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ЗАПИСНИК 
од 21-та (јавна) седница на Советот 

одржана на 27.12.2011 година 
 

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

акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски,  акад. Али Алиу, м-р Алма Машовиќ, 
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. 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Горан 
Радуновиќ, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Милаим Абдураими, м-р Емилија 
Петревска – Камењарова, Симона Темелкова, Арџент Џелили и Ружица Бошнакоска - 
Јотевска. 

Присутни новинари: Кире Кипријановски од ТВ Ера, Бети Георгиева од 
Македонско Радио, Максим Ристоски од Капитал, Соња Казиновска од Дневник, Соња 
Јовановиќ Дамјановска од ТВ Телма, Жаклина Хаџивасилева и Киро Поповски од 
Утрински весник, Михајло Видимлиски и Дамјан Чунихин од 24 Вести, Александар 
Димитриевски од ТВ Алфа, Мирјана Спасовска од Ра Слободна Европа, Тања 
Јовановска од Вест, Бурхан од Алсат М, Венцо Донев од Нова Македонија и Соња 
Почивалец. 

 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 21-та седница на 
Советот за радиодифузија и воедно ги поздрави присутните новинари, претставници на 
медиумите. 

Предлог за измена на поднесениот Дневен ред имаше м-р Алма Машовиќ, која 
предложи точката 1, односно Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, 
одржана на 13.04.2011 година, за која имаше и 13 продолженија, одржани во периодот 
од 19.04.2011 до 17.08.2011 година, да се одложи. Причината за одложувањето рече 
дека е неопходна, бидејќи Записникот од 9-та седница треба да претставува сеопфатна 
слика за сите реални случувања на седниците во Советот, кои се одржуваа за време на 
предвремените парламентарни избори во РМ. Во Записникот е забележано дека 
дискусиите помеѓу членовите на Советот се воделе во релаксирана состојба, како да 
никој ништо не дискутирал и немал поинакво мислење, и од таа причина напомена дека 
мора да се преслуша вкупниот снимен аудио материјал за да во Записникот се 
забележи вистинската дискусија. 

Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, предложи во иднина повеќе да не 
се одложува Записникот од 9-та седница, причина повеќе што Советот го усвои 
Извештајот на медиумското покривање на предвремените избори за пратеници во 
собранието на РМ во 2011 година. Предложи, членовите на Советот кои имаат свои 
забелешки за Записникот од 9-та седница со сите продолженија да ги достават во 
писмена форма, за да би се интегрирале во текстот.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека иако материјалите се доставени 
навремено, 3 дена согласно Деловникот за работа на Советот за радиодифузија, сепак 
смета дека 13 продолженија се обемен материјал за да се прегледаат и преслушаат и 
во однос на тоа потребно е поголем временски период. Во таа насока се согласува со 
мислењето и предлогот на м-р Алма Машовиќ за одложување на Записникот. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, потенцира, дека Записникот 
од 9-та седница со 13 продолженија треба Советот да го усвои, се разбира со 
забелешки за конкретниот Записник, и во таа насока предложи до 10 јануари 2012 
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година сите забелешки од членовите на Советот да бидат доставени во писмена 
форма. 

Предлогот да се одложи Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 
13.04.2011 година, за која имаше и 13 продолженија, одржани во периодот од 
19.04.2011 до 17.08.2011 година, се стави на гласање. Записникот од 9-та седница се 
одложи со 11 гласа „За“, три воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, акад. Али Алиу и акад Бојан Шоптрајанов и еден глас против од проф. д-р 
Томе Груевски. 

 
Бидејќи немаше други предлози за измена и дополнување на Дневниот ред. 

Советот едногласно го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Предлог-Програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2012  
година. 

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Протел  
(Пробиштип) емитуван на 2 ноември 2011 година. 

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Кочани  
(Кочани) емитуван на 4 ноември 2011 година. 

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Канал 8  
(Кочани) емитуван на 5 ноември 2011 година. 

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Свет  
(Свети Николе) емитуван на 3 ноември 2011 година. 

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Нова од  
Куманово емитуван на 29 октомври 2011 година. 

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Далга Крт од  
Куманово емитуван на 27 октомври 2011 година. 

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Феста од  
Куманово емитуван на 31 октомври 2011 година. 

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Хана од  
Куманово емитуван на 15 ноември 2011 година. 

10. Информација во врска со трговските радиодифузни друштва на кои им е  
доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување на телевизиски 
програмски сервис преку сателит, кои најдоцна до 1-ви декември 2011, до Советот за 
радиодифузија на РМ, требаа да достават известување дали го емитуваат 
програмскиот сервис преку сателит. 

11. Информација во врска со Барањето од ЈП „Македонска радио телевизија“  
– Скопје, бр.03-4312/1 од 02.12.2011 година, за вршење мониторинг и преземање мерки 
против ТРД „АЛФА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, поради непочитување на член 161 од Законот за 
радиодифузната дејност, односно несоодветно емитување извадоци од емисии од 
други радиодифузери. 

12. Извештај од вториот работен состанок и од презентацијата на Нацрт –  
извештајот на Република Македонија за Среднорочниот универзален периодичен 
преглед, изработен од Емилија Петревска-Камењарова и Симона Темелкова,  

13. Извештај од учеството на регионалниот семинар „Родова еднаквост и  
медиумите” на УНЕСКО, изработен од Емилија Петревска-Камењарова. 

