.
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година.
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ АМАЗОН
ДООЕЛ Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година.
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радио
дифузно друштво ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај, емитуван на 28 јуни 2013 година.
10. Извештај за исполнување на обврската за емитување европски
аудиовизуелни дела во 2012 година од страна на МРТ1, ТВ Алфа и ТВ Алсат-М по
доставување на дополнителни податоци.
11. Информација за констатирана недозволена медиумска концентрација кај
Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ.
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12. Информација за констатирано повлекување на предлогот за отворање на
стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно друштво ,,МОНАКО-РАДИО
СИТИ ФМ” ДООЕЛ Куманово и запирање на постапката по предметот, од страна на
Основниот суд во Куманово, во врска со поведената претходна постапка за испитување
на условите за отворање на стечајна постапка.
13. Информација во врска со започнатата постапка за јавната набавка - ИСО
Имплементација за потребите на Советот, согласно Законот за воведување на систем
за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и
давањето на услуги во државната служба, со предлог заклучок.
14. Предлог- Заклучок за Работни верзии - Пропишани процедури од Секторите
на Советот, (во врска со Заклучокот бр.02-2174/12 од 07.06.2013 година).
15. Разно

Точка 1
Советот го разгледа предложениот Извештај за одржани состаноци на Советот за
радиодифузија со оператори на јавни комуникациски мрежи во времето од јануари до
јули 2013 година.
Вишиот соработник од Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските права и сродните права, ги објасни состаноците кои се одржаа на ден
01.03.2013 година, 02.07.2013 и 15.07.2013 година, како и повеќето поединечни
состаноци со одделни оператори на јавни комуникациски мрежи, во врска со тековни
прашања од интерес за нивното работење.
Советот со 12 гласа „за“, едногласно, го усвои предложениот Извештај за
одржани состаноци на Советот за радиодифузија со оператори на јавни комуникациски
мрежи во времето од јануари до јули 2013 година.

Точка 2
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, емитуван на 12
јули 2013 година.
Раководителот на Секторот за програмски работи објасни дека на програмата на
ТВ Скопје не се констатирани прекршувања од ЗРД, но како забелешка рече дека
играната програма што се најавува во промотивните најави не е емитувана во
анализираниот ден, меѓутоа бидејќи е планирана во програмата, на радиодифузерот
треба да му се укаже на потребата доследно да се почитува Правилникот за заштита
на малолетната публика.
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје,
емитуван на 12 јули 2013 година.
Со мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, реализиран на 12 јули 2013 година, не се констатирани
прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските
акти.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи со допис да го извести
Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, за забелешката од
извештајот во врска со почитувањето на Правилникот за заштита на малолетната
публика во промотивните најави за играната програма.
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Точка 3
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на Радиодифузно друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје,
емитуван на 28 јуни 2013 година.
Членот на Советот, Столе наумов, во однос на прекршувањето на член 93 став 3
од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во
текот на еден реален час), рече дека станува збор за сериозно прекршување, додека
последната изречена мерка за ова прекршување е Писмена опомена, од 08.05.2012, и
предложи како најсоодветно да се изрече мерката писмена опомена со со барање за
објавување.
Советот едногласно одлучи на Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев
ДОО Скопје:
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На Радиодифузно друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје 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, 13/12 и 72/13) и
прописите донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје, 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 Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО 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 изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот Радиодифузно друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје и да го
извести Секторот за правни работи за да ги евидентира во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, во однос на 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), бидејќи последната изречена мерка е
укажување, предложи на ТРД СКАЈ-НЕТ да се изрече мерката писмена опомена.
Советот едногласно одлучи на Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев
ДОО Скопје:
- 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 се
изрече мерката: писмена опомена.
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Членот на Советот, Селвер Ајдини, во однос на прекршување на член 98 став 1
од Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање), бидејќи
последната изречена мерка е Писмена опомена, од 08.05.2012, предложи на ТРД Скај
Нет да се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека предложената мерка на ТРД Скај
Нет, писмена опомена со барање за објавување е престрога, и во таа насока предложи
да се изрече мерката писмена опомена.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, првиот предлог го стави на
гласање.
Советот со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот Столе
Наумов, одлучи на Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје:
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена со
барање за објавување.
На Радиодифузно друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје 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, 13/12 и 72/13) и
прописите донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје, 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 Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО 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 изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот Радиодифузно друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје 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 подготви Одлуките.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до
Радиодифузното друштво СКАЈ-НЕТ – Манчев ДОО Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира Одлуките во
соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.

