ЗАПИСНИК
од 40-та седница на Советот
одржана на 24.09.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи,
Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Столе Наумов, Методи Стоименовски,
Антонио Јовановски, Селадин Џезаири.
Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Замир
Мехмети (оправдано отсутен) и акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Јетон Исмаили, Цветанка Митревска,
м-р Емилија Јаневска, Магдалена Давидовска - Довлева и Ружица Бошнакоска Јотевска.
Присутни новинари: Михајло Видимлиски од ТВ 24 Вести, Викторија
Тодоровска од МТВ, Соња Казиовска од Дневник, Сања Јовановиќ од Телма, Бојана
Тевчева од ТВ Алфа.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 40-та седница на
Советот за радиодифузија.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, даде предлози за
дополнување и измена на предложениот дневен ред, односно: четврта точка да биде
"Предлог-Одлуката за доставување на барањата и другите дописи упатени до архивата
на Советот за радиодифузијата на РМ", додека точката 11, "Извештај од мониторингот
на програмскиот сервис ТРД ТВ АБ Канал емитуван на 15 август 2012 година", да се
тргне од дневниот ред, од причина што е доставен допис до Советот од ТВ АБ Канал,
со известување дека наведеното трговското радиодифузно друштво престанало со
емитување на својата програма. Во текот на дискусијата, Советот одлучи точката 11 да
остане во дневниот ред и при на разгледувањето на Извештајот од мониторингот на ТВ
АБ Канал, да се констаира дали Советот ќе изрече мерка или не.
Предлогот, четврта точка во дневниот ред да биде "Предлог-Одлуката за
доставување на барањата и другите дописи упатени до архивата на Советот за
радиодифузијата на РМ", беше ставен на гласање. Предлогот беше едногласно усвоен.
Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред,
Советот едногласно го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 35-та седница на Советот, одржана на
31.08.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 36-та (Свечена) седница на Советот, одржана
на 05.09.2012 година.
3. Усвојување на Записникот од 37-та седница на Советот, одржана на
04.09.2012 година.
4. Предлог-Одлука за доставување на барањата и другите дописи упатени до
архивата на Советот за радиодифузијата на РМ
5. Информација за плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење
радиодифузна дејност од страна на трговските радиодифузни друштва за кои беше
иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.
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6. Информација во врска со подготвениот Одговор на доставниот допис бр.034718 од 17.09.2012 година) од ТРД Канал 77 ДООЕЛ Штип.
7. Информација во врска со Молбата на работникот на пријавница, Радмила
Ивановска, бр.04-4690 од 14.09.2012 година.
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ 24 Вести
емитуван на 8 август 2012 година.
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алфа емитуван на
8 август 2012 година.
10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Сител 3 емитуван
на 8 август 2012 година.
11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Канал 5 Плус
емитуван на 8 август 2012 година.
12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ АБ Канал
емитуван на 15 август 2012 година
13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Наша ТВ емитуван
на 8 август 2012 година.
13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Сонце емитуван
на 14 август 2012 година.
14. Информација во врска со поведени претходни постапки за испитување на
условите за отварање на стечајни постапки и отворени стечајни постапки/предлози за
отварање стечајни постапки над радиодифузери, јавни радиодифузни претпријатија и
оператори на јавни комуникациски мрежи, објавени во „Службен весник на РМ“ во
месец септември 2012 година.
15. Информација за исполнувањето на мерките изречени на 31-та седница на
Советот.
16. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија во 2011
година.
17. Разно.

Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 35-та седница на Советот, одржана на
31.08.2012 година.
Советот едногласно го усвои Записникот од 35-та седница на Советот, одржана
на 31.08.2012 година, во текстот како што беше предложен.
Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 36-та (Свечена) седница на Советот,
одржана на 05.09.2012 година.
Членот на Советот, Сељадин Џезаири, предложи да се дополни дека на 36-та
(Свечена) седница на Советот бил отсутен поради користење на годишен одмор.
Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин Џезаири и 12
гласа „за“, вклучувајќи ја и посочената забелешка, го усвои Записникот од 36-та
(Свечена) седница на Советот, одржана на 05.09.2012 година, во текстот како што
беше предложен.
Точка 3
Советот го разгледа Записникот од 37-та седница на Советот, одржана на
04.09.2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи да се додаде една реченица во
делот на неговото обраќање, во точката 2 од наведениот записник.
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Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин Џезаири и 12
гласа „за“, вклучувајќи ја и посочената забелешка, го усвои Записникот од 37-та
седница на Советот, одржана на 04.09.2012 година, во текстот како што беше
предложен.
