ЗАПИСНИК
од 46-та седница на Советот
одржана на 20.09.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи,
Методи Стоименовски, 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), акад. Бојан
Шоптрајанов (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев-Чакар, Огнен
Неделковски, Слободан Беличански, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, м-р
Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, Маја Дамевска, Ружица Бошнакоска –Јотевска.
Други присутни: Иле Петревски од 24 Вести и Сања Јовановиќ од ТВ Телма.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 46-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 13 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, запраша дали Секторот за програмски
работи презема некакви активности во однос на, како што рече, инкриминираниот апел
за повеќечлено семејство, каде се прикажуваат според него мошне лоши сцени на
делови од новороденчиња, фетуси и сл?
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече проблемот не е дека
прашањето ќе се премолчи, туку проблемот е што членот на Советот, Бранко
Радовановиќ не го погледнал спотот, и прашува нешто што не видел, затоа што во
спотот не станува збор за повеќечлено семејство, туку станува збор за сосема друг
спот. Во однос на горепоставеното прашање, Претседателот на Советот, д-р Зоран
Трајчевски, информира дека денес е пристигната претставка од група на пратеници од
Собранието на РМ и препратена е на меил до членовите на Советот. Но, претставката
не пристигна на 20.09.2013 година во Советот за радиодифузија, туку на 23.09.2013
година. Претставката беше најавена на 20.09.2013 година преку прес конференција на
група пратеници од СДСМ.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, објасни дека прашањето не е
нарачано, бидејќи прашањето го нарачува јавноста а не тој, и доколку се смета дека
треба да се премолчи тогаш ќе настане поголем проблем. Членот на Советот, Бранко
Радовановиќ, ја напушти седницата.
Членот на Советот, Столе Наумов, во врска со прашањето и дискусијата која се
водеше, рече дека колегите од Стручната служба треба да ја завршат работата, а
останатите колеги ги замоли да бидат повеќе парламентарни.
Предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа предложени.
Советот, со 12 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 40-та седница на Советот, одржана на
23.08.2013 година.
2. Усвојување на Записникот од 41-та седница на Советот, одржана на
30.08.2013 година.
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3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското
радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, реализиран на 1 септември 2013
година.
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговскотото
радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, реализиран на 1 септември
2013 година.
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското
радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, реализиран на 1
септември 2013 година.
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското
радиодифузно друштво ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с. Чегране-Гостивар, реализиран
на 28 август 2013 година.
7. Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво ТВ БТР
НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, направен врз основа на претставка од гледач.
8. Барање бр.11-385 од 05.09.2013г., за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.3 на TРД - оператор на кабелска мрежа СКУПИ КАБЛЕ Скопје ул.Тале
Христов бб Скопје.
9. Барање бр.11-387 од 12.09.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВВВ-Интернет Груп Куманово,
ул.Др.Младен Стојановиќ бр.1а Куманово.
10. Барање бр.11-388 од 12.09.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВВВ-Интернет Груп Куманово,
ул.Др.Младен Стојановиќ бр.1а Куманово, подружница Липково.
11. Барање бр.11-389 од 13.09.2013 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.48 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје,
Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп ул. 3-та Македонска Бригада бб.
12. Разно

Точка 1
Советот го разгледа и со 10 гласа „за“ и два воздржани гласа од Заменикот на
претседателот, д-р Милаим Фетаи и членот на Советот, Селвер Ајдини, го усвои
Записникот од 40-та седница на Советот, одржана на 23.08.2013 година, во текстот
како што беше предложен.

Точка 2
Советот го разгледа и со 11 гласа „за“ и еден воздржан гласа од Заменикот на
претседателот, д-р Милаим Фетаи, го усвои Записникот од 41-та седница на Советот,
одржана на 30.08.2013 година, во текстот како што беше предложен.

Точка 3
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, реализиран на 1
септември 2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, информира дека на денот кога
е реализиран мониторингот, не се констатирани прекршувања на Законот за
радиодифузната дејност и на подзаконските акти.
Советот, едногласно, со 12 гласа “за“, го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ
ДООЕЛ Штип, реализиран на 1 септември 2013 година.
2

Во анализираниот ден, кај ТВ 24 ВЕСТИ не се констатирани прекршувања на
Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.

Точка 4
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на Трговскотото радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје,
реализиран на 1 септември 2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, информира дека на денот
кога е реализиран мониторингот, не се констатирани прекршувања на Законот за
радиодифузната дејност и на подзаконските акти.
Советот едногласно, со 12 гласа “за“, го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на Трговскотото радиодифузно друштво КАНАЛ
5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, реализиран на 1 септември 2013 година.
Во анализираниот ден, 1 септември 2013 година, на програмскиот сервис ТВ
КАНАЛ 5 ПЛУС не се забележани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност
и на подзаконските акти.