Точка 4
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ, Скопје, емитуван на 28 јуни 2013
година.
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на 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 програмски термин на емитување), рече
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бидејќи емитуваната епизода од серијалот „CSI-Мајами“ не е емитувана во соодветен
термин, предложи на ТВ МТМ да се изрече мерката писмена опомена.
Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ, Скопје:
- 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
програмски термин на емитување), да се изрече мерката: писмена опомена.
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на прекршување на член 71 став 3
од Законот за радиодифузната дејност и член 6 од Правилникот за заштита на
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички,
психички и морален развој (несоодветна предупредувачка сигнализација), предложи на
ТВ МТМ да му се упати укажување.
Советот со 10 гласа „за“ и два воздржани гласа од Заменикот на претседателот,
д-р Милаим Фетаи и членот на Советот акад. Бојан Шоптрајанов, одлучи на ТРД ТВ
МТМ ДАСТО ДООЕЛ, Скопје:
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
и член 6 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветна
предупредувачка сигнализација), да му се упати укажување.
По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот
едногласно одлучи на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ, Скопје:
- поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за
радиодифузната дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни
блока во програмите), да се изрече мерката: писмена опомена.
По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот
едногласно одлучи на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ, Скопје:
- поради прекршување на член 94 став 4 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување телешопинг прозорец и реклами во ист реален час), да се изрече мерката:
писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги подготви Одлуките и укажувањето.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките и
укажувањето до ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ, Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги евидентира Одлуките и укажувањето во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.

Точка 5
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузното друштво ТРД – ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година. Во анализираниот ден, 28 јуни 2013
година, на програмскиот сервис ТВ ШУТЕЛ не се регистрирани прекршувања на
Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.

