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ЗАПИСНИК 
од 2-та седница на Советот 

одржана на 09.02.2012 година 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 

проф. д-р Томе Груевски,  акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, Бранко 
Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Селвер Ајдини, 
Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Оправдано отсутни: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна) 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 

Маневски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, м-р Емилија Петревска – 
Камењарова, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Ивона 
Алексовска – Муфишева, Арџент Џелили, Магдалена Давидовска – Довлева, Владимир 
Георгиевски, Симона Темелкова и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Маја Јовановска од Канал 5, Горан Најдов и Катерина 
Топалова од Алфа ТВ, Сања Јовановиќ Дамјановска од ТВ Телма, Марија Севриева од 
Капитал, Сања Казиевска од Дневник, Светлана Унковска од Утрински, Тања 
Јовановска од Вест. 

 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 02-та седница на 
Советот за радиодифузија и го прочита предложениот дневен ред. 

Бидејќи немаше предлози за дополнување и измени, Претседателот на Советот, 
м-р Зоран Стефаноски, Дневниот ред го стави на гласање. Советот со 14 гласа „За“ го 
усвои следниот Дневен ред: 

 
Д н е в е н  р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот за радиодифузи- 

ја на РМ, одржана на 20.12.2011 година. 
2. Усвојување на Записникот од 21-та (јавна) седница на Советот, одржана 

на 27.12.2011 година. 
3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алсат-М од 8 

ноември 2011 година . 
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Канал 5 од 8 

ноември 2011 година. 
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Сител од 8 

ноември 2011 година 
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Телма од 8 

ноември 2011 година. 
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Рос 

Метрополис од 26 декември 2011 година. 
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Антена 5 

од 26 декември 2011 година. 
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – РА Канал 77 од 

26 декември 2011 година. 
10. Предлог-Извештај на Пописната комисија за извршениот попис на ос- 

новните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во 
магацинот, побарувањата и обврските на Советот за радиодифузија на РМ за 

2011 година. 
11. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – дигитален 
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сертификат за електронски потпис на токен. 
12. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – услугата 

одржување на хигиената во деловните простории на СРД. 
13. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – податоци за 

електронско мерење на гледаноста на ТВ програмите, и тоа: податоци од 
електронското мерење на ТВ публиката и податоци за емитуваните реклами на 
ТВ за 2011 година. 

14. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – одржување 
на системот за материјално-финансиско работење, плата и магацинско 
работење. 

15. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – ревизорски 
услуги – ангажман на надворешна ревизорска куќа за ревизија на завршна сметка 
за 2011 година. 

16. Подготвителни активности за распишување Конкурс за доделување 
дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски 
програмски сервиси на државно ниво преку јавни комуникациски мрежи. 

17. Анализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите 
и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во 
периодот од 01 јули до 31 декември 2011 година. 

18. Информација за барањето на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО од Охрид за 
согласност за промена на сопственичката структура. 

19. Предлог-Правилник за техничките и организациските мерки за 
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Советот 
за радиодифузија на РМ. 

20. Извештај од анализата на телевизиските програмски сервиси на Јавниот 
радиодифузен сервис. 

21. Информација во врска со дописот од Кинотека на Македонија (наш бр.09- 
109/1) од 13.01.2012 година. 

22. Информација за влегувањето во сила на одредбите од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на 
државната управа, согласно кои работите кои се однесуват на радиодифузијата и 
радиодифузната структура преминуваат во надлежност на Министерството за 
информатичко општество и администрација. 

23. Информација од состаноците во Софија и Букурешт во врска со 
иницијативата за формирање Мрежа на регулаторни тела на Југоисточна Европа 
(SEЕNRA), подготвена од Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски и 
членот на Советот, Замир Мехмети. 

24. Нацрт-Статут на Мрежа на регулаторни тела на Југоисточна Европа 
(SEЕNRA). 

25. Информација од конференцијата за стратешки пристап во развој на 
механизмите за заштита на личните податоци, одржана на 25-ти ноември 2011 
година во хотел “Стоун Бриџ” во Скопје, подготвена од Арбен Саити и Ивона 
Муфишева Алексовска. 

26. Информација од семинарот за заштита на личните податоци во 
телекомуникацискиот сектор, одржан на 12-ти декември 2011-та година во хотел 
„Стоун Бриџ” во Скопје, подготвена од Арбен Саити и Ивона Муфишева 
Алексовска. 

27. Извештај од презентацијата на резултатите од истражувањето на 
Коалицијата на младински организации “СЕГА”, подготвен од Сашо Богдановски. 

28. Разно. 
 
 

Точка 1 
 Советот го разгледа Усвојувањето на Записникот од 20-та седница на Советот 
за радиодифузија одржана на 20.12.2011 година.  
 Членот на Советот, Столе Наумов, имаше забелешки од технички карактер, 
кои по усвојувањето на записникот ќе бидат коригирани.  
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 Записникот од 20-та седница на Советот за радиодифузија одржана на 
20.12.2011 година, беше едногласно усвоен. 
 
 
 
   
 Точка 2   
  Советот го разгледа Усвојувањето на Записникот од 21-та (јавна) седница на 
Советот, одржана на 27.12.2011 година. 

Бидејќи немаше забелешки, Записникот од 21-та (јавна) седница на Советот за 
радиодифузија, одржана на 27.12.2011 година, беше едногласно усвоен. 

 
 

 
Точка 3 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ 
Алсат-М од 8 ноември 2011 година.  

Членот на Советот, Столе Наумов се јави за дискусија и рече дека Алсат-М е една 
од подисциплираните телевизии кога станува збор за прекршување на Законот. Од 
причина што прекршоците констатирани од мониторингот не се со голема тежина, 
предложи за прекршување на  член 71 став 3 од Законот да се повтори мерката 
писмена опомена со барање за објавување, и поради прекршување на член 74 став 1 
од Законот да се изрече наредната мерка што следи. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека како што споменал колегата Столе 
Наумов, дека Алсат –М е телевизја која во голем процент го почитува Законот, 
предложи за прекршувањата да се изрече мерката писмена опомена. Рече дека има 
дилема околу прекршувањето на член 74 став 1 од Законот, односно обврската за 
емитување најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик. Имено Алсат 
– М рече, емитува и на македонски јазик па запраша дали и македонскиот и албанскиот 
јазик во овој случај се земаат во предвид при пресметување на процентот, односно 
дневно да емитуваат најмалку 30% програма изворно создадена на двата јазика. Г-
динот Стефановски објасни дека Аласат – М Телевизија има добиено дозвола за 
национално терестријално емитување на албански јазик, така да процентот се 
пресметува според јазикот на кој е доделена дозволата. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека неможе на 
констатиран прекршок, Советот, на радиодифузерот, да изрекува веќе изречени мерки 
наназад, односно кои веќе биле изречени претходно, освен истите да се повторат. Во 
таа насока рече дека последната мерка може да се повтори но не треба да се оди една 
мерка наназад. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека мониторингот е 
прегледен и солидно изготвен. Г-динит Фетаи рече дека Алсат – М е сериозна 
Телевизија со професионален пристап и од таа причина предложи за прекршување на  
член 71 став 3 од Законот да им се упати укажување со интенција да во иднина 
внимаваат на сигнализацијата на програмите наменети за малолетната публика. За 
прекршување на член 74 став 1 од Законот, предложи да се изрече мерката писмена 
опомена. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, пред да ги постави на гласање 
предлозите за изрекување на мерките во однос на констатираните прекршувања кај 
Алсат – М, го запраша Раководителот на Секторот за правни работи, дали Советот при 
изрекување на мерки може да се врати една мерка наназад, по член 38 од Законот. 
Раководителот на Секторот за правни работи одговори дека изречените мерки треба 
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да одговараат на тежината, на видот и на континуитетот на прекршувањето. Според 
тоа рече дека имало случај на изрекување мерки во таа насока од страна на Советот. 
Односно,  рече, доколку веќе била изречена мерката писмена опомена со барање за 
објавување, а новото прекршување е од полесен карактер, и доколку Советот цени, 
тогаш може да се изрече мерката писмена опомена. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, по дискусијата предложи да се 
изрече мерката писмена опомена за двете констатирани прекршувања, а предлогот 
беше едногласно прифатен. 

Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ Алсат-М: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да му се изрече мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик), 
да му се изрече мерката: писмена опомена. 