14. Разно. 
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Точка 1 
Советот ја разгледа Предлог-Програмата за работа на Советот за радиодифузија 

на РМ за 2012 година, со вградените забелешки кои беа усвоени од претходната 
седница. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, се јави за збор. Забелешките на г-дин Арсов 
се однесуваа на дефинирани рокови за реализација на активностите и истите се 
вметнати директно во самата Предлог-Програма, јасно издвоени со црвена боја. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи во Глава 11 Соработка со други 
регулаторни тела, надлежни институции и асоцијации, во текстот да се додаде и 
Здружение на новинарите на РМ. Во текот на дискусијата за Предлог-Програмата за 
работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година посочи повеќе забелешки 
кои се однесуваа на веќе дадените забелешки од м-р Борис Арсов. Во текот на 
излагањето, Столе Наумов, му објасни на м-р Борис Арсов дека сите Секторите во 
Советот, на многу места јасно го поставиле рокот за реализација на нивните 
активности, и дека нема потреба од наведените рокови од негова страна, бидејќи дел 
од нив непотребно се предложени од страна на м-р Борис Арсов, образложувајќи го 
сето тоа со конкретни примери од Предлог-Програмата. Членот на Советот, м-р Борис 
Арсов го повлече предлогот. 

Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече, во главата VII. Доделување 
дозволи за нови програмски сервиси, да се додаде и доделување на дозвола за 
вршење радиодифузна дејност за радио на национално ниво на албански јазик, 
согласно заклучокот кој го донесе Советот пред една година, иако е свесен дека сега за 
сега нема слободни фрекфенции и услови за реализирање на неговиот предлог.  
Бидејќи веќе Советот има донесено таков Заклучок, рече дека пропустот што не е 
вградено во Предлог-Програмата, доделување на дозвола за вршење радиодифузна 
дејност за радио на национално ниво на албански јазик, го смета како техничка грешка. 
Исто така на седницата, м-р Милаим Фетаи повторно ја поттикна иницијативата за 
формирање  на балканска платформа на регулаторни тела. Имено, рече, дека Советот 
е во повеќегодишна соработка со други регулаторни тела од регионот, така да 
предложи во Предлог-Програмата, во делот на меѓународната соработка да се вметне 
иницијативата на Советот, која произлезе во времето кога беше организирана EPRA од 
страна на Советот за радиодифузија, одржана во Охрид, односно формирање на 
Балканска платформа на регулаторни тела.  
 

Советот со 14 гласа „За“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски, ја усвои предложената Програма за работа на Советот за радиодифузија 
на РМ за 2012-та година, со дадените забелешки, за национално радио на албански 
јазик и Балканска платформа. 
 
   
 Точка 2  
 Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – ТВ Протел (Пробиштип) емитуван на 2 ноември 2011 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД - ТВ Протел од Пробиштип: 
- 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 му се испрати укажување. 
- 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 
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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 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
оптички или акустички средства), да му се испрати укажување. 

 
Точка 3 

Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – ТВ Кочани (Кочани) емитуван на 4 ноември 2011 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД - ТВ Кочани од Кочани: 
- 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 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да му се 
испрати укажување. 
 - поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување на реклами)  да му се испрати укажување. 
- поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување реклами во вести), да му се испрати укажување. 

 
 
Точка 4 

Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД – ТВ Канал 8 (Кочани) емитуван на 5 ноември 2011 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД - ТВ Канал 8 од Кочани: 
- 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 му се испрати укажување. 
- 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 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање), да му се испрати укажување. 

 
 
Точка 5 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Свет (Свети Николе) емитуван на 3 ноември 2011 година. 

По предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, Советот едногласно одлучи на 
ТРД – ТВ Свет од Свети Николе: 
- 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 му се испрати укажување. 
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- 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 99 став 1, алинеја 4 од Законот за радиодифузната 
дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во 
програмите), да му се изрече мерката: писмена опомена. 
 

 
Точка 6 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Нова од Куманово емитуван на 29 октомври 2011 година.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека при мониторингот на 
овој медиум се констатирале голем број на прекршувања. Во таа насока предложи 
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, Советот да ја изрече 
мерката писмена опомена, кај оние прекршувања каде досега Советот нема изречено 
мерка да се упати укажување, додека онаму каде има изречено мерка писмена 
опомена, истата мерка да се повтори. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека поради прекршување на член 74 став 
1 од Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% 
програма изворно создадена на македонски јазик), кое претставува сериозно 
прекршување, предложи Советот да биде малку построг при изрекување на мерка, но 
не само за овој медиум туку и за останатите медиуми кои го прекршуваат член 74 став 
1 од Законот за радиодифузната дејност. Посебно, рече дека треба да се обрне 
внимание кај радиодифузерите на национално ниво и при тоа да се мотивираат да ја 
исполнуваат обврската од 30% и да имаат и поголем процент од истиот. Во однос на 
ова прекршување предлага писмена опомена. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека кај оние прекршувања 
каде Советот веќе има изречено мерка писмена опомена, Советот да ја изрече мерката 
писмена опомена со објавување, затоа што смета дека ќе има поголем ефект врз 
медиумот во однос на почитување на одредбите од Законот, за да не се повторува во 
иднина. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Нова од Куманово: 
- 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 му се изрече мерката: писмена опомена. 
- 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 
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најави за играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува), да му се испрати укажување. 
- 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. 
- 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 испрати укажување. 
- поради прекршување на член 96 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(бесплатно објавените реклами мора да бидат посебно означени), да му се испрати 
укажување. 

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

- поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(поттикнување на продажба, купување на производи и изнајмување на услуги од 
спонзорот во спонзорирана програма), да му се испрати укажување. 