Точка 5
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје,
реализиран на 1 септември 2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, информира дека на
програмата на Телевизија СИТЕЛ 3 е констатирано едно прекршување на член 74 став
1 од Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30%
програма изворно создадена на македонски јазик). Објасни дека на 1 септември 2013
година, на програмата на ТВ СИТЕЛ 3, емитувани се вкупно 12.04% програма изворно
создадена на македонски јазик, што е за 17.96% помалку од законски предвидените
30% изворно создадена програма на македонски јазик дневно. Со оглед на фактот дека
станува збор за сериозно прекршување, кое се повторува во подолг временски период
и во таа насока Советот до сега ги има изречено сите можни мерки од укажувања,
писмени опомени, писмени опомени со барање за објавување и досега тоа не вродило
со резултат, и со оглед на тоа што последната мерка Советот ја изрекол на 11.01.2013
година, предложи за наведеното прекршување на Трговското радиодифузно друштво
Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, да се изрече мерката времена забрана за
рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје.
Советот едногласно, со 12 гласа “за“, одлучи на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3
ДООЕЛ Скопје:
- 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: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 1
(еден) ден.
На ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, му се наложува веднаш, а најдоцна
во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените
повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник
на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите
донесени врз основа на истиот закон.
Советот го задолжи ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, во рок од 30
(триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ja изврши изреченaта мерка,
односно да не емитува рекламирање и телешопинг во период од 1 (еден) ден и во рок
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од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за
радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на
изречената мерка од страна на радиодифузерот ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ
Скопје и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната
база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја подготви одлуката.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави одлуката до ТРД
Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира одлуката во соодветната база на податоци која ја
води Секторот за правни работи.

Точка 6
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с. ЧегранеГостивар, реализиран на 28 август 2013 година.
Советот едногласно, со 12 гласа “за“, го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ
ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с. Чегране-Гостивар, реализиран на 28 август 2013 година.
Во анализираниот ден, на програмата на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с.
Чегране-Гостивар не се констатирани прекршувања на Законот за радиодифузната
дејност и на подзаконските акти.
Во извештајот, Секторот за програмски работи дава забелешка дека структурата
на прегледаната програма за анализираниот ден е составена исклучиво од музички и
забавни играни сегменти (скечеви), реклами и промотивни најави за телевизијата.
Емитуваните содржини исполнуваат само забавна функција.
Членот на Советот, Сељадин Џезаири, предложи одговорното лице на ТВ
ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с. Чегране-Гостивар, да се повика на разговор и да му се
укаже на забелешката.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да ги повика на разговор
одговорните лица на ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с. Чегране-Гостивар, во врска со
горенаведената забелешка.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека сака сите заеднички
да констатираат дека со редовните мониторинзи на Советот, се констаира дека е се
поголем бројот на медиумите каде не се забележува прекршување на Законот за
радиодифузната дејност и на подзаконските акти. Во однос на мерката изречена на
Сител 3, рече дека можеби е строга, но сепак има едно прекршување само на една
одредба од Законот, што е добро и што значи дека активностите што ги презема
Советот кон трговските радиодифузни друштва вродуваат со позитивен резултат.

Точка 7
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, направен врз основа
на претставка од гледач.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи да се изрече мерката писмена
опомена.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, направен врз основа
на претставка од гледач.
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Советот едногласно, со 12 гласа “за“, одлучи на ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран
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
термин на емитување програма), да се изрече мерката: писмена опомена.
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
Трговското радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира одлуката во соодветната база на податоци која ја
води Секторот за правни работи.

Точки од 8, 9, 10 и 11
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски
пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност
со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и другите
дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски
мрежи.
Советот одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на: TРД - оператор на кабелска мрежа СКУПИ КАБЛЕ Скопје, ТРД –
оператор на кабелска мрежа ВВВ-Интернет Груп Куманово и Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје.
Советот едногласно, со 12 гласа “за“, одлучи:
- на TРД - оператор на кабелска мрежа СКУПИ КАБЛЕ Скопје, да му се издаде Потврда
за регистриран програмски пакет бр.3 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВВВ-Интернет Груп Куманово, да му се издаде
Потврда за регистриран програмски пакет бр.1 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВВВ-Интернет Груп Куманово, подружница
Липково, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.1 за
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес,
Штип, Прилеп, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.48 за
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа.
Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети од
управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од управна
постапка – Уп 1.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во
програмските пакети на: TРД - оператор на кабелска мрежа СКУПИ КАБЛЕ Скопје, ТРД
– оператор на кабелска мрежа ВВВ-Интернет Груп Куманово и Друштво за
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телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до
наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.

Точка 12
Разно
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Скопје
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