 
 
 
Точка 4 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ 
Канал 5 од 8 ноември 2011 година. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на констатираниот прекршок по 
член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – (прикриено рекламирање), рече 
дека не се согласува со прекршокот, и рече дека не треба Советот да се придржува по 
строга дефиниција за прикриеното рекламирање. Запраша, дали доколку некоја 
позната личност пие кафе и го прашаат каде пие кафе, дали не треба да одговори за 
локалот? Во тој поглед рече дека границите се многу остри за прикриено рекламирање. 
Исто така рече дека службите треба и на други телевизии да направат мониторинг за 
многу слични емисии кои се емитуваат како на ТВ Канал 5, но сеуште нема ефект. 
Конкретно рече дека мисли за ТВ Алфа и дека на ист начин во некои од емисиите ги 
пренесува информациите во однос на прикриеното рекламирање. Предложи по 
прекршување по член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – (прикриено 
рекламирање), Советот не треба да изрече ниедна мерка.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека Законот е јасен по 
член 98 став 1 и дека треба да се почитува. Според извештајот од мониторингот рече 
дека има констатирано прикриено рекламирање на Канал 5. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека со оглед на тоа што сегашните 
прекршувања се помали во однос на претходните, предложи за прекршување на член 
71 став 3 од Законот, каде станува збор за необележување на промотивните најави за 
играна програма со визуелен знак, да се изрече мерката писмена опомена со барање 
за објавување. За прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност, предложи да се повтори мерката, писмена опомена. Во однос на третото 
констатирано прекршување, член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – 
(прикриено рекламирање), не се согласува во целост со ставот на членот на Советот, 
м-р Зоран Трајчевски, дека мерката треба да се изостави. Рече дека Законот за 
радиодифузната дејност, односно одредбите не се напишани ниту од пратениците ниту 
од власта, туку и од самите радиодифузери кои активно учествувале во креирањето на 
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неговата содржина, и самите тие прифатиле тоа да го почитуваат. Се согласува дека 
границата е многу тесна за да се процени што е прикриено рекламирање а што не е, и 
предложи писмена опомена со барање за објавување. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи за да се избегнат 
понатамошните недоразбирања со Канал 5 Телевизија, да им се испрати писмо во кое 
Советот и Секторот за програмски работи ќе го објаснат прекршокот. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи предложи за прекршување на 
член 71 став 3 од Законот и член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната 
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и 
морален развој, да се изрече мерката писмена опомена и да им се испрати енергично 
укажување за последиците од непочитување на овој член од Законот и Правилникот. 
За прекршување на член 98 став 1 од Законот, прикриено рекламирање, да им се 
изрече мерката писмена опомена. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи за сите 
констатирани прекршувања на Телевизија Канал 5, да им се изрече мерката писмена 
опомена. 

Членот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предлогот на м-р Зоран Трајчевски, 
за прекршување на член 98 став 1 од Законот, констатиран при мониторингот на Канал 
5, да не се изрекува мерка, го стави на гласање. „За“ овој предлог гласаа членовите на 
Советот: м-р Милаим Фетаи, м-р Зоран Трајчевски, м-р Борис Арсов, м-р Методи 
Јанчески, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески. 
Против беа членовите на Советот, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, акад. Бојан 
Шоптрајанов, м-р Зоран Стефаноски и акад. Али Алиу. Воздржан беше проф. Д-р Томе 
Груевски. Советот констатира на Канал 5 Телевизија во однос на прекршување на член 
98 став 1 од Законот да не се изрекува мерка. 

Предлогот, Советот да изрече мерка писмена опомена за прекршување на член 
71 став 3 од Законот и член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната 
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и 
морален развој и прекршување на член 74 став 1 од Законот, се стави на гласање.  

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Канал 5: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да му се изрече мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски 
јазик), да му се изрече мерката: писмена опомена. 

 
Точка 5 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ 
Сител од 8 ноември 2011 година.  

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека за констатираниот прекршок по 
член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – (прикриено рекламирање), го 
има истиот став како за Телевизија Канал 5. Неговата забелешка во однос на 
прикриеното рекламирање не е само до примена на дефиницијата, која строго се 
применува, туку и до селективноста на Советот, каде едни телевизии се казнуваат а 
други не. Рече дека Советот треба да има ист аршин кој за сите медиуми ќе биде 
еднаков. Во однос на прикриеното рекламирање рече дека треба да се погледнат за 
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пример странските ТВ Канали. Се надева дека на следната седница ќе се пронајдат 
други емисии кај останатите телевизии, кои ќе бидат мониторирани и каде ќе се 
евидентира прикриеното рекламирање. Како пример ја издвои емисијата на госпоѓата 
Алачки, која шест месеци не е мониторирана а има прикриено рекламирање со 
производите на „Сковин“. Исто така напомена дека за гледачот нема никаква разлика 
дали е терестријална или сателитска телевизијата. За првото прекршување, член 93 
став 3 од Законот, се согласува да се изрече мерка, по член 98 став 1 од Законот, 
треба пошироко да се гледа во однос на прикриеното рекламирање. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека кога го гледа времето со кое се 
надминати лимитите, има мислење дека можеби техничарот погрешил од невнимание, 
така да за прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност ја 
предложи мерката писмена опомена.  За прекршување  по член 98 став 1 од Законот, 
предложи на Канал 5 да се упати укажување. Според него во емисија „Бекстејџ“,во 
прилогот за ракометарот на Металург, Филип Миркуловски, повеќе се промовира 
спортот отколку рекамирање на локалот каде што пиел кафе, кое според извештајот е 
констатирано како прикриено рекламирање.  

Членот на Советот, Селвер Ајдини, рече дека за прекршокот по член 93 став 3 од 
Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитот за рекламирање на еден 
реален час), за национална телевизија, како што е Сител е голема и груба грешка и во 
тој поглед предложи да се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување. 
Во врска со мислењето на членот на Советот, м-р Борис Арсов, дека ТВ Сител 
направил грешка од невнимание, рече дека не се согласува, затоа што од 18 до 19 
часот на 08.11.2011 година, вкупно време на рекламирање е 16 минути и 35 секунди, а 
дозволено време за рекламирање на еден реален час изнесува 12 минути. 

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека ТВ Сител неколку пати го има 
прекршено Законот по член 93 став 3 од Законот, и не се согласува дека одговорното 
лице во техника од невнимание погрешил, бидејќи постои регулатива, па предложи 
мерка писмена  со барање за објавување. Констатираните прекршување на ТВ Сител 
се евидентни, посебно затоа што медиумите опстануваат од реклами, кои преставуваат 
финансиски ресурси, и во тој поглед,  како Совет за радиодифузија треба да се 
завземе поостар став околу овој вид прекршок. Рече дека во таа насока не мисли само 
на ТВ Сител, туку воопшто за сите медиуми, телевизии или радија кои го прекршуваат 
законот за рекламирање и телешопинг. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека за прекршок по член 
93 став 3 од Законот, досега на ТВ Сител се изречени мерките: две писмени опомени, и 
двапати изречената мерка времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден  
и во последниот мониторинг има констатирано неколку пати надминување на лимити за 
рекламирање. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски прочита дел од 
прикриеното рекламирање: Марија Петровска: „Веќе е 15 часот и идеално време за 
лесен ручек, пред тренингот во 17 часот. Од Броз се упатуваме кон омилениот 
ресторан на Миркуловски „Кљуса“ во Дебар Маало.... Додека Филип уживаше во 
макароните, ние ги побаравме сопствениците...  Или во емисијата „Мојата ѕвезда“, 
водителката Лила Филиповска го преставува спонзорот: „Би сакала да ве 
потсетам на луѓето коишто ни ја носат радоста на животот и тоа благодарение 
на „Анговес“ од Кавадарци, кој што ни ги носи производите на Вино Жупа – 
Александровац. Значи тоа се едни фантастични сокови кои се нарекуваат Ла Вита, 
природни без конзерванси, без адитиви, без никакви ароми. Во буквална смисла на 
зборот кога пиете Ла вита сокови вие добивате полна чаша на овошје...“ 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски рече за да се избегне селективноста 
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која ја посочил м-р Зоран Трајчевски, предложи да се направи мониторинг и на 
телевизијата која беше спомената, ТВ Алфа. Инаку рече дека треба да се прави 
разлика помеѓу прикриеното рекламирање и правилата за спонзорство. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека прекршување на член 93 став 3 од 
Законот е сериозна работа која директно влијае на бизнис амбиентот во државата. На 
тој начин медиумите создаваат нелојална конкуренција. На ниво на грешка може да се 
толерира една минута, рече, но надминување 3 или 4 минути според него веќе е 
тенденција. Г-динот Наумов, рече дека за констатираното прекршување по член 98 
став 1 од Законот за радиодифузната дејност – (прикриено рекламирање), бранејќи ја 
ТВ Сител, не им се прави услуга на медиумите. Емисиите се реализирани од независни 
продукции и тие секогаш имаат проблем како што била емисијата на Драган Вучиќ со 
прикриеното рекламирање, кое што рече дека сега е регулирано во неговите емисии 
односно одвоено како комерцијална презентација. Не смее ова прекршување да 
помине незабележено односно рече дека треба барем да се упати укажување до ТВ 
Сител. Предложи за прекршување на 93 став 3 од Законот, мерката писмена опомена 
со објавување а за 98 став 1 од Законот, укажување. Што се однесува до 
селективноста на Советот во однос на мониторинг и изрекување на мерки, рече дека не 
се согласува и тоа го чувствува како навреда. Објасни дека ТВ Алфа ја нема во овој 
мониторинг затоа што сега се мониторираат терестријалните телевизии и радија, но не 
и сателитските, како што е ТВ Алфа, Наша ТВ, Скај Нет плус и сл.  Рече дека неговиот 
став е конзистентен за сите телевизии подеднакво.  

Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека кај ТВ Сител и 
претходно има изречени мерки по основ на прекршување по член 93 став 3 од Законот. 
Во изготвениот извештај од мониторингот рече дека има во неколку блока по 4-5 
минути недозволено надминување на лимитите за рекламирање и не се согласува дека 
тоа е случајна грешка. Во тој поглед предложи писмена опомена со барање за 
објавување. За вториот сторен прекршок по член 98 став 1 од Законот, предложи 
укажување. Членовите на Советот, може да гласаат секој според своето убедување, но 
во поглед на работата на Секторот за програмски работи и методологијата која ја 
применуваат при мониторинг, нема никакви сомневања, Извештајот е објективно и 
професионално изработен и приложените информации од мониторингот може во секое 
време да се проверат. Предложи за следната седница да има извештаи од мониторинг 
на телевизиите кои ја емитуваат својата програма преку сателит.  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека негов впечеток е дека во 
дискусиите на седница често се манипулира со термините грешка и тенденција. 
Советот треба да биде заинтересиран за фактичката состојба, што се случува, што е 
констатирано при мониторинг, додека причините за констатираните прекршоци не 
треба Советот да го интересираат затоа што веќе има последици. Советот не треба да 
истражува зошто радиодифузерите го прекршиле Законот, бидејќи станува збор за 
професионални медиумски куќи, со традиција. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека треба да се прави разлика 
од прикриено и отворено рекламирање. Прикриеното рекламирање според него е 
шише со пијалок на кое е видлива етикетата, но кога водителката ќе почне да кажува и 
конкретни карактеристики за пијалокот тогаш тоа преминува во отворено рекламирање.  

Предлогот за прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната 
дејност (надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час), да му се 
изрече мерката писмена опомена со барање за објавување, се стави на гласање. 
Предлогот со 13 гласа „За“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Борис 
Арсов, се усвои.  



8 
 

По предлог на членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, за прекршување на член 
член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (прикриено рекламирање), на ТВ 
Сител да не се изрече мерка, се стави на гласање. „За“ овој предлог гласаа: м-р Борис 
Арсов, м-р Зоран Трајчевски, м-р Методија Јанчески, Лазо Петрушевски и Методи 
Стоименовски. Против беа, м-р Зоран Стефаноски, Столе Наумов, Бранко 
Радовановиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу и проф. д-р Томе Груевски. 
Воздржани беа, Замир Мехмети, м-р Милаим Фетаи и Селвер Ајдини. Предлогот не се 
усвои. 

Предлогот, поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност – (прикриено рекламирање), да се изрече мерката писмена опомена се стави 
на гласање. „За“ беа членовите на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 
проф. д-р Томе Груевски, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, акад. Али Алиу, Замир 
Мехмети, Селвер Ајдини. Воздржани беа: м-р Зоран Трајчевски, м-р Борис Арсов, 
Методи Стоименовски, Лазо Петрушевски, акад Бојан Шоптрајанов и м-р Методија 
Јанчески. 

Советот одлучи на ТРД – ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час): да му се изрече 
мерката писмена опомена со барање за објавување. 
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – 
(прикриено рекламирање):  да му се изрече мерката писмена опомена. 

 
 
Точка 6 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ 
Телма од 8 ноември 2011 година. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека ТВ Телма е една од 
најдисциплинираните телевизии и за констатираните прекршоци предложи да им се 
упати укажување. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува со предлогот на г-динот 
Бранко Радовановиќ, причина повеќе што констатираните прекршувања не се 
драстични, но сепак рече дека да не треба да преминат во навика на ТВ Телма. 

По предлог на членот на Советот, Бранко Радовановиќ, на ТВ Телма за 
констатираните прекршувања да се упати укажување се стави на гласање. (во 
моментот на гласање, членот на Советот, м-р Методија Јанчески беше отсутен). 

Советот едногласно одлучи на ТРД - ТВ Телма: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите 
пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано 
визуелно предупредување во текот на програмата), да му се испрати укажување. 
 - поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните 
најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да му се испрати укажување. 
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- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на телешопингот од другите делови на програмата со 
оптички или акустички средства), да му се испрати укажување. 

 
Точка 7 

Советот го разгледа Извештаотј од мониторингот на програмскиот сервис ТРД 
Радио Рос Метрополис од 26 декември 2011 година. 
 Предлогот, поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за 
радиодифузната дејност, да се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување се прифати со 12 гласа „За“, воздржан беше членот на Советот Столе 
Наумов. (во моментот на гласање, членот на Советот, м-р Методија Јанчески беше 
отсутен). 
 Предлогот, поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за 
радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден 
реален час),  да му се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување, се 
прифати едногласно. 
 Предлогот, поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за 
радиодифузната дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите од другите 
делови на програмата со акустички средства), да му се изрече мерката: писмена 
опомена, се прифати едногласно. 

Предлогот, поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (емитување рекламни спотови во вести), да му се испрати укажување се 
прифати едногласно. 

Советот одлучи на ТРД – Радио Рос Метрополис: 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да му се изрече 
мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час),  да му се 
изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), да му се изрече мерката: писмена опомена. 

- поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување рекламни спотови во вести), да му се испрати укажување. 

 
Точка 8 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД 
Радио Антена 5 од 26 декември 2011 година. 

Предлогот, поради прекршување на член 106 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (неозначен спонзор), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување, се прифати едногласно. 

Предлогот, поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (прикриено рекламирање), да му се изрече мерката: писмена опомена, се усвои 
со 4 (четири) воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Борис Арсов, м-р Зоран 
Трајчевски, Методи Стоименовски, Методија Јанчески. 
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Предлогот, поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на 
програмата со акустички средства), да му се изрече мерката: писмена опомена со 
барање за објавување се усвои едногласно. 

Предлогот, поради прекршување член 74 став 2 од Законот за радиодифузната 
дејност (помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да му 
се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување, се усвои едногласно. 

Советот одлучи на ТРД – Радио Антена 5: 
- поради прекршување на член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначен спонзор), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(прикриено рекламирање), да му се изрече мерката: писмена опомена. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 
- поради прекршување член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (помалку 
од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да му се изрече мерката: 
писмена опомена со барање за објавување. 

 
Точка 9 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – РА 
Канал 77 од 26 декември 2011 година. 

Предлогот, поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната 
дејност (обврска најмалку 30% од емитуваната вокално-инструментална музика да 
биде на македонски јазик), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување, се усвои едногласно. 

Предлогот, поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (неозначување на реклами), да му се упати укажување се усвои едногласно. 

Предлогот, поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (емитување прикриено рекламирање), да му се упати укажување се усвои со 9 
(девет) гласа „За“ и 5 (пет) воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски, м-р Борис Арсов, Методи Стоименовски, Лазо Петрушевски и м-р Методија 
Јанчески.  

Раководителот на Секторот за програмски работи рече дека емисијата „Дневен 
ритам“ е спонзорирана емисија и јасно е назначено дека „Евроинс осигурување“ е 
спонзор. Но рече, според коментарите, внатре во емисија, поттикнуваат  купување на 
услугите на спонзорот, што е прекршок по член 106 став 2 од Законот. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи да му се упати 
укажување, со оглед дека до сега Советот нема изречено мерка по овој основ. 

Предлогот, поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната 
дејност (поттикнување купување на услугите на спонзорот), да му се упати укажување 
се усвои со 13 гласа „За“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Методи 
Стоименовски. 

Советот одлучи на ТРД – РА Канал 77: 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(обврска најмалку 30% од емитуваната вокално-инструментална музика да биде на 
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македонски јазик), да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за 
објавување. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување на реклами), да му се упати укажување. 
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање), да му се упати укажување. 
- поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(поттикнување купување на услугите на спонзорот), да му се упати укажување 

 
Точка 10 

Советот го разгледа Предлог-Извештајот на Пописната комисија за извршениот 
попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во 
магацинот, побарувањата и обврските на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 
година.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека со оглед на тоа што многу 
попишани средства се наоѓаат во подрумот на Советот и не се користат поради 
застарената технологија, предложи да се изнајде начин тие средства да се подарат или 
да се расходуваат. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека до сега Советот 
неколку пати има подарувано средства кои Советот не ги користи. 

Советот донесе едногласна Одлука за усвојување на  Извештајот на Пописната 
комисија за извршениот попис заклучно со 31.12.2011 година на основните средства, 
ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во магацинот, побарувањата и 
обврските, како и паричните средства на СРД на РМ за 2011 година.  

Советот донесе едногласна Одлука за усвојување на Листата за отпис на 
основните средства, ситен инвентар, материјалните и резервните делови кои не се 
повеќе во употреба во СРД на РМ, додека отпишаните средства ќе паднат на товар на 
капиталот на Советот за радиодифузија на РМ.  

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, рече дека 
постојат странски валути во благајната на Советот за радиодифузија на РМ со предлог 
истите да се отпишат. 