 
 
Точка 7 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Далга Крт од Куманово емитуван на 27 октомври 2011 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи поради прекршување на член 74 став 
1 и поради прекршување на  член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност на 
радиодифузерот да му се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување. 
Во контекст на ова даде мало објаснување за искуството и практичното работење во 
медиум, односно чувство за спецификите во работењето во медиуми, и наведе дека 
често се случуваат ненамерни грешки од страна на вработените лица. Правилникот за 
изрекување мерки, потсети, дека Советот го укина, и сега изрекува мерки по основа на 
Законот. Членот на Советот, Столе Наумов даде свое објаснување за методологијата 
при изрекување мерки, за кој рече дека се казнуваат јасни намери на прекршокот, 
интензитет на прекршок, негова зачестеност и секогаш во предвид се зема претходното 
однесување на медиумот, односно прекршувањата констатирани од претходните 
спроведени мониторинзи на радиодифузерот.  

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, поради прекршување на член 93 став 3 
од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во 
текот на еден реален час),  предложи да му се изрече мерката забрана за 
рекламирање од еден ден. Рече дека е сериозен прекршок кој го нарушува пазарот и 
радиодифузерот незаконски го зголемува профитот. Членот на Советот, м-р Борис 
Арсов го подржа предлогот на г-динот Трајчевски. Во текот на дискусијата, г-динот 
Трајчевски го повлече предлогот. 

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека не треба Советот веднаш да 
изрекува мерки, и во таа насока предложи на радиодифузерот да му се испрати едно 
соопштение во кое ќе му биде укажан прекршокот, за да во иднина да не го повтори. 
Причина повеќе затоа што Советот на други медиуми во минатото веднаш не 
изрекувал мерки, и по таа основа не треба Советот различно да постапува, односно 
селективно, за едни медиуми да важат едни правила а за други медиуми, поинакви 
правила. Исто така како пример го посочи мониторингот на програмскиот сервис ТРД – 
ТВ Кочани (Кочани) емитуван на 4 ноември 2011 година, точка 3, каде Советот поради 
прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување 
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на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), одлучил да му се испрати 
укажување.  

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека според него поголема 
тежина има прекршокот на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, и 
поради таа причина треба да му се укаже на радиодифузерот за сериозноста на 
прекршувањето.  Сепак и за двете констатирани прекршувања на ТРД – ТВ Далга Крт 
од Куманово, предложи да им се испрати сериозно и едукативно укажување.  

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека има чувство дека во 
зависност од субјективноста на членовите на Советот, се донесуваат вакви или онакви 
одлуки. Апелира во иднина при изрекување на мерки да не игра улогата на 
олеснителни околности, затоа што според него прекршок е прекршок. Предлага 
Советот да биде објективен и балансиран при изрекување мерки, и истите да важат за 
секоја седница подеднакво, а не да зависи од расположението на членовите на 
Советот. Сето ова членот на Советот, м-р Методија Јанчески, го кажа во интерес на 
квалитетот на работа на Советот. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски рече дека работата на Советот е 
специфична и се работи за изрекување на мерки кои не се само црни или само бели. 
Секој прекршок е различен од свој аспект, споредувајќи ги и претходните прекршувања 
на истиот радиодифузер. Значи се зема во предвид и зачестеноста на истиот прекршок 
констатирани од претходните мониторинзи. М-р Зоран Стефаноски, рече, дека не може 
да се направи еден терк и по него за сите постапки односно прекршувања секогаш да 
се гласа еднакво. Објасни дека при изрекување на мерки се земаат во предвид 
вкупниот број на прекршувања, нивниот обем и зачестеност, повреда на членови од 
Законот, бројот на прекршените членови од ЗРД вклучувајќи ги и претходно изречените 
мерки и сл. Поради сето ова од секој мониторинг се гради критериум за секој медиум 
поединечно. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Далга Крт од Куманово: 
- 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 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, а Секторот за програмски 
работи, се задолжи да го следи извршувањето на изречените мерки: писмена опомена 
со барање за објавување од страна на радиодифузерот ТРД – ТВ Далга Крт од 
Куманово и да го извести Секторот за правни работи за да ги евидентира во 
соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 8 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Феста од Куманово емитуван на 31 октомври 2011 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Феста од Куманово: 
- 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 му се испрати укажување. 
- 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 
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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 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик), 
да му се испрати укажување. 
- 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. 

 
 
Точка 9 

Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Хана од Куманово емитуван на 15 ноември 2011 година. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, предложи, имајќи во предвид дека досега за 
ТРД – ТВ Хана од Куманово Советот нема изречено мерки, за сите прекршувања да му 
се упати укажување, со напомена дека следниот пат доколку се повтори 
прекршувањето, Советот ќе преземе мерки, согласно Законот. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини рече дека се согласува со м-р Борис Арсов дека 
треба да им се упати укажување. Но поради прекршување на член 74 став 1 од Законот 
за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма изворно 
создадена на албански јазик), треба да се делува едукативно, затоа што многумина 
радиодифузери не знаат што се влегува во изворно создадена програма на албански 
јазик, така да негова претпоставка е дека во пресметката ги земаат во предвид и 
американските односно странските филмови со албански титл (превод). Предлага и 
писмено да се известат во таа насока и на ТРД – ТВ Хана од Куманово да им се 
објасни за член 74 став 1 од Законот. 