Точка 6
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитуван на 28 јуни 2013 година.
По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот едногласно одлучи на
ТРД ТВ Ера ДОО Скопје:
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- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На Радиодифузно друштво ТРД ТВ Ера ДОО Скопје 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, 13/12 и 72/13) и прописите
донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува Радиодифузното друштво ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, 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 Радиодифузното друштво ТРД ТВ Ера ДОО 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.
Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на
изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот Радиодифузно друштво ТРД ТВ Ера ДОО Скопје и да го извести
Секторот за правни работи за да ги евидентира во соодветната база на податоци која
ја води Секторот за правни работи.
По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот
едногласно одлучи на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје:
- поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(реклами во вести), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На Радиодифузно друштво ТРД ТВ Ера ДОО Скопје 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, 13/12 и 72/13) и прописите
донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува Радиодифузното друштво ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, 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 Радиодифузното друштво ТРД ТВ Ера ДОО 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.
Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на
изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот Радиодифузно друштво ТРД ТВ Ера ДОО Скопје 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 подготви Одлуките.
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Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до ТРД
ТВ Ера ДОО Скопје.
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 7
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, емитуван на 28
јуни 2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски информира дека согласно
извештајот од мониторингот, на програмата на ТВ БТР емитувани се вкупно 7,37%
програма изворно создадена на ромски јазик што е за 22,63% помалку од законски
предвидените 30% изворна програма дневно и предложи да се изрече мерката
писмена опомена.
Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје:
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на ромски јазик), да
се изрече мерката: писмена опомена.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски информира дека согласно
извештајот од мониторингот, на програмата на ТВ БТР емитуваната вокалноинструментална музика на ромски јазик изнесува 11,2% од вкупно емитуваната
вокално-инструментална музика, и е за 18,8% помалку од законски предвидените 30%
вокално-инструментална музика на ромски јазик, и во таа насока предложи да се
изрече мерката писмена опомена со барање за објавување.
Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје:
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска 30% од емитуваната вокално-инструментална музика да биде на ромски
јазик), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На Радиодифузно друштво ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје 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,
13/12 и 72/13) и прописите донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува Радиодифузното друштво ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ Скопје, 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 Радиодифузното друштво ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран
ДООЕЛ 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.
Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на
изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот Радиодифузно друштво ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ
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Скопје и да го извести Секторот за правни работи за да ги евидентира во соодветната
база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека е изненаден од
фактот дека согласно извештајот од мониторинг, ТВ Шутел на својата програма нема
прекршување на законските одредби, додека ТВ БТР ја прекршува основната обврска
од дозволата, емитување програма на ромски јазик. Смета дека е потребно да се
одржи состанок со одговорните лица од ТВ БТР и да им се укаже за констатираните
прекршувања, бидејќи неминовно е да го усогласат своето работење со Законот. Се
согласува да се изрече мерка.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски во однос на прекршување на
член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден реален час), предложи да се изрече мерката забрана за
рекламирање од 1 ден.
Раководителот на Секторот за програмски работи дообјасни дека надминување
на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час се однесува на реклама на
поделен екран за настан за кои ТВ БТР се спонзори, односно за избор на Ромска
убавица, но рекламата претставува класична комерцијална реклама на локалот каде ќе
се одржува настанот.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека по дообјаснувањето од
Раководителот на Секторот за програмски работи, најсоодветно е да се изрече мерката
писмена опомена и да се одржи состанокот со одговорните лица на ТВ БТР.
Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да се изрече
мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги подготви Одлуките.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до ТРД
ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје.
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 Секторот за правни работи да организира состанок со
претставници од ТРД ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје во однос на
прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување
на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час) .

Точка 8
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, емитуван на
28 јуни 2013 година.
Раководителот на Секторот за програмски работи ја објасни забелешката наведена
во извештајот, дека трипати во текот на денот (10:59:01-11:10:56; 14:27:17-14:39:11; и
19:19:04-19:31:00) е емитуван промотивен спот за Општина Ѓорче Петров и за
градоначалникот Сокол Митровски што трае околу 12 минути и кој и по формата и по
содржината претставува политичко рекламирање, а медиумот го емитува под насловот
„Актуелности“. Во реалните часови кога е емитувана оваа промотивна содржина нема
други реклами. Мора да му се укаже на медиумот дека таа претставува рекламирање и
дека треба да се емитува во рамки на дозволените лимити и означена како
рекламирање
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Со мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје,
емитуван на 28 јуни 2013 година, не се констатирани прекршувања на одредбите од
Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го извести ТРД ТВ
АМАЗОН ДООЕЛ Скопје за забелешката од извештајот дека промотивниот спот за
Општина Ѓорче Петров и за градоначалникот Сокол Митровски што се емитува под
наслов „Актуелности“, претставува политичко рекламирање и дека истото треба да се
емитува во рамките на дозволените лимити за рекламирање и означено како
рекламирање.
Точка 9
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радио дифузно друштво ТВ-ЕДО
ДООЕЛ с.Љубин, Сарај, емитуван на 28 јуни 2013 година.
Раководителот на Секторот за програмски работи ја објасни забелешката наведена
во извештајот, дека е регистрирано емитување на играна програма која не е правилно
означена со сигнализацијата за заштита на малолетната публика, а се емитува во
соодветен термин. Играниот филм „Малиот човек“ (LiTTLEMAN, 2006) е означен како
програма од прва категорија - наменета за целата публика. Филмот е емитуван во
терминот од 20:30:50 до 22:10:47. Филмот е комедија со мноштво сексуални алузии. Во
различни земји е различно категоризиран, но доминира еквивалентот на нашата втора
категорија: програми за кои е неопходен надзор од родител или старател.
Во текот на анализираниот ден, 28 јуни 2013 година, на програмскиот сервис ТВЕДО не се регистрирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на
подзаконските акти.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го извести Трговското
радио дифузно друштво ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај, за забелешката од
извештајот дека емитуваниот игран филм „Малиот човек“ (LiTTLEMAN, 2006) не бил
правилно означен со сигнализацијата за заштита на малолетната публика.