Советот донесе едногласна Одлука за отпишување на странски валути од 
благајната на Советот за радиодифузија на РМ. (во моментот на гласање членот на 
Советот, м-р Зоран Трајчевски беше отсутен). 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека во поглед на пописот на 
основните средстава кои се неупотребливи, во иднина да се направи проценка на 
нивната вредност која може да се доближи близу до нулата. Во поглед на материјалите 
од електронско потекло, рече дека во процедура е донесување на Закон за 
електронски отпад, а во Македонија има компании кои купуваат ваков електронски 
отпад. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да направи Одлука за 
отпишување на странски валути од благајната на Советот за радиодифузија на РМ, кои 
беа наведени во Извештајот на Комисијата. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, Советот донесе 
одлука да ги награди работниците Владимир Ѓорѓиески, Арѓент Џелили и Александар 
Џуваревиќ, членови на Пописната комисија, поради посебни вонредни залагања во 
работењето - изготвувањето на Пописот на основните средства и ситниот инвентар, 
материјалите и резервните делови во магацинот, побарувањата и обврските на 
Советот за радиодифузија за 2011 година. 
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Точка 11 

Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за јавна набавка за предметот на набавка 
дигитален сертификат за електронски потпис на токен. 
 Советот донесе едногласна одлука за потребите на Советот за радиодифузија 
во 2012 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе 
постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: 
Дигитален сертификат за електронски потпис на токен, за потребите на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

Советот одлучи, вкупниот износ на средствата потребни за реализација на 
договорот за јавна набавка на Одлуката, да изнесуваат 100.000,00 денари, без вклучен  
ДДВ. 
           За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. 

Доделувањето на договорот за јавна набавка да се спроведе со примена на 
постапката - барање за прибирање на понуди без објавување на оглас согласно 
одредбите од Законот за јавните набавки. 

Советот одлучи постапката за доделување на договорот за јавна набавка да ја 
спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
         -  Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик  Арџент Џелили;   
         -  Рубин Талески - член, со заменик Ивана Каракушева и 
         -  Симона Темелкова - член, со заменик Борче Маневски. 
 

 
Точка 12 

Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за јавна набавка за предметот на набавка 
услугата одржување на хигиената во деловните простории на СРД. 

Советот донесе едногласна одлука за потребите на Советот за радиодифузија 
во 2012 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе 
постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: 
Одржување на хигиената во деловните простории на Советот за радиодифузија на РМ 
-  Оглас бр.02/2012. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 360.000,00 денари, без пресметан  ДДВ. 
         За реализацијата на договорот за јавната набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапка Барање за прибирање понуди со објавување оглас согласно членовите од 100 
до 104 од Законот за јавните набавки. 

Советот одлучи постапката за доделување на договорот за јавна набавка да ја 
спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
- Огнен Неделковски - претседател на Комисијата, со заменик Борче Маневски;  
- Александар Џуваревиќ - член, со заменик Симе  Златески и   
- Шќипе Тахир - член, со заменик Ружица Бошнаковска - Јотевска. 

 
Точка 13 

Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за јавна набавка за предметот на набавка – 
податоци за електронско мерење на гледаноста на ТВ програмите, и тоа: податоци од 
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електронското мерење на ТВ публиката и податоци за емитуваните реклами на ТВ за 
2011 година. 

Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Податоци за 
електронско мерење на гледаноста на ТВ програмите. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 1.000.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
           За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. 

Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапката – постапка со преговарање без објавување на оглас согласно одредбите 
(член 99 став1 точка1 алинеа2) од Законот за јавните набавки. 

Советот одлучи постапката за доделување на договорот за јавна набавка да ја 
спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
         - Магдалена Довлева-Давидовска - претседател на Комисијата, со заменик 
Емилија Јаневска;   
         - Сашо Богдановски - член, со заменик  Драгица Љубевска  и 
         -  Владимир Ѓорѓиески - член, со заменик Ружица Бошњаковска-Јотевска. 
 

Точка 14 

Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за јавна набавка за предметот на набавка – 
одржување на системот за материјално-финансиско работење, плата и магацинско 
работење. 

Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Одржување 
на системот за материјално-финансиско работење, плата и магацинско работење за 
потребите на  Советот за радиодифузија на РМ. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 120.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
           За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. 

Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапката – постапка со преговарање без објавување на оглас (член 99 став1 точка1 
алинеа2) согласно одредбите од Законот за јавните набавки. 

Советот одлучи постапката за доделување на договорот за јавна набавка да ја 
спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
         - Арбен Саити- претседател на Комисијата, со заменик Арџент Џелили;   
         - Ивана Каракушева - член, со заменик  Ивона Муфишева-Алексовска  и 
         -  Наташа Стојчевска - член, со заменик Шчипе Тахир. 

 
Точка 15 

Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за јавна набавка за предметот на набавка – 
ревизорски услуги – ангажман на надворешна ревизорска куќа за ревизија на завршна 
сметка за 2011 година. 

Советот одлучи за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година, 
согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за 
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доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Ревизорски 
услуги за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 300.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
           За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. 

Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапката - барање за прибирање на понуди без објавување на оглас согласно 
одредбите од Законот за јавните набавки. 
Советот одлучи постапката за доделување на договорот за јавна набавка да ја 
спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
         - Рубин Талевски - претседател на Комисијата, со заменик Емилија Петревска - 
Камењарова;   
         -  Ивана Каракушева - член, со заменик Атила Мемет и 
         -  Ивона Муфишева-Алексовска   член, со заменик Огнен Неделковски. 
 

 
Точка 16 

Советот ги разгледа Подготвителните активности за распишување Конкурс за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на 
телевизиски програмски сервиси на државно ниво преку јавни комуникациски мрежи. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, како вовед ја објасни потребата 
од распишување на конкурс од ваков вид.  Рече, дека право на учество имаат сите 
субјекти кои ќе ги исполнуваат критериумите дадени во тендерската документација. 
Советот, рече дека не може да предвиди колку субјекти ќе се пријават, но сепак со 
Советот со Закон е обврзан да го наведе максималниот бројот на дозволи. Во таа 
насока предложи членовите на Советот да организираат координација, на која ќе се 
прецизираат забелешките, потоа да ги достават во писмена форма дополнувањата и 
измените и доколку членовите на Советот се договорат меѓу себе, тогаш може да се 
објави конкурсот. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека треба 
да додаде уште нешто кое го има споменато на некои од претходните седници. Покрај 
овој конкурс предложи да се објави уште еден конкурс, непрофитна телевизија на 
национално ниво. Причината која ја наведе е писмото за намери од МПЦ (Македонска 
Православна Црква) упатено до Советот. Поради карактерот на самата телевизија 
инсистира да биде непрофитна. Информира дека до сега Советот има издадено 
дозвола за непрофитно радио, но рече дека овој чекор ќе биде за првпат, бидејќи се 
работи за телевизија, која ќе се обраќа до една целна група, задоволувајќи ги нејзините 
специфични потреби. Смета, дека овој проект ќе биде поздравен, и доколку има писма 
за намери од други заедници, треба Советот да ги разгледа и во таа насока да се 
отвори можност, во иднина и на другите заедници да им се излезе во пресрет. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека иницијатива и барање 
за телевизија од тој вид има и од ИВЗ (Исламска Верска Заедница). Од таа причина 
побара при распишување на конкурс за непрофитна телевизија, да се наведе дека 
бројката е за две телевизии. Што се однесува до претходно спроведување  на јавно 
истражување и анализа, рече дека се согласува во целост. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи по однос на точката која е на 
дневен ред, распишување Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна 
дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси на државно ниво 
преку јавни комуникациски мрежи, да се задолжат службите да направат јавно 
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истражување и анализа, согласно член 45 од Законот, бидејќи однапред е важен и 
бројот на медиумите кои треба да добијат таква дозвола. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека јавно истражување и анализа се 
подразбира за сите дозволи кои се доделуваат а не само за овој конкурс. Прво се 
разгледуваат сите писма на намери, се анализираат, се анализира моќта и капацитетот 
на тој пазар, врз основа на податоците што Советот ги следи за анализа на пазарот. 
Што се однесува до бројката колку дозволи Советот ќе додели и чија бројка треба да 
биде наведена во конкурсот, смета дека бројот треба да биде толкав колку што има 
сателитски телевизии. Но, рече дека тоа не значи дека комплетната бројка на дозволи 
и треба Советот да ја додели, доколку не се исполнат критериумите наведени во 
конкурсот. Второ, предложи, сите субјекти кои ќе конкурираат, да се повикаат на 
разговор, кое според него досега се покажало како многу позитивно искуство, посебно 
кога два или повеќе субјекти конкурираат за една дозвола, во насока дали 
заинтересираниот субјект има развојна димензија и план или пак се работи за 
несериозен кој би немал општествена одговорност. Трето, рече, дека Законски треба 
да се интервентерира во форматите и коефициентите што се употребуваат за 
пресметка за висината за дозволата бидејќи има некои конрадикторности. Нагласи дека 
е за ставот, специјализираните формати, посебно од музички формат бидејќи 
вработените се  помалку, да плаќаат и повеќе. Но специјализиран информативен, за кој 
смета дека интересот на државата е да има такви медиуми кои ќе придонесат за 
плурализам и демократија, плаќаат повеќе отколку медиумите од општ формат, што не 
е во ред. 

Советот ги задолжи сите сектори во Стручната служба на Советот,  да започнат со 
подготвителни активности за распишување Конкурс за доделување дозволи за вршење 
радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси на 
државно ниво преку јавни комуникациски мрежи, согласно Законот за радиодифузната 
дејност. 

Конкурсот за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување 
и пренос на телевизиски програмски сервиси на државно ниво преку јавни 
комуникациски мрежи ќе биде разгледуван на координација на членовите на Советот, 
па потоа ќе се најде на дневен ред на некоја од наредните седници на СРД. 