Точка 4
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за доставување на барањата и другите
дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузијата на РМ.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека предложената
Одлуката е со цел да се регулира начинот на доставување на документација од
субјектите што Советот за радиодифузија ги регулира. Одлуката што Советот ќе ја
донесе е за доставување на барањата и другите дописи упатени до архивата на
Советот за радиодифузијата на РМ, кои се евидентираат во Деловникот на Советот за
радиодифузија и во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка
(Образец Уп 1), од заинтересираните физички и правни лица заедно со пропратната
документација која ќе се врши во оригинал или копии заверени на нотар. За
постапување со документацијата издадена во странство ќе се применува Законот за
легализација на јавните исправи во меѓународниот промет, објавен во Службен Весник
на РМ бр. 74 од 13.06.2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека нема потреба Советот за
радиодифузија да носи Одлука за доставување на барањата и другите дописи упатени
до архивата на Советот за радиодифузијата на РМ, бидејќи постојат соодветни Закони
кои ја регулираат оваа проблематика. Во врска со заверката на документите кај нотар,
рече дека се плаши да не се предизвика дополнителен финансиски трошок кај
радиодифузерите, бидејки ќе се заверува посебно секој документ.
Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи, рече дека Советот
за радиодифузија како сериозна институција, располага со многу документи како што
се договори, изјави, дозволи и сл., и од таа причина смета дека посебно внимание
треба да се обрне на архивирањето на документите доставени од субјектите. Во случај
кога се доставуваат фотокопии се поставува прашањето дали навистина се тие
веродостојни на оригиналот. Се согласува дека можеби кај субјектите ќе придонесе за
дополнителни материјални трошоци, иако тоа не е цел на Советот, туку единствено
почитувањето на Законската обврска, документацијата да биде доставена во оригинал
или веродостојна на оригиналот, односно заверена на нотар. Тоа претставува главен
инструмент за веродостојноста на документите. Заменикот на претседателот на
Советот, м-р Милаим Фетаи, рече дека целосно се согласува и ќе ја поддржи Одлуката
за доставување на барањата и другите дописи упатени до архивата на Советот за
радиодифузијата на РМ што треба да ја изгласа Советот и напомена дека посебен
акцент треба да се обрне на меѓународните договори со странски правни лица, каде не
можат да се согледаат сите елементи кои се потребни за валидноста на таков вид
документ. Во тој случај, рече дека ќе се применува Законот за легализација на јавните
исправи во меѓународниот промет.
Членот на Советот, м-р Васко Петревски, рече дека со оглед на фактот дека
постапките се водат согласно Законот за општа управна постапка, каде е регулирана
постапката, јасно е дека сите документи кои се приложуваат треба да се во оригинал
или доколку се доставуваат во фотокопија истите да бидат заверени на нотар. Бидејќи
Советот има своја Архива, во тој случај треба да има и легално приложени документи.
Членот на Советот, Столе Наумов, праша дали и претставките, кои
пристигнуваат преку електронска пошта, и Советот е должен согласно Законот да
постапи по нив, ќе се признаваат односно ќе се земаат во предвид?
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Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, одговори дека Одлуката за
доставување на барањата и другите дописи упатени до архивата на Советот за
радиодифузијата на РМ, не се однесува на претставки од граѓаните. Граѓаните можат
претставките во Советот да ги поднесуваат и рачно напишани на хартија или преку
пошта и истите да се земат во предвид. Потенцира дека Советот за радиодифузија
повеќе не смее да издаде дозвола за вршење радиодифузна дејност, а при тоа да нема
документ во оригинална форма, Извод од централен регистар, односно документ со кој
се докажува кој е основач на фирмата. Од тој аспект Советот мора да биде сигурен.
Завреката на копијата кај нотар на оригинален документ рече дека нема да ги оптовари
субјектите, односно истиот претставува минимален финансиски трошок.
Советот со два воздржани гласа од членовите на Советот, Столе Наумов и
Бранко Радовановиќ и 10 гласа „за“, донесе Одлука за доставување на барањата и
другите дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузијата на РМ, кои се
евидентираат во Деловникот на Советот за радиодифузија и во Уписникот за
предметите од првостепената управна постапка (Образец Уп 1), од заинтересираните
физички и правни лица заедно со пропратната документација, да се врши во оригинал
или копии заверени на нотар, и тоа:
- За барање за одобрување на промена на сопственичка структура;
- За засновање и престанок на работен однос (договор за работа);
- За докажување на факти во врска со дозволената и недозволената медиумска
концентрација;
- За докажување/негирање на стаус на поврзани лица;
- За докажување на извршените статусни промени;
- За докажување на промените во органите на управување и раководење;
- За докажување на изворите на финансирање;
- За добивање или обнова на дозвола за вршење радиодифузна дејност;
- За уредени авторски и сродни права за создадени и емитувани програми;
- За уредени авторски и сродни права за реемитувани програми и регистрација
на пакети програмски сервиси;
Во однос на документацијата во постапките за јавните набавки, ќе се
применуваат одредбите од Законот за јавни набавки.