Точка 10
Советот го разгледа предложениот Извештај за исполнување на обврската за
емитување европски аудиовизуелни дела во 2012 година од страна на МРТ1, ТВ Алфа
и ТВ Алсат-М по доставување на дополнителни податоци.
По заклучокот што Советот за радиодифузија го донесе на својата 29-та
седница, одржана на 14 јуни 2013 година, беше побарано од Првиот програмски сервис
на МРТ, од ТВ Алфа и од ТВ Алсат М - да достават класификациски прочистени и
математички прецизни обрасци за евиденција на европските аудиовизуелни дела што
ги емитувале во текот на 2012 година, со оглед на претходните, сосем извесни грешки
при евиденцијата, било во презентираната минутажа, било во жанровската
класификација, или, пак, во географската одредница за продукциското потекло на
емитуваната програма. Сите три програмски сервиси ги доставија потребните
податоци. Според нив, законската обврска за емитување европски аудиовизуелни дела
во 2012 година ја исполниле МРТ1 и ТВ Алфа. Исто така произлезе дека оваа ставка од
програмата на ТВ Алсат-М не ја надминува границата од 43%, односно дека медиумот
не ја исполнил обврската за емитување соодветен процент европски аудиовизуелни
дела во 2012 година.
Советот го усвои предложениот Извештај за исполнување на обврската за
емитување европски аудиовизуелни дела во 2012 година од страна на МРТ1, ТВ Алфа
и ТВ Алсат-М по доставување на дополнителни податоци.
Советот едногласно одлучи на ТВ Алсат-М:
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- поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 51% европски
аудиовизуелни дела во 2012 година, да се изрече мерката: писмена опомена со
барање за објавување.
На Радиодифузно друштво ТВ Алсат-М 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, 13/12 и 72/13) и прописите
донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува Радиодифузното друштво ТВ Алсат-М, 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 Радиодифузното друштво ТВ Алсат-М,
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 изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на
радиодифузерот Радиодифузно друштво ТВ Алсат-М 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 Одлуката.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави Одлуката до ТВ
Алсат-М.
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 11
Советот ја разгледа предложената Информација за констатирана недозволена
медиумска концентрација кај Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола
ДООЕЛ.
Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој ја објасни
предметната информација. Советот ја усвои предложената Информацијата за
констатирана недозволена медиумска концентрација кај Трговското радиодифузно
друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ. Советот со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од
членот на Советот, Столе Наумов, го задолжи Секторот за правни работи во соработка
со Секторот за истражување и долгорочен развој, да подготви допис со кој ќе му
наложи на Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ, согласно
член 15 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, во рок не подолг од три месеца
од денот на утврдувањето на постоење недозволена медиумска концентрација, да го
усогласи своето работење со одредбите од Законот за радиодифузната дејност.
Како ден на утврдување на постоењето недозволена медиумска концентрација,
се смета денот кога е одржана 38-та седница на Советот на која е утврдено
постоењето недозволена медиумска концентрација кај наведениот радиодифузер,
односно 31.07.2013 година. Рокот од 3 месеца ќе започне да се смета, односно да тече
од наредниот ден 01.08.2013 година.
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Доколку радиодифузерот не постапи по упатениот налог, Советот, согласно
член 15 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, ќе спроведе постапка за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави дописот до
Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ.

