ЗАПИСНИК
од 45-та седница на Советот
одржана на 13.09.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, м-р
Борис Арсов, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Столе
Наумов, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети.
Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (годишен одмор), Методи
Стоименовски (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев-Чакар, Огнен
Неделковски, Слободан Беличански, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Арбен
Саити, Арџент Џелили, Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Драгица Љубевска, м-р
Ивона Муфишева – Алексовска, Јетон Исмаили, Ружица Бошнакоска –Јотевска.
Други присутни: /
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 45-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 12 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Советот, со 13 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот:
Дневенред
1. Информација за плаќање на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна
дејност по доставена пресметка на 29 август 2013
2. Информација во врска со Барањето на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ, Скопје,
бр.03-3682/1 од 05.09.2013 година.
3. Информација во врска со доставеното барање на „Институтот за општествени и
хуманистички науки” за одложување на роковите за исполнување на јавната набавка –
Истражување на родовите прашања во програмите на радиодифузерите, со предлог
заклучок, предлог-Одлука и предлог-Анекс.
4. Разно.
Точка 1
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за
плаќање на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност по доставена
пресметка на 29 август 2013 година.
Согласно Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ и
доделената дозвола, на трговското радиодифузно друштво ТРД Радио Равел ДООЕЛ
од Скопје, е доставена пресметка за надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност, со рок на плаќање до 12 септември 2013 година.
Во законски предвидениот рок, ТРД Радио Равел ДООЕЛ од Скопје, ја
исполни својата обврска, односно го уплати пресметаниот надоместок за дозволата за
вршење радиодифузна дејност.
Точка 2
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со Барањето на ТВ
БТР Национал Зоран ДООЕЛ, Скопје, бр.03-3682/1 од 05.09.2013 година.
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Членот на Советот, Столе Наумов, на почетокот рече дека има чувство за
состојбата во која се наоѓаат медиумите. Во однос на Барањето на ТВ БТР Национал
Зоран ДООЕЛ, Скопје, бр.03-3682/1 од 05.09.2013 година, рече да бил некој поран
период можеби можеше поинаку да се размислува и постапува, но сега најмногу што
може да се направи е да не се отежнува постапката со судските инстанци. Напомена
дека останува судот да ги земе во предвид сите отежнителни околности кој ТВ БТР ги
наведува во Барањето до Советот, кој треба олеснително да влијаат на процедурата.
Судот да ја увиди неговата материјална состојба, да го земе во предвид и аспектот на
потребата од постоење и функционирање на медиум на помалите етнички заедници и
да донесе соодветна пресуда. Ако судот одлучи може и да го ослободи.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека Советот многу
сериозно пристапува по ова прашање, што зборува фактот за заедничка посветеност
на членовите на Советот и Стручната служба, во однос на укажувањата, барањата или
одредени писма од страна на радиодифузерите. Во однос на Барањето на ТВ БТР
Национал Зоран ДООЕЛ, Скопје, бр.03-3682/1 од 05.09.2013 година рече дека ќе се
потпре на заклучокот предложен од Стручната служба на Советот, кој многу
професионално пристапил кон можностите. Од приложеното рече дека забележал дека
ТВ БТР нема поднесено приговор во поглед на аргументите за што е покрената
прекршочна постапка, на постапката за порамнување ТВ БТР не се појавил, така што
рече дека има само едно емоционално Барање во поглед на тоа дека медиумот има
општа криза, што може секој медиум да ја има. Ние, рече, на секој медиум им
пристапуваме со сестрана анализа на состојбата на медумите и пред да се донесе
било каква одлука, Советот ги зема сите олеснителни околности и можности. Во таа
насока додаде дека се согласува со предлог-заклучокот од Стручната служба во однос
на тоа дека е доцна, дека сите фази се надминати и има и пресуда од основниот суд.
Останува на ставот од Стручната служба и дискусиите кои се воделе на седницата.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека самото
повлекување на пресудите за прекршочните пријави може да доведе до несакани
последици, па да побараат и другите медиуми од Република Македонија. Објасни дека
ваквиот потег може да биде и причина за негативна оценка за работењето за Советот,
бидејќи во тој случај за исти прекршоци на различни трговски радиодифузни друштва
Советот, на некој ќе изрече мерки, а на други не.
Членот на Советот, м-р Васко Петревски, рече дека со оглед на тоа што судот
веќе одлучил, бидејќи во приложените материјали за седницата има и пресуда,
веројатно ги ценел доказите и изречена е минимална казна. Во таа насока рече дека
можеби е беспредметна дискусијата која се води, со оглед на тоа што навистина
изречената казна е минимална. Смета дека не треба да се продолжи со дискусија на
оваа тема, евентуално да ја прифатиме како објективна, и со оглед на тоа што дека се
ценети неговите субјективни докази кој најверојатно ги приложил. Радиодифузерот
имал можност да се порамни по покренувањето на постапката, но не ја искористил.
Советот го разгледа Барањето на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ, Скопје,
бр.03-3684/1 од 05.09.2013 година, во однос на повлекување на Барањата за
поведување на прекршочна постапка од страна на Советот за прекршување емитување платено политичко рекламирање во дебатна емисија (спротивно на член 27
од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското покривање за време на
изборна кампања) за кое до Советот е доставена осудителна Пресуда и за
прекршување - емитување платено политичко рекламирање кое е подолго од 15 минути
на еден реален час и повеќе од 10 минути на еден реален час за еден учесник во
изборна кампања - прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за рамноправен
пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања, за кое до
Советот од страна на Судот не е доставена Пресуда.
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Советот ги разгледа сите дополнителни материјали, кои беа приложени кон
информацијата, при што:
- во однос на прекршувањето - емитување платено политичко рекламирање во
дебатна емисија (спротивно на член 27 од Правилникот за рамноправен пристап во
медиумското покривање за време на изборна кампања) за кое до Советот е доставена
осудителна Пресуда, Советот одлучи едногласно да не вложи жалба на првостепената
Пресуда во однос на висината на изречените глоби, бидејќи Судот ценејќи ги сите
релевантни факти, изрекол глоби во минимални износи.
- во однос на прекршувањето - емитување платено политичко рекламирање кое е
подолго од 15 минути на еден реален час и повеќе од 10 минути на еден реален час за
еден учесник во изборна кампања - прекршување на член 22 став 1 од Правилникот за
рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања, за
кое до Советот од страна на Судот не е доставена Пресуда, Советот за радиодифузија
на Република Македонија едногласно зазема став дека не може да излезе во пресрет
на наведеното Барање.
Советот го задолжи Секторот за правни работи со допис да одговори на
Барањето на ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ, Скопје, бр.03-3684/1 од 05.09.2013
година во врска со одлуката на Советот.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, да го достави дописот до ТВ БТР
Национал Зоран ДООЕЛ, Скопје.