 
Точка 17 

Советот ја разгледа Анализата на следењето на сопственичката структура на 
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на 
сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2011 година. 

Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, рече дека самиот наслов на 
анализата мора да се разбере како извештај или збир на информации за вкупните 
активности на Секторот за истражување и долгорочен развој. Овој материјал, рече, 
дека произлегол како неопходност за прегледноста за целокупната материја, што како 
Совет е обврзан директно од Законот за радиодифузната дејност, глава 3. 

Претседателот на Советот, ги прочита заклучните согледувања од Анализата: 
„Во анализираниот период, само една телевизиска станица достави барање 

за одобрение за промена на сопственичката структура. Откако констатираше 
дека со планираната промена не се прекршуваат одредбите од Законот за 
радиодифузната дејност, Советот издаде Одобрение за промена.  

Советот констатираше постоење недозволена медиумска концентрација кај 
вкупно три радиостаници. Откако им укажа да го усогласат своето работење со 
одредбите од Законот за радиодифузната дејност, сите три субјекти постапија 
согласно укажувањето на Советот и презедоа активности во насока на 
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отстранување на пречките за вршење радиодифузна дејност. Во анализираниот 
период, недозволената медиумска концентрација ја отстранија и двете 
телевизиски станици кај кои таа беше констатрирана во првите шест месеци од 
годината.  

Што се однесува на обврската за транспарентност на сопственоста и 
изворите на финансирање, забележливо е дека на последниот термин за 
објавување на податоците (31 октомври) само три радиодифузери не ја исполнија 
оваа законска обврска“. 

Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на следењето на 
сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на 
транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2011 година 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавност, да ја преведе Анализата на следењето на сопственичката структура на 
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на 
сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2011 година и да ја достави до 
Секретаријатот за европски прашања при Владата на РМ. 

 
Точка 18 

Советот ја разгледа Информацијата за барањето на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО од 
Охрид за согласност за промена на сопственичката структура. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, во соработка со колешката 
од Секторот за истражување и долгорочен развој, објасни дека на 25.01.2012 година од 
страна на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО од Охрид, до Советот за радиодифузија доставено 
е барање за согласност за промена на сопственичка структура. Го прочита мислењето 
од материјалот доставен за седницата, подготвен од Секторот за истражување и 
долгорочен развој кое гласеше: „Со оглед на тоа што не се создава недозволена 
медиумска концентрација, односно не постојат формално-правни пречки, Советот 
би требало да издаде одобрение за промена на сопственичката структура на ТРД 
РАДИО ОХРИД ДОО од Охрид“.    

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за барањето на ТРД 
Радио Охрид ДОО од Охрид, за согласност за промена на сопственичката структура и 
одлучи, со оглед на тоа што не се создава недозволена медиумска концентрација, 
односно не постојат формално-правни пречки, да издаде одобрение за промена на 
сопственичка структура на ТРД Радио Охрид ДОО од Охрид. 

 
Точка 19 

Советот го разгледа Предлог-Правилникот за техничките и организациските мерки 
за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Советот за 
радиодифузија на РМ. 

Правилникот е подготвен во рамките на Секторот за правни работи, од Ивона 
Муфишева Алексоска и Арбен Саити, Раководител на Секторот за технологии и 
информатика кои се определени од Советот за офицери за заштита на правата и 
личните податоци. Составен дел од Правилникот е Изјавата, согласно Законот за 
заштита на лични податоци. 

Советот едногласно го усвои предложениот Правилник за техничките и 
организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци во Советот за радиодифузија на РМ. 

Секретаријатот на Советот се задолжи да го објави во “Службен весник на  
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Република Македонија” Правилникот за техничките и организациските мерки за 
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Советот за 
радиодифузија на РМ и да го објави на огласната табла во Советот за радиодифузија 
на РМ. 

Советот ги задолжи сите вработени лица во Советот, кои при своето работење 
обработуваат лични податоци, да потпишат Изјава за обезбедување тајност и заштита 
на обработката на личните податоци. 

 
Точка 20 

Советот го разгледа Извештајот од анализата на телевизиските програмски сервиси 
на Јавниот радиодифузен сервис. 

Членот на советот, Бранко Радовановиќ, рече дека за кратко време од Секторот за 
програмски работи пласирани се две сериозни Анализи. Во оваа анализа, рече е 
анализирана една недела од месец октомври, во период кога ништо посебно не се 
случувало односно без поважни спортски настани, поголеми политички случувања и 
посети на еминентни личности од надвор. Нагласи дека во изготвувањето на анализата 
употребени се научни методи, и според него оваа анаилза неможе да биде показател 
за насоките на медиумот за период од една година, но може за наредниот период. 
Посебно, како пример ја издвои образовната програма кај Јавниот радиодифузен 
сервис, особено кога се говори дека има недостаток од детски едукативни емисии, и 
како пример ја издвои емисијата „Ѕвон“ која е повеќе забавна отколку едукативна. Со 
оваа анализа, рече, главниот и одговорен уредник ќе им посочи на главните уредници 
по сектори во МТВ, дека има одредени недостатоци во програмата која ја емитуваат а 
кои треба да ги коригираат. Што се однесува до претходната анализа, плурализмот во 
вестите, фактот дека не е усвоена е избрзан и не може еден материјал без друг да 
функционираат, бидејќи треба  ова истражување да има една целина. Поблаг или 
построг, Советот може да биде во донесувањето на одлуки, но изготвениот материјал 
самиот по себе ги покажал резултатите. Јавниот сервис имаше Сектор за анализа, така 
да според него, може би овој извештај ќе придонесе за обнова на Секторот. Според 
него, анализа која покажува и најлоши резултати, е добра за анализираниот субјект. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека станува збор за 
одлично и професионално изработена анализа. Вработените во Секторот за 
програмски работи рече дека ја познаваат својата работата и оваа анализа ќе остане 
во Јавниот сервис како смерница за во иднина, како богатство на Република 
Македонија, која го отсликува јавниот сервис и се она што се случува со него, 
забелешките и смерниците каде треба да се движи, почитување на законот и 
комплетната обврската која ја имаат како Јавен сервис. Најквалитетна и најкомпактна 
анализа досега која е изработен и според него, оваа анализа ке му користи на секој кој 
добронамерно ќе ја прифати и ќе донесе свои заклучоци. Секој материјал може да 
содржи секогаш дополнителни податоци, но Секторот за програмски работи сметал 
дека за ваков тип на анализа се потребни податоците кои и ги ставил во анализата. 
Објасни дека анализа се прави на случајно одбран термин, но не за време на нова 
година, светски првенства, туку во обични денови кога нема оптеретеност со 
дополнителни настани, кои ја менуваат програмската шема. Жалосно е, рече, што 
претходната анализа Советот не ја усвоил, но Секторот за програмси работи ја 
изготвил и тоа е негов минат труд кој неможе да се избрише, без разлика дали е 
усвоена или не. Што се однесува до усвојувањето на двата извештаи рече дека се 
согласува да бидат усвоени и без заклучок но само да излезат од рамките на Советот и 
да бидат пратени до МТВ, бидејќи за него се наменети. 
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Членот на Советот, Методи Стоименовски, рече дека Секторот за програмски 
работи се потрудил околу анализата но фалат многу податоци. Зборовите „безброј 
пати“, „лито“ и слично рече дека не можат да се ставаат во мерки за да се оцени дали 
нешто е направено намерно или не. Исто така рече дека недостасуваат многу 
податоци. Кога во Анализата се кажува дека се емитувале репризи, не е забележано и 
кога се емитувале, дали по полноќ, дали преку ден, бидејќи тоа се технички податоци 
со кои може да се донесе заклучок, дали тоа е стварно така. Анализата е добро 
изработена. Како податоци фалат и емисиите, колку емисии, колку време.. Може би 
имало емисии кои згаснале во меѓувреме, се јавиле нови емисии во текот на годината, 
и неможе врз основа на една анализирана недела да се донесе заклучок за цела 
година. Исто така како забелешка е што Анализата се повикува на претходната, првата 
анализа за плурализам во вестите а таа Советот не ја усвои. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот донел одлука да не 
се усвои првата анализа без разлика дали некому тоа му се допаѓа или не. И по таа 
основа не треба да се цитира во втората анализа.  Немал забелешка во содржината на 
првиот извештај, туку дека заклучокот не соодвествувал со содржината на анализата. 
За секој извештај доколку Советот смета дека не треба да се дискутира и да се 
презентираат различни ставови, тогаш не треба да се става на седница. Што се 
однесува конкретно до сегашниот извештај рече дека е далеку покоректен од 
претходниот и се согласува со забелешките кои ги посочи г-динот Методи 
Стоименовски, односно да се извадат зборовите како што се, безброј пати, многу пати 
и слично, бидејќи тие не преставуваат мерлива величина. Според него извештајот е 
објективен и ја отсликува реалната состојба и за него е прифатлив но под услов да се 
тргне претходниот извештај и да не се повикуваат на него. Го подржува мислењето на 
г-динот Петрушевски во однос на термините употребени во текстот, и предложи или да 
се исфрлат за да не бидат дел од текстот или тамо каде може и треба, да се заменат 
со мерливи параметри. Истото го забележал и во текстот на Записниците од седници, 
нагласувајќи дека таквата матрица при дефинирање на документите треба да биде 
исфрлена.  