Точка 12
Советот ја разгледа предложената Информација за констатирано повлекување на
предлогот за отворање на стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно
друштво ,,МОНАКО-РАДИО СИТИ ФМ” ДООЕЛ Куманово и запирање на постапката по
предметот, од страна на Основниот суд во Куманово, во врска со поведената
претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка
Вишиот соработник во Секторот за правни работи објасни дека постапувајќи
според своите надлежности, Основниот суд во Куманово, во “Службен весник на
Република Македонија“ бр.93 од 03.07.2013 година, објавил дека со Решение
Ст.бр.65/2013 од 28.06.2013 година, се поведува претходна постапка за испитување на
условите за отворање на стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно
друштво ,,МОНАКО-РАДИО СИТИ ФМ” ДООЕЛ Куманово, и дека се закажува рочиште
за испитување на условите за отворање стечајна постапка над должникот на
12.07.2013 година. Меѓутоа по рочиштето од 12.07.2013 година, Основниот суд во
Куманово, во “Службен весник на Република Македонија“ бр.101 од 17.07.2013 година,
објави дека со Решение Ст.бр.65/2013 од 12.07.2013 година, се констатира
повлекување на предлогот за отварање на стечајна постапка над должникот Трговско
радиодифузно друштво ,,МОНАКО-РАДИО СИТИ ФМ” ДООЕЛ Куманово, и постапката
по предметот се запира. Заради наплатата на паричното побарување Советот за
радиодифузија на Република Македонија како доверител до Извршител од Куманово,
претходно има доставено Барање за спроведување на присилно извршување од
13.06.2013 година, врз основа на Извршната исправа - Решение за дозвола за
извршување од нотар од Куманово.
Советот ја усвои предложената Информација за констатирано повлекување на
предлогот за отворање на стечајна постапка над должникот Трговско радиодифузно
друштво ,,МОНАКО-РАДИО СИТИ ФМ” ДООЕЛ Куманово и запирање на постапката по
предметот, од страна на Основниот суд во Куманово, во врска со поведената
претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка.