Советот едногласно одлучи на ТРД - ТВ Хана од Куманово: 
- 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 му се испрати укажување. 
- 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 (емитуваната играна 
програма означена е со сигнализација за категоризација на програмите само пред 
почетокот, но не и за целото времетраење), да му се испрати укажување. 
- 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 испрати укажување. 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
оптички или акустички средства), да му се испрати укажување. 
- поради прекршување на член 100 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување рекламни спотови во програми за деца чие времетраење е помало од 30 
минути), да му се испрати укажување. 

 
Точка 10 

Советот ја разгледа Информацијата во врска со трговските радиодифузни друштва 
на кои им е доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување на 
телевизиски програмски сервис преку сателит, кои најдоцна до 1-ви декември 2011, до 
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Советот за радиодифузија на РМ, требаа да достават известување дали го емитуваат 
програмскиот сервис преку сателит. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, ги објасни досегашните 
активности кои Советот ги преземал во таа насока. Имено рече дека Советот до сите 
трговски радиодифузни друштва на кои им е доделена дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски сервис преку сателит, 
испратил барање истите да достават известување до Советот дали програмскиот 
сервис согласно издадената дозвола го емитуваат преку сателит, како и податоци за 
тоа на кој сателит и фреквенција се емитува нивниот програмски сервис, со која зона 
на покривање, преку кој сателитски провајдер, и дали сигналот оди кодирано или 
слободно (free to air). Барањето за доставување податоци било доставено до сите 12 
(дванаесет) трговски радиодифузни друштва на кои им е доделена дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит, но 
известување доставиле вкупно 7 (седум) трговски радиодифузни друштва и тоа: ТРД 
„24 ВЕСТИ” ДООЕЛ Штип, ТРД „Пинк 15” ДООЕЛ Скопје, ТРД „АБ КАНАЛ” ДООЕЛ, 
Скопје, ТРД „АЛФА ТВ” ДООЕЛ Скопје, Радиодифузно трговско друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
СОНЦЕ” ДООЕЛ, Прилеп, ТРД „Телевизија СИТЕЛ 3” ДООЕЛ Скопје и ТРД „БМ 
ТЕЛЕВИЗИЈА” ДООЕЛ Скопје. До Советот не доставиле информација: „НАША ТВ”; 
„ЏАНГЛ ТВ”;„КАНАЛ 5 ПЛУС”;„А2 ТЕЛЕВИЗИЈА” и „ПЕРСПЕКТИВА ТВ” - Скај нет плус.  

Претседателот на Советот ги запраша членовите на Советот дали се согласни да 
се дискутира по оваа точка, со оглед дека е крај на годината и се ближат 
новогодишните празници, но истовремено предложи да им се даде уште една можност, 
да се продолжи рокот на трговските радиодифузни друштва како би го усогласиле 
своето работење со Законот. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи на трговски радиодифузни 
друштва на кои им е доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност за 
емитување на телевизиски програмски сервис преку сателит, Советот да им даде рок 
од 60 дена, за да го усогласат своето работење, согласно дозволата која им е 
доделена. Исто така имаше забелешка во подготвената Информација, бидејќи рече 
доколку се погледне во материјалот, на едно место во подготвената информација од 
службите стои – „Советот ги има следните сознанија..“, Во поглед на терминот 
сознание, рече дека Советот секогаш мора да биде сигурен, да има факти, а не 
претпоставки и сознанија. Предложи доколку Советот одлучи да им даде рок од 60 
дена, по истекот на тој период, Советот да направи контрола и тогаш да се констатира 
дали го усогласиле работењето согласно дозволата. Исто така се сомнева дека 
одреден субјект односно радиодифузер кој има доставено информација до Советот 
дека емитува програма преку сателит, ја зборува вистината. По тој основ не се 
согласува Советот да се потпре само на тој лист хартија кој го доставиле трговските 
радиодифузни друштва, а од друга страна во пракса не се спроведува, туку да се 
излезе на терен, на лице место и тогаш да се дојде до вистинскиот заклучок. Членот на 
Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека Информацијата која е подготвена од 
секторите, со градацијата кој ја емитува програмата на сателит а кој не, не ја покажува 
фактичката состојба. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, се согласи со мислењето на г-
динот Трајчевски, дека секогаш мора Советот да располага со факти, а контролата за 
сателитскиот сигнал предложи да ја изврши Секторот за технологија и информатика. 
Рече дека не ја исклучува соработката на Советот со АЕК, но информацијата која ќе 
биде подготвена од Секторот за технологија и информатика, и истата ќе се разгледува 
на седница на Совет, треба да биде валидна во тој момент. Исто така потсети и за 
писмата кои пристигнаа од сателитските телевизии, односно бараа да им се овозможи 
нивната дозвола за национална телевизија по пат на сателит да бидат преименувани 
во национални дозволи преку оператори на јавни комуникациски мрежи. Рече дека со 
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таа постапка Советот не им ја одзема можноста да останат на сателит доколку имаат 
средства, но од друга страна Советот им дава можност да останат во рамките на 
јавните комуникациски мрежи, како што се IPTV, кабел, DVB-T, односно платформи кои 
постојат и со кој можат да извршат национално покривање и по тој повод Советот 
треба да се објави конкурс. Исто така се обрати до новинарите дека сите информации 
со ваква и слична содржина се редовни активности на Советот и точки на дневен ред. 
Но доколку Советот требаше да одземе дозвола така и информацијата ќе беше 
именувана. Од таа причина ги замоли медиумите во иднина да не манипулираат со 
јавноста. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека во писмата од трговските 
радиодифузни друштва на кои им е доделена дозвола за вршење радиодифузна 
дејност за емитување на телевизиски програмски сервис преку сателит, каде Советот 
добил информација дека емитуваат програма преку сателит, истата Советот не ја 
проверил вистинитoста на нивните тврдења. Г-динoт Арсов се согласи со предлогот на 
м-р Зоран Трајчевски дека треба да им се понуди рок од 60 дена за да би го усогласиле 
своето работење, согласно доделената дозвола. Предложи, по истекот на 
предвидениот рок, Советот, односно Секторот за информатика и технологија да излезе 
на терен до сателитските провајдерите што имаат можност да ги качуваат 
радиодифузерите на сателит, и да се провери дали навистина е така. Смета дека АЕК 
во овој случај нема никаква улога, туку провајдерот кој го качува сигналот на сателит.  