За постапување со документацијата издадена во странство ќе се применува
Законот за легализација на јавните исправи во меѓународниот промет, објавен во
Службен Весник на РМ бр. 74 од 13.06.2012 година.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските
и сродни права, до сите трговски радиодифузни друштва во РМ и до сите оператори на
јавни комуникациски мрежи во РМ, да подготви Известување за Одлуката на Советот и
во прилог на Известувањето да се достави Одлуката за доставување на барањата и
другите дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузијата на РМ, кои се
евидентираат во Деловникот на Советот за радиодифузија и во Уписникот за
предметите од првостепената управна постапка (Образец Уп 1), од заинтересираните
физички и правни лица заедно со пропратната документација, да се врши во оригинал
или копии заверени на нотар и Законот за легализација на јавните исправи во
меѓународниот промет, објавен во Службен Весник на РМ бр. 74 од 13.06.2012 година.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските
и сродни права да го достави дописот до сите трговски радиодифузни друштва во РМ и
до сите оператори на јавни комуникациски мрежи во РМ.
Советот го задолжи Секретаријотот на Советот да ја објави Одлуката за
доставување на барањата и другите дописи упатени до архивата на Советот за
радиодифузијата на РМ во Службен венсик на РМ.

4

Точка 5
Советот ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот за дозвола
за вршење радиодифузна дејност од страна на трговските радиодифузни друштва за
кои беше иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека на една од
претходните седници, до трговските друштва за кои беше иницирана постапката за
одземање на дозволата (ТРД ТВ Сител 3 – Скопје, РТД Телевизија Сонце, ТРД АБ
Канал- Скопје, ТРД МХ Радио-Охрид и ТРД Радио Пехчево-Пехчево), кои во тој момент
го немаа платено надоместокот за дозволата, беше доставено последно
предупредување тоа да го сторат во рок од 15 дена. Заклучно со 24 септември 2012
година својата обврска не ја изврши само 1 (едно) трговско радиодифузно друштво.
Надоместокот во целост го платија следните трговски радиодифузни друштва и тоа :
- РТД Телевизија Сонце- Скопје;
- ТРД ТВ Сител 3 –Скопје;
- ТРД МХ Радио- Охрид и
- ТРД Радио Пехчево-Пехчево.
Трговско радиодифузно друштво ТРД АБ Канал- Скопје и во дополнителниот рок не
го плати пресметаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на точката, додаде дека
пред започнувањето на седницата, (24.09.2012 година), пристигнала и Изјава за
престанок на емитување телевизиска програма од страна на ТРД АБ Канал ДООЕЛ
Скопје, бр. 03-4856/1 од 24.09 2012 година. Советот ја разгледа Информацијата во
врска со доставената Изјава за престанок на емитување телевизиска програма од
страна на ТРД АБ Канал ДООЕЛ Скопје, бр. 03-4856/1 од 24.09 2012 година.
Советот ја усвои предложената Информација во врска со плаќањето на
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност од страна на трговските
радиодифузни друштва за кои беше иницирана постапка за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност, состојба заклучно со 24 септември 2012 година.
Врз основа на член 63, став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната
дејност (“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12, и
член 23, став 4 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото
работење на Советот за радиодифузија на РМ (“Службен Весник на РМ бр.64/12),
Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје,
бр.07-3469/1 од 26.11.2008 година.
Советот го задолжи Трговско радиодифузно друштво АБ КАНАЛ ДООЕЛ
Скопје, веднаш, а најдоцна во рок од 8 (осум) дена по приемот на одлуката да го
плати доспеаниот, а неплатен дел од годишниот надоместок за дозволата за
вршење радиодифузна дејност, во вкупен износ од 213.978,00 денари кој се однесува
само на периодот на работењето, односно од 15.08.2012 година заклучно со
24.09.2012 година.
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да ја извести
Агенцијата за електронски комуникации за горенаведената Одлука на Советот.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските
и сроднитe права да ги извести сите оператори на јавна комуникациска мрежа во РМ за
горенаведената Одлука на Советот.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Одлуката да ја објави во Службен
весник на РМ.