Точка 13
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со започнатата постапка
за јавната набавка - ИСО Имплементација за потребите на Советот, согласно Законот
за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена
на работењето и давањето на услуги во државната служба, со предлог заклучок.
Вишиот соработник во Секторот за правни работи објасни дека Советот за
радиодифузија на РМ, на 35-седница, одржана на ден 15.07.2013 година, ја утврдил
потребата од имплементација на одредбите кои произлегуваат од Законот за
воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена
на работењето и давањето на услуги во државната служба („Службен весник на
Република Македонија” бр.69/13), во смисла на воведување на процесен пристап во
работењето, со цел да се зголеми ефективноста на Советот за радиодифузија. На
истата седница, согласно Заклучокот, Советот донел Одлука за потреба од јавна
набавка за предметот на јавна набавка - ИСО Имплементација за потребите на
Советот, и следствено на донесената одлука за потреба од јавна набавка, е изготвена
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Тендерска документација за Имплементација и практична примена на барањата од
стандардот ISO 9001:2008 (QMS – guality management system). Меѓутоа, во Законот за
воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена
на работењето и давањето на услуги во државната служба, во член 17, а во врска со
член 4 став 1 алинеја 1 и член 5 од истиот закон, е пропишано, дека „..Органите на
државната и локалната власт и другите државни органи основани согласно со Уставот
на Република Македонија и со закон, се должни постапката за стандардите за
управување со квалитет детално опишана во член 5 од истоимениот закон, да ја
започнат од 1 јануари 2014 година..”
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека Советот повеќе од една ипол
година е во континуирана активност за воведување на ИСО постапка, која во најголем
број случаи истата се одложува, од причина што се очекуваат финансиски средства од
ИПА програмата, односно да се искористат тие средства и да не се трошат
средставата на Советот. Смета дека постои надеж дека припремата за ИСО може да
се добие со почеток некаде во септември 2013 и во рок од 3-4 месеци да се направи
таа припрема со помош на европски консултанти. Членот на Советот, Лазо
Петрушевски смета дека има една нејаснотија во самиот закон и од таа причина
предложи да не се повлекува јавната набавка, туку ако постои можност истата да се
стопира до последната седница на Советот во месец август 2013 година и за тоа време
да му се даде задолжение на Секторот за правни работи да побара толкување за член
17 од Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката
рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната служба, во кое е
наведено дека државните органи треба постапката за стандардите за управување со
квалитет, да ја започнат од 1 јануари 2014 година. Овој член според него е нејасен
затоа што може да значи дека можат да започнат и по 20 години од 1 јануари 2014
година, односно не е дефиниран крајниот рок и рокот до кога да се заврши. Побара
Секторот за правни работи да побара толкување од МИОА кое по Закон е задолжено
да носи и подзаконски акти и правилници за Законот за воведување на систем за
управување со квалитетот и заедничката рамка за процена на работењето и давањето
на услуги во државната служба. Предложи информацијата да ја подготват за
последната седница во месец август од причина што Законот предвидува казнени
мерки.
Членот на Советот, Столе Наумов рече дека предлог-заклучокот од Секторот за
правни работи во однос на предложената информација кој гласи „Советот за
радиодифузија да заземе став околу продолжување на веќе започнатата постапка за
јавна набавка – ISO Имплементација за потребите на Советот за радиодифузија на РM“
е нејасен од причина што самиот Сектор треба да предложи заклучок.
Вишиот Соработник од Секторот за европска и меѓународна соработка и односи
со јавноста, рече дека Договорот за за проектот „Зајакнување на административните
капацитети на регулаторните тела од областа на телекомуникациите и медиумите за
ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“
(EuropeAid/129857/SER/MK), финансиран од IPA TAIB 2009 е потпишан на 3 јули 2013
година и веќе од септември 2013 година се очекува да започне неговата реализација.
Според условите во тендерската документација, консултантот ќе ја обезбеди услугата
ИСО Стандарди, односно целосна имплементација на системот за управување со
квалитет заснован на стандардот EN ISO 9001:2008, започнувајќи со идентификација
на процесот, негово подобрување и распределување на задачи, развивање на
Упатство за деловните процеси врз основа на стандардот EN ISO 9001:2008, обука на
вработените во двете регулаторни тела за правилна имплементација на Упатството за
деловните процеси, обука и консултација за време на имплементацијата на проектот за
внатрешните ревизори во двете регулаторни тела чија главна одговорност ќе биде
следење на имплементацијата на процедурите, контрола и обезбедување корективни
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мерки за имплементираните процедури. Согласно Планот за имплементација на HD
European Consulting Group (конзорциумот кој го доби договорот за проектот) како прва
активност во рамките на проектот е предвидена Проценка на капацитетот и
имплементација на системот за управување со квалитет за двете регулаторни тела
(СРД и АЕК) според ISO 9001:2008. Како предлог-заклучок предложи Советот за
радиодифузија на РМ да не распишува јавна набавка за спроведување обуки на тема
„Управување со бизнис процеси и алатки за нивно дефинирање“, со оглед на тоа што
вакви обуки се предвидени во рамките на проектот ИПА 2009.
Вишиот соработник во Секторот за правни работи рече дека ги направила
потребните консултации со Бирото за јавни набавки, според кој доколку Одлуката за
јавна набавка не е објавена во системот, истата нема да се смета за започната.
Советот ја усвои предложената Информација во врска со започнатата постапка
за јавната набавка - ИСО Имплементација за потребите на Советот, согласно Законот
за воведување на систем за управување со квалитетот и заедничката рамка за процена
на работењето и давањето на услуги во државната служба.
Советот едногласно одлучи да се одложи започнатата постапка за јавна набавка
– ISO Имплементација за потребите на Советот за радиодифузија на РM (Оглас
бр.37/2013), за првата наредна седница на Советот, по одржаните првични состаноци
(inception meeting) со HD European Consulting Group (конзорциумот кој го доби
договорот за проектот IPA 2009).
Советот го задолжи Секторот за правни работи да побара толкување од МИОА
или други надлежни институции во однос на член 17, а во врска со член 4 став 1
алинеја 1 и член 5 од Законот за воведување на систем за управување со квалитетот и
заедничката рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната
служба („Службен весник на Република Македонија” бр.69/13),каде е пропишано, дека
„..Органите на државната и локалната власт и другите државни органи основани
согласно со Уставот на Република Македонија и со закон, се должни постапката за
стандардите за управување со квалитет детално опишана во член 5 од истоимениот
закон, да ја започнат од 1 јануари 2014 година..”, односно да се дојде до сознание кој е
крајниот рок за започнување на постапката и за истото да подготви информација за
седница на Советот.