Членот на Советот, акад. Али Алиу, предложи, кај оние субјекти каде состојбата е 
јасна, Советот да постапи според закон, да не се одложува и да не се даваат 
олеснителни можности како рок и сл. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, изрази загриженост за 
непочитување на доделената дозвола од страна на трговските радиодифузни друштва 
на кои им е доделена дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување на 
телевизиски програмски сервис преку сателит, од причина што дозволите за сателит се 
доделени 2008 година. Значи, веќе 3 години функционираат нелегално. Можеби и 
Советот има некаква вина во сето ова затоа што не реагирала многу порано и затоа 
што веќе 3 години не го почитуваат законот. Според тоа м-р Милаим Фетаи се изјасни 
дека кај него постои сомнеж дека за 60 дена ќе ја емитуваат програмата преку сателит, 
а 3 години тоа не го сториле?? Нагласи дека Советот за радиодифузија на РМ, во 
рамките на својата законска надлежност, сега може да презема мерки против 
радиодифузерите кои што не ги исполниле условите, односно да започне со постапка 
за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на радиодифузерите кои 
не го усогласиле своето работење со условите предвидени во истата. Се согласува со 
Предлог-Заклучокот од Секторот за правни работи: „Советот за радиодифузија на РМ, 
на радиодифузерите, заради постоење законски пречки за вршење на дејноста, врз 
основа на член 63, став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност да им ги 
одземе дозволите за вршење радиодифузна дејност“. Исто така рече дека доколку 
Советот цени дека треба да се прескокне овој предлог заклучок и да се понуди 
поинаков, во тој случај ќе размисли за неговата одлука. Заменикот на претседателот, 
м-р Милаим Фетаи рече дека горенаведените радиодифузери пред 3 години биле 
сериозни при нивната апликација кој ја доставиле до Советот, со нивните документи, 
нивната визија, но сега постапиле не сериозно. Неговиот став не е на медиумите да им 
се одземе дозволата, туку доследно почитување на Законот. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека мора јасно да се издвојат сите 
трговски радиодифузни друштва кои не ја емитуваат програмата преку сателит и да им 
се даде до знаење дека мора да го почитуваат Законот и условите во доделената 
дозвола. Според него Советот бил толерантен, им укажувал и ќе им понуди 
дополнителен рок. Предложи сите радиодифузери кои ги немаат исполнето обврските 
и условите од Дозволата да бидат сериозно предупредени за последиците и мерките 
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кои ќе ги преземе Советот. Во иднина Советот нема да толерира радиодифузери кои 
не го почитуваат Законот, посебно затоа што има радиодифузери кои вистински ги 
почитуваат условите од дозволата. Доколку Советот одлучи да им даде дополнителен 
рок, тогаш Секторот за технологии и информатика треба да направи оперативен план 
за идните активностите кои ќе ги преземе по истекот на рокот. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува да им се даде рок. Од 
друга страна го отвори прашањето за одземање дозволи. Запраша каде е наведено 
дека ако радиодифузерите не ја емитуваат својата програма на сателит, Советот треба 
веднаш да им ја одземе дозволата. Предупреди дека Советот треба да биде доследен 
во постапките, да им даде можност за усогласување на своето работење со дозволата 
и потоа да реагира. Исто така предложи Советот што поскоро да го објави конкурсот за 
емитување на телевизиски програми на национално ниво преку повеќе платформи, тој 
конкурс ќе биде отворен, транспарентен и сите што ги исполнуваат условите од 
конкурсот ќе имаат можност да учествуваат на него, така да не значи дека сите 
трговските радиодифузни друштва на кои им е доделена дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски сервис преку сателит 
ќе добијат таква дозвола, затоа што може да се јави друг посериозен субјект. Членот на 
Советот, Столе Наумов, изрази незадоволство затоа што смета дека на Советот не 
треба да биде примарна функција одземање на Дозволи за вршење радиодифузна 
дејност туку програмскиот аспект, техничкиот и сл. За ова изминато време од 3 години 
за овие радиодифузери Советот требаше да направи напор да разговара за 
програмски аспект, за почитување на форматот, дали имаат доволен број на вработени 
или пак воопшто немаат, дали нивната програма е квалитетна и сл. 

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека според него Советот за 
радиодифузија, не треба првично да се стреми кон одземање на Дозволи за вршење 
радиодифузна дејност. Како новинар смета дека затварањето на еден медиум е 
огромна штета за сите граѓани во Македонија, без разлика за кој медиум се работи и за 
каква уредувачка политика се работи. Советот секогаш треба настојува да најде 
заеднички јазик со сите медиуми подеднакво за да се реши проблемот и да се 
соработува со нив согласно Законот, но никако да се одземе дозволата.  