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Точка 6
Советот ја разгледа Информацијата во врска со подготвениот Одговор на
доставниот допис бр.03-4718 од 17.09.2012 година) од ТРД Канал 77 ДООЕЛ Штип.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека согласно одлуката
на Советот, сите Трговски радиодифузни друштва во РМ кој не работат во согласност
со член 11 од ЗРД, со краен рок до 30 септември 2012 година треба да го усогласат
своето работење, согласно мислењето на Владата на РМ и автентичното толкување на
член 11 од страна на Собранието на РМ што го достави во врска со толкување на член
11 од ЗРД. Тој додаде дека смета дека со бараната промена на сопственичката
структура од ТРД Канал 77 ДООЕЛ Штип, односно 80% на синот на Горан Гаврилов и
со 20% на сопругата на Горан Гаврилов, не се исполнуваат условите за почитување на
член 11 од ЗРД.
Членот на Советот, Столе Наумов се јави за дискусија. Претседателот на
Советот, м-р Зоран Трајчевски, обраќајќи се на членот на Советот, Столе Наумов, рече
дека согласно Законот за судир на интереси, не би требало да учествува во
дискусијата, и би требало да биде воздржан при одлучување во однос на точката,
бидејќи претходно бил во работен однос кај радиодифузерот Ра Канал 77. Исто така
смета дека со неговата дискусија може да влијае врз мислењето на другите членови на
Советот.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека согласно неговиот став, за кој рече
дека не мора да биде исправен, рече дека и м-р Зоран Трајчевски не треба да
учествува во ниедно одлучување кога се регистрираат пакети од Македонски Телеком,
затоа што претходно извршувал висока функција во АД Македонски Телекомуникации.
Истото треба да важи и за членот на Советот, Селвер Ајдини кој претходно бил во
работен однос кај радиодифузерот ТВ Хана, а на седници одлучува за ТВ Хана, истото
важи и за м-р Методија Јанчески кој доаѓа од Универзитетот кој има радио. Рече дека
сака да нагласи дека со изборот на член на Советот, на избраното лице му мирува
работниот однос. Согласно Законот за радиодифузната дејност, претходно вработени
лица во медиуми немаат пречки да бидат избрани за членови на Советот, има пречки
за управители, а тоа г-динот Наумов претходно не бил. Во однос на точката од Дневен
ред за промена на сопственичка структура на РА Канал 77 рече дека во мислењето
доставено од Секторот за правни работи е наведено дека „ Сродствата: внук од брат и
тетка, односно сопруга на братот (снаа) и сестра на сопруг (золва), не се опфатени во
ограничувањата кои се содржани во член 11 од ЗРД, во смисла на поврзани лица
согласно членот 18 став 2 алинеја 1 од ЗРД, во кој е децидно утврдено дека “членови
на семејство се родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и посвоени деца“. Во таа
насока рече дека член 11 од ЗРД се однесува на јавен функционер кој не смее да има
сопственост вклучувајќи го и неговото семејство, а не внуците и снаите од брат. Истиот
став рече дека треба да важи и за сите останати медиуми кои треба да го усогласат
своето работење со член 11 од ЗРД.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека во целост се согласува со
ставот на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, пред се имајќи го фактот
дека новите сопственици, при промената на сопственичката структура се многу блиску
до претходниот сопственик, што се коси со член 11 од ЗРД. Во таа насока даде пример,
односно рече дека тоа би претставувало исто како г-динот Борис Арсов на неговиот
внук да му подари телевизија или радио.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека во однос на член 11 од ЗРД
треба Советот да биде многу внимателен, и потребно е неговиот пристап да биде
еднаков за сите радиодифузери во РМ.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека на седницата се
дискутира за многу сериозна тема која е директно поврзана со членот 11 од ЗРД, член
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во Законот кој претставува основна обврска за почитување на електронските медиуми
во РМ. Тој рече дека ова е чуствителна тема, но рече дека мора да се почитува и во
однос на Извештајот на Европската комисија и во однос на почитување на Законот.
Колку и да е чуствителна темата, член 11 од ЗРД мора да се почитува и Советот
доследно ќе го почитува и крајниот рок 30 септември 2012 година, за да
радиодифузерите ја усогласат радиодифузната дејност со ЗРД, рок, кој членовите на
Советот, заеднички го усвоија. По истекот на тој рок, Советот ќе излезе со
Информација кој од медиумите во РМ не го испочитува, а мерката која ќе ја преземе
Советот е одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност и во тој случај ќе
мора да престанат со вршење на радиодифузната дејност. Во однос на ТРД Канал 77
ДООЕЛ Штип и неговата промена на сопственичка структура, смета дека не може да се
амнестира доколку сопственоста на радиото се пренесе на синот.