Точка 3
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со доставеното
барање на „Институтот за општествени и хуманистички науки” за одложување на
роковите за исполнување на јавната набавка – Истражување на родовите прашања во
програмите на радиодифузерите, со предлог заклучок, предлог-Одлука и предлогАнекс.
Членот на Советот, Сељадин Џезаири рече дека е за предложените заклучоци
на Стручната служба.
Советот ја усвои предложената Информација во врска со доставеното барање
на „Институтот за општествени и хуманистички науки” за одложување на роковите за
исполнување на јавната набавка – Истражување на родовите прашања во програмите
на радиодифузерите.
Советот за радиодифузија на РМ, на 35-седница, одржана на ден 15.07.2013
година, донесе Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на јавна набавка Истражување на родовите прашања во програмите на радиодифузерите, (Оглас
бр.35/2013) и следствено на донесената одлука за потреба од јавна набавка, се
спроведе постапка и се склучи договор за јавна набавка за предметната услуга со
„Институтот за општествени и хуманистички науки” (наш број 03-3607/1 од 29.08.2013
година).
На 6-ти септември 2013 година до Советот, од страна на „Институтот за
општествени и хуманистички науки” беше доставено Барање бр.38/2013 од 06.09.2013
година (наш бр.03-3693/1 од 06.09.2013 година)„ за одложување на три поединечни
рокови за истражувањето, регулирани во член 7 од потпишаниот Договор, и тоа:
- Рокот за доставување на предлог инструментите за двете истражувања на
увид во Советот, кои согласно Договорот требаше да се достават најдоцна 10 (десет)
дена по склучувањето на договорот, односно на 16-ти септември 2013 година, да се
пролонгира заклучно со 24-ти септември 2013 година,
- Рокот за доставување на двата нацрт- извештаи од истражувањата на увид
во Советот (во електронска верзија), кои согласно Договорот требаше да се достават
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најдоцна до 30-ти септември 2013 година да се пролонгира заклучно со 15-ти октомври
2013 година и
- Рокот за доставување на конечните извештаи од реализираните
истражувања на увид во Советот, кои согласно Договорот требаше да се достават
најдоцна до 15-ти октомври 2013 година, да се пролонгира заклучно со 30-ти октомври
2013 година.
Со оглед на погоре наведеното, пролонгирањето/одложувањето на роковите за
доставување на конечните извештаи од реализираните истражувања во оваа јавна
набавка, врз основа на поднесено барање од Носителот на набавката, не е во
спротивност со одредбите содржани во Законот за јавни набавки, и може да се
спроведе спогодбено меѓу двете договорни страни - потписнички на Договорот,
согласно член 9 од истиот Договор.
Бидејќи не постои правна пречка за пролонгирање на погоренаведените рокови,
како и тоа дека поместувањето на роковите кое што се бара оди во прилог на
обезбедување на потребниот квалитет на анализите, Советот го прифати Барањето
наш бр.03-3693/1 од 06.09.2013 година (бр.38/2013 од 06.09.2013 година) на Институтот
за општествени и хуманистички науки - Скопје, за одложување на роковите за
реализирање на истражувањата.
Советот едногласно донесе Одлука за потреба од пролонгирање на три
поединечни рокови за извршување на услугата во врска со постојниот договор за јавна
набавка.
Советот одлучи со носителот на набавката да склучи Анекс кон постојниот
Договор за јавна набавка - Истражување на родовите прашања во програмите на
радиодифузерите.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи со допис да го извести
„Институтот за општествени и хуманистички науки” за одложување на роковите за
исполнување на јавната набавка – Истражување на родовите прашања во програмите
на радиодифузерите.

Точка 4
Разно

Бр. 02-3713/5
10.10.2013 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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