Предлогот на членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, трговските 
радиодифузни друштва кои не ги иполнуваат условите на доделена дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски сервис, да им се даде 
дополнителен рок од 15 февруари 2012 година за да го регулираат своето работење 
согласно Законот за радиодифузната дејност и со доделената дозвола, се стави на 
гласање. „За“ овој предлог се изјаснија: проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, 
м-р Борис Арсов, м-р Методија Јанчески, Лазо Петрушевски, Бранко Радовановиќ, м-р 
Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу и 
Столе Наумов. Воздржани беа м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, Селвер 
Ајдини и Замир Мехмети. 

Советот ја усвои предложената Информација во врска со трговските 
радиодифузни друштва на кои им е доделена дозвола за вршење радиодифузна 
дејност за емитување на телевизиски програмски сервис преку сателит, кои најдоцна 
до 1-ви декември 2011, до Советот за радиодифузија на РМ требаа да достават 
известување дали го емитуваат програмскиот сервис преку сателит. 

Советот одлучи заради собирање на дополнителни факти околу сателитскиот 
пренос, на четирите сателитски радиодифузери (ТРД „БМ Телевизија” ДООЕЛ Скопје, 
Радиодифузното Друштво „НАША ТВ” ДОО – Скопје, ТРД „ЏАНГЛ ТВ” ДООЕЛ Скопје  и 
ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ Скопје – Скај нет плус), да им даде рок до 15 
февруари 2012 да го регулираат своето работење согласно Законот за 
радиодифузната дејност и со доделената дозвола. Согласно ваквата одлука Секторот 
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за технологии и информатика се задолжи по 15 февруари 2012, да провери кај двата 
провајдера, кои телевизии го емитуваат својот програмски сервис преку сателит и да 
подготви информација до Советот за радиодифузија. Исто така се задолжи Секторот за 
технологии и информатика во соработка со Секторот за правни работи да подготват 
допис до ТРД „БМ Телевизија” ДООЕЛ Скопје, Радиодифузното Друштво „НАША ТВ” 
ДОО – Скопје, ТРД „ЏАНГЛ ТВ” ДООЕЛ Скопје  и ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ” ДООЕЛ 
Скопје – Скај нет плус, во кој ќе ги известат за одлуката на Советот за радиодифузија. 

 
 
Точка 11 

Советот ја разгледа Информацијата во врска со Барањето од ЈП „Македонска радио 
телевизија“– Скопје, бр.03-4312/1 од 02.12.2011 година, за вршење мониторинг и 
преземање мерки против ТРД „АЛФА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, поради непочитување на член 
161 од Законот за радиодифузната дејност, односно несоодветно емитување извадоци 
од емисии од други радиодифузери. 

Во писмото од ЈП „Македонска радио телевизија“– Скопје, е наведено дека во ТВ 
серијалот насловен како „Живот“, кој се емитува на програмите на ТВ Алфа, се 
користени извадоци од емисиите како и видео материјал од Архивата на Македонската 
радио телевизија, без при тоа да се наведе името на радиодифузерот чии снимки се 
користени. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со Барањето од 
ЈП „Македонска радио телевизија“ – Скопје, бр.03-4312/1 од 02.12.2011 година, за 
вршење мониторинг и преземање мерки против ТРД „АЛФА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, поради 
непочитување на член 161 од Законот за радиодифузната дејност, односно 
несоодветно емитување извадоци од емисии од други радиодифузери, и го задолжи 
Секторот за правни работи да го извести Јавното Претпријатие "Македонска радио 
телевизија" – Скопје за преземените активности од страна на Советот за 
радиодифузија на РМ во врска со нивното Барање за преземање мерки против ТРД 
„АЛФА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, како и за тоа дека наведениот радиодифузер ги острани 
повредите на член 161 од Законот, уште во првата наредна епизода од серијалот 
„Живот- 20 години независност“, емитувана по доставениот допис од страна на 
Советот. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да ги следи преостанатите 5 
(пет) епизоди од серијалот „Живот – 20 години независност“, во смисла на нивната 
усогласеност со член 161 од Законот за радиодифузната дејност, и за исходот од 
следењето на преостанатите епизоди на серијалот „Живот – 20 години независност“ 
дополнително да го извести јавниот радиодифузен сервис. 
 

 
Точка 12 

Советот го разгледа Извештајот од вториот работен состанок и од презентацијата 
на Нацрт – извештајот на Република Македонија за Среднорочниот универзален 
периодичен преглед, изработен од Емилија Петревска-Камењарова и Симона 
Темелкова. 

Емилија Петревска-Камењарова објасни дека во рамките на активностите на 
Република Македонија за поднесување Извештај за среднорочен напредок во 
спроведувањето на препораките на Универзалниот периодичен преглед на 
Обединетите нации, Министерството за надворешни работи организираше втор 
работен состанок за изработка, како и посебен настан за презентирање на Нацрт – 
извештајот. На обата настани, кои беа реализирани со поддршка на Канцеларијата на 
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постојаниот координатор на ОН во Република Македонија, Советот за радиодифузија 
го претставуваа Симона Темелкова од Секторот за меѓународна и европска соработка 
и односи со јавност и Емилија Петреска – Камењарова од Секторот за програмски 
работи. На средбата беа поканети претставници од: Собранието на Република 
Македонија, Генералниот секретаријат на Владата, Секретаријатот за европски 
прашања, Секретаријатот за имплементација на Рамковниот договор, Министерството 
за труд и социјална политика, Министерството за правда, Министерството за 
внатрешни работи, Министерството за здравство, Министерството за образование и 
наука, Комисијата за верски заедници и религиозни групи Македонија, Канцеларијата 
на народниот правобранител, Советот за радиодифузија, како и од невладини 
организации. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од вториот работен состанок 
и од презентацијата на Нацрт-извештајот на РМ за Среднорочниот универзален 
периодичен преглед, изработен од Емилија Петревска-Камењарова и Симона 
Темелкова. 
 