Советот со 11 воздржани гласа не ја усвои Информацијата во врска со доставените
дописи бр.03-4718/1 од 17.09.2012 година (бр.248/12) и бр.03-4718/2 од 20.09.2012
година (бр.249/12) од ТРД Канал 77 ДООЕЛ Штип. Членот на Советот, Столе Наумов се
воздржа од гласање.
Во однос на Барањето на ТРД Канал 77 за писмено одобрување за усогласување
согласно член 11 од Законот за радиодифузната дејност, СРД констатираше дека со
предложената измена нема да се исполнат условите што ги пропишува овој член од
Законот.
Советот го задолжи Секторот за правни работи со допис да го извести Трговското
радиодифузно друштво Радио Канал 77 ДООЕЛ од Штип за горенаведеното.
Точка 7
Советот ја разгледа Информацијата во врска со Молбата на работникот на
пријавница, Радмила Ивановска, бр.04-4690 од 14.09.2012 година.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека е запознаен со Молбата на
работникот Радмила Ивановска и во однос на тоа смета дека Советот треба да и
овозможи да и се продолжи Договорот за вработување за уште два месеци.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека согласно Законот за
работни односи, наведениот работник треба да оди во пензија на 62 години, но
Договорот за вработување веќе еднаш му е продолжен на уште 2 години, односно до
64 години. Се согласува дека во Законот за работни односи постои можност за
продолжување на работата, но смета дека такво нешто се одобрува кога станува збор
за поинакви професии, на пример професор кој ја започнал учебната година и не би
требало да ги прекине предавањата, професии во драмската или филмската уметност
кога се започнати премиери и не би требало да се прекинат. Во случајот со работникот
на пријавница не гледа дека ќе биде нарушен работниот процес во Советот. Потсети
дека Советот објавил оглас за вработување на работник на работното место „Работник
на пријавница“, така што при евентуално продолжување на предметниот договор за
вработување, во двата месеца (ноември и декември 2012), Советот ќе треба да
исплати 2 (две) плати за истото работно место „Работник на пријавница“.
Советот го усвои Мислењето во врска со молбата на Радмила Ивановска,
работник на пријавница за продолжување на Договорот за вработување во Советот за
радиодифузија на РМ до 31.12.2012 година.
Советот со 9 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, Столе
Наумов, Бранко Радовановиќ и Сељадин Џезаири, одлучи да не ја прифати молбата
на Радмила Ивановска, работник на пријавница за продолжување на Договорот за
вработување во Советот за радиодифузија на РМ до 31.12.2012 година.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе сите потребни
активности кои следат за понатамошна реализација во однос на одлуката на Советот.
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Точка 8
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД ТВ 24 Вести емитуван на 8 август 2012 година.
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис ТРД ТВ 24 Вести, емитуван на 8 август 2012 година, каде не се
констатирани прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и на
подзаконските акти.
Членот на Советот, Сељадин Џезаири, предложи до ТРД ТВ 24 Вести, Советот
да упати еден вид на благодарница, бидејќи при реализираните мониторинзи на
програмскиот сервис, кои беа направени во неколку наврати, не беа констатирани
прекршувања на Законот.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува со предлогот, но
Советот не може да издаде благодарница на ТРД ТВ 24 Вести, но сепак доволно е да
се констатира на седницата дека програмскиот сервис во целост го почитува Законот
за радиодифузната дејност и подзаконските акти.
Точка 9
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД
ТВ Алфа емитуван на 8 август 2012 година.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ
Алфа емитуван на 8 август 2012 година.
Советот донесе едногласна одлука на ТРД - ТВ Алфа:
- 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, по предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, донесе едногласна
одлука на ТРД - ТВ Алфа:
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со
оптички или акустички средства), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот, по предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, со 10 гласа „за„ и
два воздржани гласа од членовите на Советот, Столе Наумов и Сељадин Џезаири,
донесе одлука на ТРД - ТВ Алфа:
- 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.
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 10
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД ТВ Сител 3 емитуван на 8 август 2012 година.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ
Сител 3, емитуван на 8 август 2012 година.
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 македонски јазик), констатирано кај ТВ Сител 3,
рече дека се работи за прекршување на специфичен член по својата природа и негов
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став е дека сите радиодифузери подеднакво треба да ја почитуваат обврската за
емитување најмалку 30% програма изворно создадена на јазикот за кој е доделена
дозволата за вршење радиодифузна дејност. Во поглед на изречените мерки, а не
извршени, предложи уште еднаш да се провери дали ТВ Сител 3 ја има извршено
мерката писмена опомена со барање за објавување, и доколку ја нема извршено да и
се испрати допис веднаш да ја изврши.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека кај радијата и
телевизиите во РМ, согласно Извештаите од реализираните мониторинзи, може да се
констаира тренд на зголемено почитување на член 74 став 1 од ЗРД, така што и кај ТВ
Сител 3 од претходниот мониторинг до сегашниот се забележува зголемување на
процентот на програма изворно создадена на македонски јазик, но сепак не доволно.
Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, .... и 11 гласа „за“,
донесе одлука на ТРД - ТВ Сител 3:
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски
јазик), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, Столе Наумов и
Сељадин Џезаири, донесе одлука на ТРД - ТВ Сител 3:
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на рекламирањето и телешопингот од другите делови
на програмата со оптички или акустички средства), да се изрече мерката: писмена
опомена.
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 11
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД
ТВ Канал 5 Плус емитуван на 8 август 2012 година.
Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи, како општа
забелешка до сите радиодифузери рече дека доколку не се почитува Законот за
радиодифузната дејност, тоа според него значи дека на публиката и е скратена
можноста да го добие сето она што радиодифузерот се обврзал да го емитува согласно
дозволата за вршење радиодифузната дејност. Со непочитување на Законот, се работи
за несериозни и неодговорни радиодифузери, на кои мора да се укаже дека обврската
од 30%, тој законски минимум, мора да се почитува.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски побара податок колку
изнесувал процентот на емитување програма изворно создадена на македонски јазик
во претходниот мониторинг. Раководителот на Секторот за програмски работи, рече
дека мониторингот бил на 4 мај 2012 година и тој процент изнесувал 13,86%.
Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ
Канал 5 Плус, емитуван на 8 август 2012 година.
Советот, со два воздржани гласа од членовите на Совет, Селвер Ајдини и
Сељадин Џезаири и 10 гласа „за“, донесе одлука на ТРД - ТВ Канал 5 Плус:
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски
јазик), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи, да упати допис до ТВ Канал 5 Плус, во кој ќе му укаже дека во
континуитет не ја исполнува обврската за емитување најмалку 30% програма изворно
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создадена на македонски јазик и да преземе мерки да го усогласи работењето со
Законот за радиодифузната дејност.
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 12
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД
ТВ АБ Канал емитуван на 15 август 2012 година.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека треба да се разгледаат
констатираните прекршувањата на Законот и доколку тие не бараат изрекување на
строги мерки, доволно е да се констатира дека Советот нема да изрекува мерки.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, поради неодложни обврски ја
напушти седницата. Остатокот на седницата го продолжи Заменикот на претседателот
на Советот, м-р Милаим Фетаи.
Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи, објасни дека кај
ТРД ТВ АБ Канал, забележано е прекршување на член 98 став 1 од Законот за
радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање). Но, бидејќи наведениот
радиодифузер престанал со деловна активност, не постои субјект на кого ќе се упати
мерката. Според него за констатираниот прекршок би требало да се изрече мерката
писмена опомена.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека прекршокот е направен кога
радиодифузерот ја остварувал радиодифузната дејност и предложи да му се упати
укажување, но, бидејќи веќе престанал со работа, смета дека не постојат реални
услови Советот да изрече мерка.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека прекршокот е минимален,
дозволата на ТВ АБ Канал со Одлука на Советот е одземена, и во таа насока предложи
Советот да не изрекува мерки.
По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот со 10 гласа „за“,
одлучи да не изрекува мерки на ТРД - ТВ АБ Канал, затоа што Советот за
радиодифузија донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на Трговското радиодифузно друштво АБ КАНАЛ ДООЕЛ Скопје, бр.07-3469/1
од 26.11.2008 година. (членот на Советот, м-р Борис Арсов, беше отсутен за време на
гласањето).
Точка 13
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД
Наша ТВ емитуван на 8 август 2012 година.
По предлог на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, Советот со 9 гласа
„за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Васко Петревски, донесе одлука
на ТРД – Наша ТВ:
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со
оптички или акустички средства): да се изрече мерката: писмена опомена. (членот на
Советот, м-р Борис Арсов, беше отсутен за време на гласањето).
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.
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Точка 14
Советот го тазгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД ТВ Сонце емитуван на 14 август 2012 година.
По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот едногласно, со 10
гласа „за“, донесе одлука на ТРД - ТВ Сонце:
- 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 неозначување на програмите
пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и неемитување постојано
визуелно предупредување во текот на програмата), да се изрече мерката: писмена
опомена. (членот на Советот, м-р Борис Арсов, беше отсутен за време на гласањето).
Советот едногласно, со 10 гласа „За“, донесе одлука на ТРД - ТВ Сонце:
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање): да му упати укажување. (членот на Советот, м-р
Борис Арсов, беше отсутен за време на гласањето).