Точка 14
Советот го разгледа Предлог- Заклучокот за Работни верзии - Пропишани
процедури од Секторите на Советот, (во врска со Заклучокот бр.02-2174/12 од
07.06.2013 година).
Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека утрото од колегите во АЕК се
информирал дека Агенцијата за електронски комуникации веќе во септември 2012
година завршиле со постапката за ИСО сертификација. Во таа насока предложи да се
побара предвидените ресурси за именуваната активност за АЕК да се пренаменат за
СРД. Исто така предложи информацијата во однос на ИПА проектот да се дополни со
подетални информации, како што се точниот почеток на проектот, назначен со датум,
бројот на предвидени часови, агенда на одржувањето во часови, кратка содржина на
обуката. Предложи информацијата да се подготви за првата наредна седница на
Советот, по одржаните првични состаноци (inception meeting) со HD European
Consulting Group.
По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот едногласно одлучи
предложената информација по Предлог- Заклучокот за Работни верзии - Пропишани
процедури од Секторите на Советот, (во врска со Заклучокот бр.02-2174/12 од
07.06.2013 година) „Проценка на капацитетот и имплементација на системот за
управување со квалитет за двете регулаторни тела според ISO 9001:2008“, по
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одржаните првични состаноци (inception meeting) со HD European Consulting Group
(конзорциумот кој го доби договорот за проектот„Зајакнување на административните
капацитети на регулаторните тела од областа на телекомуникациите и медиумите за
ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“
(EuropeAid/129857/SER/MK), финансиран од IPA TAIB 2009), да се дополни со податоци
за датумот за отпочнување на наведената обука и со податоци за временската рамка
на реализација на активностите (број на часови и рокови за реализација).
Советот ја задолжи ИПА групата на Советот (SPO), информацијата да ја
подготви за првата наредна седница на Советот, по одржаните првични состаноци
(inception meeting) со HD European Consulting Group.

Точка 15
Разно
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за извршениот
надзор врз работата на ОЈКМ во Куманово и с. Оризаре општина Липково, на ден
26.07.2013 година.
- Членот на Советот, Столе Наумов, предложи во најскоро време да се направат
активности за распишување на Конкурс за доделување на дозвола за вршење
радиодифузна дејност за терестријална телевизија односно Телевизиски програмски
сервис од специјализиран формат кој има информативна функција со што би се
овозможило влез на странски инвеститори, би се збогатил медиумскиот плурализам и
со тоа дополнително би се легитимирале во Европа пред Европската Комисија,
непосредно пред извештаите, во насока на слободата на изразување. Во таа насока
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски рече членот на Советот, Столе
Наумов да го достави предлогот до Секторот за технологии и информатика за истиот
да се разгледа.

Бр. 02-3358/17
02.09.2013 година
Скопје

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