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, предложи да се усвои анализата, 
со посочените забелешки, кои ќе бидат формулирани и доставени во писмена форма. 
Но мисли дека не е добро ова што се случува во Советот, поделеноста на ВИЕ и НИЕ, 
бидејќи сите се подеднакво членови на Совет за радиодифузија, а не две струи во 
Советот. Начинот на зборување, односно на обраќање меѓу себе со „Вие“ и „Ние“не 
треба во иднина повеќе да се употребува.  

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека нема дилема околу 
добро сработената анализа и околу заклучоците кои произлегуваат од неа во врска со 
Јавниот сервис. Најчесто ја следи втората програма на МТВ, програмата на албански 
јазик. Рече дека го загрижува третиот канал и седниците на Собрание на РМ кои се 
пренесуваат на тој канал, односно рече дека претходно можел да ги следи седниците 
со техничка можност и на албански и на македонски. Но сега веќе ја нема таа можност 
да ги следи дискусиите на пратениците на албански јазик, и се се емитува само на 
македонски јазик. Со оглед дека радиодифузната такса е покачена, смета дека оваа 
техничка можност треба да се врати повторно бидејќи пред една година и постоела. 
Ова збогатување на можностите на третиот канал рече дека треба брзо да се воведе.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека од анализата согледал дека има 
работи кај МТВ кои се подобри од претходната година, забележувајќи го и како гледач, 
но има работи кои се и полоши. Што се однесува до претходната анализа која Советот 
не ја усвои, рече дека сепак е јавен документ кој не треба да се сокрива, затоа што 
веќе била на дневен ред на седница, но во втората анализата може да се наведе дека 
не е усвоена. Што се однесува до сегашната анализа, смета дека требала да биде 
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малку построга во констатациите кон МТВ. Како пример ги наведе етничките заедници, 
односно треба посебно да се обработи колкаво е присуството на програмите наменети 
за етничките заедници. Предложи во заклучокот, да биде наведено дека малите 
етнички заедници се занемарени на програмата на каналот на етничките заедници. Да 
се потенцираат и кадровските проблеми со вработените, на ромски јазик, на влашки и 
сл. Исто така рече дека треба да се потенцираат недореченостите што ги кажал г-динот 
Фетаи во врска со Собранискиот канал. Г-диниот Наумов предложи Анализата да биде 
презентирана, како и претходните, на Советот на МРТВ. Се согласува со предлогот на 
членовите на Советот, Лазо Петрушевски и м-р Зоран Трајчевски, првиот Извештај да 
се усвои без заклучок, но секој што ќе го прочита, рече дека ќе ја разбере доминацијата 
на владата. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека предложениот Извештај од 
анализата на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис, 
содржи многу добри информации кои ќе и бидат од корист на МРТВ и штета ќе биде 
доколку не го добијат. Значи треба Советот да го испрати и добро би било да добие 
Советот и повратна информација за нивниот став по Извештајот или да се организира 
состанок во Советот. Во поглед на техниката како да се испрати и првиот материјал, 
рече дека лично ќе го подржи и првиот материјал но под услов да се изостави 
заклучокот од материјалот, кој беше проблем и од таа причина и не се усвои. Како 
Заклучок од денешната седница, предложи да се стави дека анализата од првиот дел 
ќе се испрати до МРТВ без спорниот заклучок и тогаш би можел и да се усвои и првиот 
извештај. Во поглед на вториот материјал рече дека е солидно направен, со тенденција 
да биде уште подобар. Како на пример термините – бескрајни резови, техничкото 
водство е под секое ниво, квалитетот на програмата е најчесто слаб, излитени серии а 
може да се напише како застарени и слично, кој според него се епитети кои се даваат 
на вработените тамо од тој што го пишувал текстот, не се констатации, и не би требало 
да се навредуваат вработените во МТВ. Негов предлог е да се испрати првата анализа 
до МРТВ без заклучокот и корекции во текстот на овој извештај, кој ќе ги достави во 
електронска форма, и материјалите да се испратат што поскоро и да се побара 
повратно мислење.  

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека во извештајот има 
сериозен недостаток а тоа е состојбата со научната програма во МРТВ, која оди од 
лошо кон полошо и на крајот е сведена на ништо. А научната програма Јавниот сервис 
мора да ја содржи. 

 
          Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски предложи првата анализа без 
заклучок и втората анализа, со корекции во текстот за употреба на мерливи параметри, 
забелешката за научната програма и програмата наменета за етнички заедници,  да се 
усвојат и испратат до МРТВ. Предлогот се усвои едногласно. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од анализата на 
телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис, со вградените 
забелешки дадени во текот на седницата. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го достави Извештајот од 
анализата на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис до 
раководните лица во Јавниот радиодифузен сервис, и Извештајот од мониторингот на 
јавниот радиодифузен сервис – политичкиот плурализам во телевизиските вести, кој не 
беше усвоен на 20 седница на Советот во 2011 година, но од тој извештај да бидат 
избришани предложените заклучоци на Секторот за програмски работи и без нив, да 
биде испратен Извештајот до МТВ. Исто така се задолжи Секторот за програмски 
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работи да закаже состанок со раководните лица во Јавниот радиодифузен сервис, во 
врска со двете анализи. 

 
Точка 21 

Советот ја разгледа  Информацијата во врска со дописот од Кинотека на 
Македонија (наш бр.09-109/1) од 13.01.2012 година. 

Магдалена Давидовска Довлева од Секторот за истражување и долгорочен развој, 
објасни дека на ден 13.01.2012 година, Кинотеката на Македонија доставила допис до 
Советот, во врска со доставување копии од телевизиските проекти од јавен интерес 
финансирани од радиодифузната такса преку Советот за радиодифузија.  

Финансирањето на овие проекти произлегувало од одредбите од Законот за 
радиодифузна дејност од 1997 година, кој престанал да важи во 2005 година, со 
донесувањето на новиот Закон за радиодифузната дејност. Во дописот на Кинотека, 
наведени биле неколку прашања до Советот, меѓу кои и потребата да им се достават 
БЕТА копии. Преснимените копии на БЕТА формат, Советот за радиодифузија ги 
доставувал до Кинотеката на Македнија. Со исцрпувањето на овие финансиски 
средства, прекинал и ваквиот вид соработка помеѓу Советот и Кинотеката. Според ова 
можни се две опции:  

1) Советот да достави мастер копија на БЕТА формат до Кинотеката, а по 
преснимувањето, за кое средствата ќе ги обезбеди Кинотеката, таа да ја 
врати копијата на Советот.  

2) Со оглед на тоа што согласно Законот за радиодифузната дејност од 2005 
година, кој во моментов е во сила и од каде што произлегуваат сите 
надлежности на Советот, не се предвидени никакви обврски за Советот во 
врска со ова прашање, а истовремено имајќи предвид и дека Советот не 
располага со простории во кои има соодветни услови за чување и заштита на 
БЕТА касетите од температурни и други влијанија, кои може да доведат до 
оштетување на мастер копиите, Советот да и ги предаде на Кинотеката 
БЕТА касетите, при што ќе се утврдат и условите под кои 
радиодифузерите би можеле да ги користат за емитување на сопствената 
програма под повластени услови, со оглед на тоа што јавниот интерес се 
оставрува токму преку нивното емитување. Доколку Советот констатира 
дека оваа опција е соодветна, на истиот начин треба да се постапи и со 
радиските проекти од јавен интерес, односно да се предадат на 
националната и унивезитетска библиотека „Свети Климент Охридски“ во 
Скопје, која согласно Законот за заштита на културното наследство има 
обврска да ги прибира, чува и реставрира фонотечните добра.  

 
Членот на Советот, Методи Стоименовски, како информација, даде податок дека 

Народна универзитетска библиотека направила нов објект наменет за дигитализација, 
така да предложи од нив Советот да побара услуга за дигитализација на снимениот 
материјал. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека мора телевизиските 
проекти од јавен интерес финансирани од радиодифузната такса преку Советот за 
радиодифузија да се дигитализират и од службите побара информација за предлогот 
на г-динот Стоименовски, дали може да се реализира, колку би чинел и сл. 

Советот ја разгледа предложената Информација во врска со дописот од 
Кинотека на Македонија (наш бр.09-109/1) од 13.01.2012 година, и го задолжи Секторот 
за истражување и долгорочен развој во соработка со членот на Советот, Методи 



21 
 

Стоименовски, да стапи во контакт со Националната и универзитетска библиотека "Св. 
Климент Охридски" – Скопје и да провери дали постои можност таа да ги дигитализира 
сите проекти од јавен интерес создадени од радиодифузната такса преку Советот за 
радиодифузија и дали има услови да ги чува во своите простории мастерите од сите 
горенаведени проекти. 