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира Одлуката и укажувањето во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.
Точка 15
Советот ја разгледа Информацијата во врска со поведени претходни постапки
за испитување на условите за отварање на стечајни постапки и отворени стечајни
постапки/предлози за отварање стечајни постапки над радиодифузери, јавни
радиодифузни претпријатија и оператори на јавни комуникациски мрежи, објавени во
„Службен весник на РМ“ во месец септември 2012 година.
Советот со 10 гласа „за“ ја усвои Информацијата во врска со поведени претходни
постапки за испитување на условите за отворање на стечајни постапки и отворени
стечајни постапки/предлози за отворање стечајни постапки над радиодифузери, јавни
радиодифузни претпријатија и оператори на јавни комуникациски мрежи објавени во
„Службен весник на РМ“ во месец септември 2012 година. (членот на Советот, м-р
Борис Арсов не беше присутен во текот на гласањето).
Советот го задолжи Секторот за правни работи и понатаму да продолжи со
континуирано следење на сите отворени стечајни постапки и поведени претходни
постапки за испитување на условите за отворање на стечајна постапка, како и предлози
за отворање на стечајни постапки на субјектите од областа на радиодифузната дејност.

Точка 16
Советот ја разгледа предложената Информација за исполнувањето на мерките
изречени на 31-та седница на Советот.
Вработениот Виш соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој,
објасни дека поради неисполнување на обврската за објавување на податоците за
работењето во претходната година, и тоа во еден дневен весник и на сопствената
програма во утврдениот термин – 31 март 2012 година, Советот за радиодифузија
изрече мерки на три радиодифузери. ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје ја исполни мерката и ги отстрани повредите на Законот за
радиодифузна дејност. Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга не
постапила согласно изречената мерка, но овој радиодифузер не ја има примено
одлуката за изрекување мерка од Советот, односно дописот се вратил во Советот.
Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт11

импорт Крива Паланка, не постапил согласно изречената мерка. Советот има
повратница од Македонска пошта, според која дописот е уредно примен од
радиодифузерот на 17.08.2012 година. Обидувајќи се да стапи во телефонски контакт
со овој радиодифузер, Секторот дојде до сознанија дека веќе извесно време овој
радиодифузер не емитува програма, односно не врши радиодифузна дејност.
Поради неисполнување на обврската за доставување податоци за економското
работење за 2011 година (образец С2, завршна сметка, М1/М2 за секој вработен и
Информација за економско-финансиската состојба на субјектот издадена од
Централниот регистар на РМ), Советот за радиодифузија на следните радиодифузери
им изрече мерка писмена опомена. Со оглед на тоа дека овие радиодифузери не
постапија согласно изречената мерка, на својата 31-ва седница одржана на 31.07.2012
година, Советот им изрече мерка - писмена опомена со барање за објавување. Ниту
еден од четирите радиодифузери не постапи согласно изречената мерка:
- Друштво за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експортимпорт Крива Паланка (Советот има повратница според која дописот е примен на
17.08.2012 година, но како што е наведено погоре, радиодифузерот најверојатно
престанал да емитува програма).
- Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга
(Советот има повратница според која дописот е примен на 16.08.2012 година, а
обидите телефонски да се контактира радиодифузерот беа неуспешни).
- Трговско радиодифузно друштво Новател-плус ДООЕЛ Прилеп (не може да се
потврди дали дописот е уредно примен од страна на радиодифузерот, со оглед на
тоа дека ниту дописот се врати во Советот, ниту пак стигна повратница од
Македонска пошта). И за овој радиодифузер Секторот има сознание дека не врши
радиодифузна дејност.
- Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ С лаве Д ООЕЛ С труга ( и оваа одлука за
изрекување мерка радиодифузер не ја има примено, односно дописот се врати во
Советот).
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека мора Советот да
преземе соодветни мерки, за да во иднина не се повтори фактот дека има
радиодифузери кои се недостапни според адреса или телефонски број.
Советот, по кратка дискусија го одложи разгледувањето на Информацијата за
исполнувањето на мерките изречени на 31-та седница на Советот и одлучи да се
доработи горенаведената информација.
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да стапи во контакт со
АЕК и да побара информација дали радиодифузерите ТРД Еко-проект Доол експортимпорт Крива Паланака и ТРД Енергу Радио Дооел увоз-извоз Струга во етерот
емитуваат радио сигнал и потоа да го известат Советот за фактичката состојбата со
горенаведените радиодифузери.