Точка 13 

Советот го разгледа Извештајот од учеството на регионалниот семинар „Родова 
еднаквост и медиумите” на УНЕСКО, изработен од Емилија Петревска-Камењарова. 

Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура (УНЕСКО) 
организираше семинар насловен „Родова еднаквост и медиумите” во Солун, од 27 
ноември до 4 декември 2011 година. На семинарот учествуваа претставнички од 
земјите од регионот на Југоисточна Европа, односно од домаќинот Грција, Молдавија, 
Романија, Бугарија, Црна Гора, Србија, Албанија, а од Македонија учествуваше 
Емилија Петреска – Камењарова, виша соработничка за програмски работи во Советот 
за радиодифузија на Република Македонија. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од учеството на регионалниот 
семинар „Родова еднаквост и медиумите“ на УНЕСКО, одржан од 27 ноември до 4 
декември 2011 година, во Солун, Грција, изработен од Емилија Петревска-
Камењарова.  
 

 
Точка 14 

Разно 
 

- Ера Компани ДОО Скопје бр.03-4534/1 доставила Барање до Советот за 
радиодифузија на РМ на ден 19.12.2011 година, и кое беше разгледувано на седницата 
во рамките на точката Разно. Раководителот на Секторот за правни работи, Цветанка 
Митревска, со оглед на сериозноста на барањето, укажа на следното: 

- Согласно член 81 од Законот за извршувањето, одлагањето на извршувањето 
по барање на доверителот е можно, за временски период од најмногу 30 дена. 
Доверителот може да побара одлагање на извршувањето најмногу двапати.  

Во времето за кое е одложено извршувањето по барањето на доверителот, 
доверителот го губи стекнатиот редослед за првенствена наплата кое го стекнал во 
времето на барање на извршувањето, додека по истекот на времето за кое е одложено 
извршувањето доверителот се стекнува со нов редослед на намирување. 

Претседателот на судот, согласно член 81 став 5 и 6,  може најмногу еднаш на 
барање на една од страните или учесниците да го одложи извршувањето за одредено 
време, но не подолго од 90 дена. Претседателот на судот, според фактите во 
предметот, го условува одложувањето на извршувањето со депонирање на гаранција 
во висина на вредноста на главното побарување. 
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По кратката дискусија, членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски предложи во 
иднина да не се ставаат точки на Дневен ред кои се без мислење од Секторот за 
правни работи. Напомена доколку членовите на Советот имаат некаква дилема околу 
некое мислење, некои прашања дали се според Закон или не, како да се решат и како 
Советот да постапи, за да не се направи пропуст, подобро Раководителите да се 
изјаснат дека не можат по тоа прашање да дадат став. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, се обрати до 
Раководителите на Секторите во Советот и ги потсети дека на седници на Совет, во 
рамките на точките подготвени од нивните сектори, доколку забележат некакви 
неправилности и нејаснотии за текот на дискусијата веднаш да реагираат. Нивното 
присуство на седници произлегува од нивната потребата, активност, стручно мислење 
кое ќе затреба во даден момент. Исто така го потсети и Раководителот на Стручната 
служба дека треба да реагира и да ги координира раководителите во таа насока. Ги 
замоли сите сектори во Советот доколку не се сигурни и спремни, имаат дилема во 
предлог-заклучоците, навремено да го известат Советот. 

Советот со 13 гласа „За“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р 
Зоран Трајчевски и м-р Борис Арсов, го усвои предложеното Мислење во врска 
барањето на Ера Компани ДОО Скопје бр.03-4534/1 доставено до Советот за 
радиодифузија на РМ на ден 19.12.2011 година. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис со кој на 
Извршителот Златко Пејовски од Скопје ќе му даде налог за одлагање на 
извршувањето на должникот - Друштвото за производство, промети и услуги ЕРА 
КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје, И.бр.2789/10, со временски период од 30 дена  од денот на 
приемот на дописот од страна на извршителот, согласно член 81 став 2 од Законот за 
извршување. Исто така го задолжи Секторот за правни работи, во однос на 
поднесената жалба,  да изјави одговор на жалба во насока дека истата не е основана и 
дека нема постигнато договор за одлагање на извршувањето. Советот ќе го почитува 
решението на судот во однос на жалбата, против кое не се дозволени ревизија и 
повторување на постапката. 

- Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека во консултации со 
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи дошле до Заклучок дека 
Советот има финансиска можност да подели новогодишен надоместок на членовите на 
Совет и на вработените во стручната служба. Причина е дека годината која изминува 
била напорна за работа затоа што Советот беше ангажиран со предвремените избори, 
и други дополнителни активности. Исто така нагласи дека од правен аспект, оваа 
можност е издржана. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи доколку Советот има финансиска 
можност, да се исплати новогодишниот надоместок. 

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека вработените од Стручната служба 
на Советот навистина заслужуваат да добијат надоместок на крајот на годината, така 
доколку има дилема околу финансиските средства,  би се откажал од својот дел, на 
што се согласи и Селвер Ајдини за да добијат вработените од Стручната служба.  