 
Точка 22 

Советот ја разгледа Информацијата за влегувањето во сила на одредбите од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на 
органите на државната управа, согласно работите кои се однесуват на 
радиодифузијата и радиодифузната структура преминуваат во надлежност на 
Министерството за информатичко општество и администрација. 
 Согласно член 27, став 1 од Законот за организација и работа на органите на 
државната управа („Службен весник на РМ“, бр.58/2000, 44/2002 и 82/2008), беше 
пропишано Министерството за транспорт и врски да ги врши работите од областа на 
телекомуникациите и телекомуникациската инфаструктура (алинеја 5) и работите кои 
се однесуваат на радиодифузијата и радиодифузната структура (алинеја 6). 
 Меѓутоа, согласно член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на РМ“, 
167/2010), кој Собранието на РМ го донесе на седницата одржана на 23-ти декември 
2010-та година, меѓу останатите надлежности на Министерството за информатичко 
општество и администрација, се пропиша работите кои се однесуваат на 
телекомуникациите и телекомуникациската инфаструктура и на радиодифузијата и 
радиодифузната структура од надлежност на Министерството за транспорт и врски да 
преминат во надлежност на Министерството за информатичко општество и 
администрација. 
 Примената на наведените одредби, беше одложена, така што беше пропишано 
истите да започнат да се применуваат од 1-ви јануари 2012-та година. 
 Исто така, согласно член 11 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник 
на РМ“, 167/2010), се пропиша дека вработените во Министерството за транспорт и 
врски, кои ги вршат работите што се однесуваат на телекомуникациите, 
телекомуникациската инфраструкутра, радиодифузијата и радиодифузната 
инфраструктура, како и опремата, документацијата и другите средства се преземаат во 
Министерството за информатичко општество и администрација од 1-ви јануари 2012-та 
година. 

Советот ја едногласно ја прифати Информацијата за влегувањето во сила на 
одредбите од Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и 
работа на органите на државната управа, согласно работите кои се однесуват на 
радиодифузијата и радиодифузната структура преминуваат во надлежност на 
Министерството за информатичко општество и администрација. 
 

 
Точка 23 

Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата од состаноците во 
Софија и Букурешт во врска со иницијативата за формирање Мрежа на регулаторни 
тела на Југоисточна Европа  (SEЕNRA), подготвена од Претседателот на Советот, м-р 
Зоран Стефаноски и членот на Советот, Замир Мехмети. 
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Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека е среќен затоа што присуствувал на 
тие состаноци и разговори, и тоа преставува искуство плус за него, каде рече дека во 
разговорите дошле до едно прифатливо заедничко решение. Значењето за 
формирање Мрежа на регулаторни тела на Југоисточна Европа  (SEЕNRA) е од големо 
значење. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски објасни дека на 25.01.2012г. во 
Софија, Бугарија и на 27.01.2012г. во Букурешт, Романија биле одржани состаноци со 
Претседателите и претставници од тамошните регулаторни тела (доцент Георги 
Лозанов – Претседател на Советот за електронски медиуми во Р.Бугарија и Рашван 
Попеску – Претседател на Националниот аудиовизуелен Совет, Романија, Иан Онисеј 
– Заменик Претседател на НАС и Кристијан Митителу – Член на Советот на НАС), на 
тема: формирање на Мрежа на регулаторни тела на Југоисточна Европа (SEENRA).  
 Идејата за средба, како и за темата на состаноците, потекнува уште од 
минатогодишната 33-та ЕПРА средба во Охрид, каде Р.Македоија беше домаќин, 
меѓутоа досега не се најде соодветен термин за реализација. 
 На средбата во Букурешт, Романија покрај Претседателот на Националниот 
аудиовизуелен Совет присуствувал и Претседателот на Здружението на телевизии и 
радија во Романија.  
 Средбите од страна на сите присутните биле оценети како успешни, имајќи ја во 
предвид актуелноста на темата и било договорено, сите предлози, забелешки и 
сугестии да се достават до Советот за радиодифузија на РМ, најдоцна до 20 февруари 
2012г. како би се разрешиле што поскоро сите нејаснотии и дилеми.     

 
Точка 24 

Советот го разгледа предложениот Нацрт-Статут на Мрежа на регулаторни тела на 
Југоисточна Европа (SEЕNRA). 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, во кратки црти ја објасни 
идејата за SEЕNRA. рече дека во Нацрт-Статут забележени се државите кои 
географски припаѓаат на подрачјето на Југоисточна Европа, но без конкретна забрана 
дека не може да содржи членство и од друга држава која не припаѓа на областа, како 
што е примерот со медитеранската платформа, а РМ е членка. Оваа платформа, рече 
дека е направена со идеја да не се трошат многу средства и ресурси, без посебни 
канцеларии и седишта на платформата. Ќе биде формирана на принцип, генералниот 
секретар кој што ќе биде избран ќе работи на организација, а земјата која ќе биде 
домаќин и ќе се менува секоја година, ќе биде претседавач. Очекува голема соработка 
меѓу земјите членки. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека генерално му се допаѓа тоа 
што е вградено во Нацрт-Статут на Мрежа на регулаторни тела на Југоисточна Европа 
(SEЕNRA). Тоа што не му се допаѓа ќе го забележи и испрати во писмена форма. 
Посебно не му се допаѓаат правописните грешки во текстот, и се понуди да помогне во 
таа насока. 

Со 4 (четири) воздржани гласа од членовите на Советот: м-р Борис Арсов, м-р 
Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, м-р Методија Јанчески и 10 (десет) гласа 
„За“, Советот го усвои предложениот Нацрт-Статут на Мрежа на регулаторни тела на 
Југоисточна Европа (SEЕNRA). 

Советот ги задолжи членовите на Советот за радиодифузија да ги достават своите 
забелешки за Статутот на Мрежа на регулаторни тела на Југоисточна Европа 
(SEЕNRA) во писмена форма до Раководителот на Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавност, Борче Маневски. 
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Точка 25 

Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата од конференцијата за 
стратешки пристап во развој на механизмите за заштита на личните податоци, одржана 
на 25-ти ноември 2011 година во хотел “Стоун Бриџ” во Скопје, подготвена од Арбен 
Саити и Ивона Муфишева Алексовска. 

На 25-ти ноември 2011-та година, во хотелот „Стоун Бриџ“ во Скопје, во 
организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ била одржана 
Конференција за стратешки пристап во развој на механизмите за заштита на личните 
податоци. На Конференцијата, по претходна покана од страна на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци на РМ, присуствуваа двајца претставници од Стручната 
служба на Советот за радиодифузија на РМ: Арбен Саити, Раководител на Секторот за 
технологии и информатика на Советот и Ивона Муфишева Алексовска, Соработник во 
Секторот за правни работи на Советот, назначени како офицери за заштита на лични 
податоци во Советот. 
 

Точка 26 

Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата од семинарот за заштита 
на личните податоци во телекомуникацискиот сектор, одржан на 12-ти декември 2011-
та година во хотел „Стоун Бриџ” во Скопје, подготвена од Арбен Саити и Ивона 
Муфишева Алексовска. 

Дирекцијата за заштита на личните податоци со поддршка од Делегацијата на 
Европската Унија и проектниот тим на ИПА проектот „Поддршка на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци”, на 12-ти декември 2011-та година, во хотелот „Стоун 
Бриџ“ во Скопје, организираа семинар на тема „Заштита на личните податоци во 
телекомуникацискиот сектор“. На семинарот, по претходна покана од страна на 
Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ, присуствуваа двајца претставници 
од Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ: Арбен Саити, Раководител 
на Секторот за технологии и информатика на Советот и Ивона Муфишева Алексовска, 
Соработник во Секторот за правни работи на Советот, назначени како офицери за 
заштита на лични податоци во Советот. 

 
Точка 27 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Извештајот од презентацијата на 
резултатите од истражувањето на Коалицијата на младински организации “СЕГА”, 
подготвен од Сашо Богдановски. 

На покана од „Коалицијата на младински организации - СЕГА“, присуствувал на 
презентацијата на публикуваниот „Извештај за спроведувањето на Конвенцијата за 
правата на детето во Македонија“ во 2011 година. Организаторот на настанот, 
Коалицијата на младински организации СЕГА, обединувал 14 здруженија и уште толку 
придружни членки и претставува национална платформа за младински политики, 
младински активизам, информирање и учество на младите за општествени прашања 
од делокругот на нивниот интерес. Извештајот и презентацијата главно биле 
фокусирани на спроведувањето на правото на учество на децата во денесувањето 
одлуки во училиштата и локалните заедници, но и на остварувањето на членовите 12, 
13, 14 и 15 од Конвенцијата за правата на детето во Република Македонија во 2011 
година. Проектот бил спроведен со поддршка на Детската фондација „Песталоци“ од 
Троген, Швајцарија, а организаторот за потребите на Извештајот спровел истражување 
во периодот јули – ноември 2011 година, со кое биле опфатени 14 градови во 
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Република Македонија (Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, Дебар, Охрид, Струга, 
Ресен, Прилеп, Битола, Кавадарци, Штип, Виница и Гевгелија), а истовремено и на 
националните институции кои претставуваат субјекти во заштитата и промовирањето 
на детските права.  

 
Точка 28 
Разно 
- Советот ја разгледа Анализата на надзорот врз обврските на јавните 

комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторските и сродните права во четвртиот квартал на 2011 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека изработката на Анализата произлегла 
од активностите на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права и во неа има детално опишано што се е сработено во наведениот 
период. Како обврска ги издвои и предлог активностите кои се содржани во Анализата. 
Како забелешка ја наведе пасивноста на Советот, односно дека е поминат период од 2 
месеци кога се одржала последната седница за регистрација на програмски пакети и 
рече дека во иднина треба да се зголеми интензитетот на одржување на тие седници. 
Состаноците кои ги организира Секторот за спречување на пиратерија со 
претставниците на кабелските оператори, секој последен четврток во месецот, редовно 
се одржуваат, така да ќе продолжат и во иднина. 

Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека во делот на 
рекламирањето треба да се обрне малку поголемо внимание. Како пример го наведе 
рекламирањето на безалкохолниот пијалак Coca Cola. Значи оние иматели на правата 
за рекламирање во РМ за овој вид пијалак, се во малку недефинирана положба затоа 
што странските канали можеби веќе ја рекламираат Coca Cola на овие простори. 
Предложи да се изнајде начин да се заштити нашиот пазар во оваа насока. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека треба да се провери 
оваа можност од правен аспект. 

Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на надзорот врз обврските на 
јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторските и сродните права во четвртиот квартал на 2011 
година. (членот на Советот, акад. Али Алиу не беше присутен на гласањето). 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавност, да ја преведе Анализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски 
мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права во четвртиот квартал на 2011 година и да ја достави до 
Секретаријатот за европски прашања при Владата на РМ. 

- Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за јубилејна награда на Билјана 
М.Јовановска за 10 години поминати во Советот за радиодифузија на РМ. 

Советот едногласно одлучи, на Билјана М. Јовановска, распоредена на работно 
место, Виш соработник во Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на 
авторското право и сродните права во Советот за радиодифузија на Република 
Македонија, да и се додели јубилејна награда, за 10 (десет) години поминат работен 
стаж во Советот за радиодифузија на Република Македонија. (членот на Советот, акад. 
Али Алиу не беше присутен на гласањето). 

- Советот ја разгледа  и едногласно ја усвои Информацијата во врска со 
обврските на Советот за радиодифузија произлезени од новиот Закон за еднакви 
можности на жените и мажите. (членот на Советот, акад. Али Алиу не беше присутен 
на гласањето). 
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Емилија Петревска – Камењарова, Виш соработник во Секторот за програмски 
работи, рече дека ова е нов Закон, усвоен на почетокот на годината, поточно 11 
јануари 2012 година. Во него, во одредени членови се спомнува Советот, кој што има 
одредени обврски, односно треба да изврши одредени истражувања за остварување 
на правата за еднакви можности на жените и мажите.  Како Предлог – Заклучок во 
Информацијата во врска со обврските на Советот за радиодифузија произлезени од 
новиот Закон за еднакви можности на жените и мажите беше наведено дека, Закон за 
еднакви можности на жените и мажите, за Советот за радиодифузија предвидува нови 
обврски, односно истражувања од програмски аспект. Овие истражувања не се 
предвидени со Програмата за работа на Советот за 2012, а со тоа, за нив не се 
предвидени средства во Буџетот. За да се спроведат истражувањата од член 17 став 
(3) и (4), особено истражувањето од став (4) за чие неисполнување е предвидена и 
глоба (член 41) неопходни би биле: 

а.) надворешни соработници (тројца со високо образование, во времетраење од 
двапати по еден месец)  

б.) експерт/експерти за консултации (во времетраење од двапати по еден месец) 
- Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Предлог-Одлукатата  за јавна набавка 

за предметот на набавка – Потрошен информатички материјал, за потребите на 
Советот за радиодифузија на РМ. (членот на Советот, акад. Али Алиу не беше 
присутен на гласањето). 

Советот одлучи за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година, 
согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Потрошен 
информатички материјал, за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 120.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
         За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.   

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе 
Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
         - Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик  Арџент Џелили;   
         - Назиф Зејнулаху - член, со заменик Несрин Сејфула и 
         - Биљана Марковска - Бошњаковска  - член, со заменик Ружица Бошњаковска  - 
Јотевска. 

- Советот го разгледа Барањето за номинација од Владата на РМ. 

Советот еногласно го номинира членот на Советот Методи Стојменовски за  
претставник од Советот за радиодифузија за форумската расправа согласно Акциониот 
план од Информацијата за проектот "Учиме од бизнис - заедницата" (Посета на нови 
150 компании), согласно Барањето од Владата на РМ (наш број 03-470/1 од 08.02.2012 
година). (членот на Советот, акад. Али Алиу не беше присутен на гласањето). 

 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја испрати номинацијата на 
членот на Советот Методи Стојменовски по електронски пат до Владата на РМ. 

- Советот донесе едногласна одлука да ги награди работниците Владимир 
Ѓорѓиески, Арѓент Џелили и Александар Џуваревиќ, членови на Пописната комисија, 
поради посебни вонредни залагања во работењето - изготвувањето на Пописот на 
основните средства и ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во 
магацинот, побарувањата и обврските на Советот за радиодифузија за 2011 година. 
(членот на Советот, акад. Али Алиу не беше присутен на гласањето). 

Надоместокот за работната успешност на работниците Владимир Ѓорѓиески 
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Арѓент Џелили и Александар Џуваревиќ, да изнесува 20% од основната плата на 
именуваните за период од три месеци. 

- Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи да се зврши 
прашањето со работникот Маја Дамевска. Во контекс на ова додаде дека не би сакал 
никогаш повеќе да се случи ваквата ситуација, односно да биде поништена одлука што 
Советот веќе еднаш ја донел. Одлуката, рече дека може правно да биде оспорена дека 
е незаконска, но неможе ова што сега Советот го гласа, утре да дојдат нови членови на 
Совет  и да ги поништат одлуките кои што сега се донесени. На службите им рече да 
подготват информација дали имало или не точка на седница за доделување на 
финансиски средства за Маја Дамевска.  

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека се заинтересирал за 
сумата која требало да и се исплати на Маја Дамевска, и рече дека половина од таа 
сума веќе и е исплатена на вработената. Во таа насока предложи компромисно 
решение, тие средства што се исплатени да не ги врати на Советот, но повеќе да не се 
оди со понатамошното финансирање. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека веќе е направена комисија 
која треба да го разгледа ова прашање и во тој поглед комисијата донела одлука да 
побараат компетентно мислење од соодветна институција која може да даде одговор 
по ова прашање. Што се однесува до веќе донесените одлуки рече дека според него е 
опасно да се поништуваат одлуки кои веќе се изгласани од Советот, дека тоа е опасна 
практика која што ќе го доведе Советот до крајна несигурност. Членот на Советот, акад. 
Бојан Шоптрајанов, рече дека го подржува ставот на м-р Зоран Трајчевски, дека сепак 
оваа точка треба да биде најавена на почетокот на седницата и ставена на Дневен ред. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека треба што поскоро да се 
разреши овој проблем, но сепак да биде во полза на вработената Маја Дамевска, 
односно да и се исплатат средствата до крај. 

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека не е во ред на вработената Маја 
Дамевска да и се исплати само половина од вкупната сума за која е донесена одлука, 
додека на останатите вработени во Советот да им се исплати целата сума. Според 
него да се побара толкување од други институции рече дека е непотребно, и во таа 
насока предложи Советот во Правилникот да ја додаде и можноста, Советот да 
финансира школување за високо образование. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека ваква точка на Дневен ред на 
Седницата немало нити пак била најавена. И во таа насока рече дека е непотребна 
било каква дискусија на оваа тема. Доколку требаше да биде на Дневен ред требаше 
да се најави на почетокот на седницата. Рече дека за одлуката на Маја Дамевска, 
немало одржано седница по оваа точка. Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја 
напушти седницата.  

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека што е направено е направено. Треба 
сите членови на Советот да се состанат, да соберат сили и заеднички да дојдат до 
прифатливо решение, за да на вработената Маја Дамевска и се реши овој проблем а 
членовите на Советот да изнајдат позитивна одлука. 
- По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот донесе одлука на сумата 
одобрена за користење на службен мобилен телефон, да се додадат уште 1.500,00 
денари, доколку лицата на кои им е одобрено правото согласно постојните одлуки, 
патуваат два пати службено во странство во текот на месецот. За оваој предлог гласаа: 
м-р Зоран Стефаноски, проф. д-р Томе Груевски, м-р Милаим Фетаи, Замир Мехмети, 
Селвер Ајдини, акад. Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов. Како 
воздржани од гласање се изјаснија: м-р Борис Арсов, Методи Стоименовски, м-р 
Методија Јанчески и Лазо Петрушевски. Советот го задолжи Секторот за правни работи 
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да подготви измени и дополнувања на постојните одлуки со кои се одобрува правото за 
користење службени телефони. 

- Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека за содржината на краткиот 
записник (хроника) од секоја седница која се објавува на Веб страницата на Советот, 
одлучуваат м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини и Секторот за меѓународна 
соработка и односи со јавноста и со тоа ја превземаат и одговорноста за содржината. 
Но рече дека постојат прашања за кои неможат сами да одлучат, и од таа причина 
потребна е консултација со сите останати членови на Советот. Предложи да се изнајде 
механизам или на координација или на наредната седница, со кој ќе се изнајде 
решение во врска со одредени прашања да на ја превземаат одговорноста сами. 
 
 
Бр. 02-460/33             Совет за радиодифузија на РМ 
03.04.2012 година                                                 Заменик на претседателот, 
С к о п ј е       м-р Милаим ФЕТАИ 

        
        

Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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