Со оглед дека за ТРД Новател-плус ДООЕЛ Прилеп не може да се потврди дали
писмената опомена со барање за објавување е уредно примена од негова страна (ниту
дописот се врати во Советот, ниту пак стигна повратница од Македонска пошта),
Советот го задолжи Секторот за правни работи, во соработка со Секретаријатот, да
направи уште еден обид за испраќање на писмената опомена со барање за објавување
по член 20 ставови 3 и 4 од Законот, до ТРД Новател-плус ДООЕЛ Прилеп.
Со оглед дека Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга не ја
има примено писмената опомена со барање за објавување (дописот се врати во
Советот), Советот го задолжи Секторот за правни работи, во соработка со
Секретаријатот, да направи уште еден обид за испраќање на писмената опомена со
барање за објавување по член 20 ставови 3 и 4 од Законот, односно да ја достави на
адресата на полномошникот на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга.
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Точка 17
Советот ја разгледа Анализата на структурата на вработените во
радиодифузната индустрија во 2011 година.
Вработениот Виш соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој,
објасни дека од минатата година како посебна анализа во Советот за радиодифузија се
изработува "Анализата за структурата на вработените во радиодифузната индустрија",
како обврска од Акциониот план за Нацоналната стратегија за родова еднаквост. Во
предложената анализа се разгледува структурата на вработените од аспект на
работните места на вработените, од аспект на степенот на нивното завршено
образование и по пол. Анализирано е генерално за целата телевизиска индустрија, по
одделни телевизиски сегменти, односно телевизиите на национално, регионално и
локално ниво. Истиот приод е напаравен и кај радиската индустрија.
Членот на Советот, Селвер Ајдини, постави прашање во врска со бројот на
хонорарно ангажираните лица кај радиодифузерите, односно кои документи се бараат
за да се увиди таквата состојба и согласно на тоа, колку се веродостојни
информациите добиени од радиодифузерите? Во таа насока предложи да се изнајде
начин за да се провери реалната состојба со хонорарно вработените лица, како на
пример да се испрати бројот на договорот на дело, документ од кој ќе се увиди како е
извршена исплата и сл.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека веќе постои Заклучок од седница
на Советот, каде Советот побара од Министерството за труд и социјала да ги провери
податоците.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, запраша кој може да ги даде
вистинските податоци за хонорарно вработените лица кај радиодифузерите, и доколку
би ги имале тие податоци тогаш рече дека ќе ја дознаеме и социјалната структура во
која живеат новинарите. Постојат комерцијални телевизии и радија, каде не можат да
се прехранат, а не да плаќаат поголем број на вработени.
Од Секторот за истражување и долгорочен развој одговорија
дека
радиодифузерите доставуваат договор на дело, договор помеѓу хонорарно
вработеното лице и радиодифузерот, но сепак рече дека не може суштински да
навлегува во договорот.
Советот со 10 гласа „за“, едногласно ја усвои Анализата за структурата на
вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година. (членот на Советот,
Сељадин Џезаири не беше присутен за време на гласањето).
Советот по предлог на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, со 9 гласа
„за“, едногласно, го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, при
изработката на Анализата за структурата на вработените во радиодифузната
индустрија за 2012 година, да обезбеди документи кои ќе овозможат да се провери
валидноста на податоците што ги доставуваат радиодифузерите во врска со хонорарно
ангажираните лица. (членот на Советот, Сељадин Џезаири не беше присутен за време
на гласањето).
Точка 18
Разно
Советот за радиодифузија на РМ, по предлог на членот на Советот, Столе Наумов,
со 10 гласа „за“, едногласно, донесе одлука да испрати соопштение до сите оператори
на јавна комуникациска мрежа во РМ, во кои ќе им наложи да ги почитуваат правата за
емитување и реемитување на натпреварите од УЕФА-Лигата на шампиони, УЕФАЛига Европа и другите спортски лиги и првенства.
Реемитувањето на странски канали на кои се пренесуваат овие натпревари без
регулирани права за Република Македонија, претставува прекршување на одредбите
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од Законот за радиодифузната дејност и од Законот за авторските и сродните права,
што повлекува соодветни законски санкции.
Советот во овој период да врши засилен мониторинг на програмите што ги
реемитуваат операторите на јавните комуникациски мрежи во Република Македонија,
со цел да спречи бесправно емитување и реемитување.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските
и сродни права, да го подготви соопштението од точка 1 на овој заклучок и да го прати
до сите оператори на јавни комуникациски мрежи во РМ.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста да го достави соопштението до медиумите во РМ и да го објави на Веб
страницата на Советот за радиодифузија. (Членот на Советот, Сељадин Џезаири не
беше присутен за време на гласањето).

Бр. 02-4799/17
08.10.2012 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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