Советот со 9 гласа „За“ и 6 (шест) воздржани гласа од членовите на Советот, м-р 
Алма Машовиќ, м-р Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, м-р Борис Арсов, м-р 
Методија Јанчески и Лазо Петрушевски, го усвои Барањето од Синдикалната 
организација на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ и предлогот за 
исплата на новогодишен надомест, бр.03-4538/1 од 19.12.2011 година. 

Претседателот на Синдикалната организација на Стручната служба на Советот за 
радиодифузија, Слободан Беличански изрази благодарност до членовите на Советот 
за нивната согласност во однос на поднесеното Барање. 
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- Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека пред почетокот на 
седницата, добил известување дека Советот во четврток, 29.12.2011 година, закупил 
сала во Stone Bridge Hotel, Скопје, поради презентација на Анализата на пазарот на 
радиодифузната дејност за 2010 година. Тој рече дека сите членови на Советот 
подеднакво треба да бидат информирани за презентацијата, и воедно треба и на 
координација да се договорат за деталите. За ваква активност на Советот не треба да 
се дискутира под точка разно. Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, 
координатор на Секторот за истражување и долгорочен развој, рече дека не е известен 
околу организацијата за презентација на Анализата на пазарот на радиодифузната 
дејност за 2010 година, а тој материјал произлегува токму од неговиот сектор. 
Предложи во иднина да не се повтори истата ситуација и соработката помеѓу 
членовите на Советот да биде на највисоко ниво. Исто така најави дека има идеја, 
предлог, на почетокот на 2012 година Советот да организира јавна седница на тема 
„Сопственичката структура и спроведување на член 11 од ЗРД“. 

Советот одлучи да ја одложи активноста за  одржување презентација на Анализата 
на пазарот на радиодифузната дејност за 2010 година, по новогодишните празници.  

 
- Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека пред неколку седници наназад 

Советот одлучи да направи измени во Деловникот за работа на Советот, во делот за 
седници и присуството на новинарите. Пред да се направат измените, новинарите 
требаа да се најават за нивното присуство на седница еден ден претходно и можност 
да снимаат делови односно инсерти од седницата. Бидејќи на одредени медиуми 
имало прилози со пласирани невистини за Замир Мехмети и м-р Милаим Фетаи, за кој 
претпостави дека во блиска иднина може да се случи истото и за некој друг член на 
Советот. Во таа насока бара поддршка од неговите колеги, членови на Советот, 
Деловникот за работа на СРД да се врати во првобитната негова функција. Целта е да 
не се дозволи снимање на целата седница, односно дискусиите кои се водат на неа, 
затоа што новинарите вадат од контекст делови од дискусијата и потоа пласираат 
вести како што сакаат. Не е јасно кој медиум со каква интенција доаѓа на седници на 
Совет. Во интерес на продуктивна дискусија и работа на Советот апелира за враќање 
на Деловникот со првобитната содржина.  

Членот на Советот, Селвер Ајдини во целост го подржа Замир Мехмети, и 
сосема се согласи дека во пласираните вести во одредени медиуми од одржаната 
седница на Советот, се карактеризираат со невистини, заради извртување на 
дискусијата и нејзината суштина. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека идејата е добра и дека 
измените според него се покажаа дека биле погрешни и избрзани. Предлага 
предлозите за враќање или измена на сегашниот Деловник прво да се разгледаат на 
координација а потоа да одат на седница. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече, со сета почит кон Замир Мехмети, но 
смета дека би одел сам против себе доколку го подржи неговиот предлог. Смета дека 
седниците треба максимално да се отворени за новинарите. Тој став го подржува од 
самиот почеток и ќе стои зад него, да нема никакви ограничувања за присуството на 
новинарите на седниците на Совет. Рече дека Советниците имаат јавна функција и 
треба да бидат спремни да го поднесат ризикот и доблеста на јавната функција. 

Членот на Советот, акад. Али Алиу, рече дека не треба да се добие впечаток 
дека Советот се плаши од јавноста. Неговото мислење и став по некое прашање 
отворено ќе го каже и на седница и пред медиумите, но секогаш свесен дека постои 
опасност од текст и контекст. Советот според него мора да се биде претпазлив доколку 
се врати Деловникот назад, јавноста да не добие впечаток дека Советот нешто крие 
или пак се плаши. 
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Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека не само што секој 
член на Совет треба да изнајде начин да се заштити индивидуално од невистини 
пласирани од новинарите, туку треба да се изнајде начин и Советот како колективно 
тело да се заштити од нив. Сепак треба секој сам да го понесе ризикот на јавната 
функција. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, сосема се согласи со 
потребата од враќање на Деловникот во првобитната содржина, пред се поради 
неговото многу пати негативно искуство со медиумите во неговата измината 
повеќегодишна работа како претседател на Советот. Рече дека секогаш постоела 
транспарентност во работата на Советот, истото се однесувало и на давање на изјави 
од страна на членовите на Советот. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, 
го замоли Замир Мехмети да подготви предлог за измена на Деловникот за работа, и 
тој предлог да оди на седница за да се разгледа, каде ќе се одлучи дали ќе се усвои 
или не. 

Членот на Советот, Замир Мехмети по дискусијата која се водеше по предлогот 
кој го достави на седницата под точка Разно, рече дека од оваа седница го повлекува 
неговиот предлог. Но вети дека ќе подготви и достави до Советот Деловник за работа 
на Советот со предлози за измена и дополнување во делот за присуството на 
новинарите на седници. 

 

 
Бр. 02-684/1                          Совет за радиодифузија на РМ 
20.02.2012 година                                                                   П р е т с е д а т е л, 
             С к о п ј е           м-р Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р. 
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