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ЗАПИСНИК 
од 53-та седница на Советот 
одржана на 14.11.2012 година 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, м-р 
Методија Јанчески,  Лазо Петрушевски, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Селадин 
Џезаири, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Антонио Јовановски, Методи Стоименовски 

Отсутни членови на Совет: / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Магдалена Давидовска – Довлева, Цветанка 
Митревска, м-р Драгица Љубевска, Милаим Абдураими, Јетон Исмаили, Луција 
Ѓурковиќ, и Ружица Бошнакоска - Јотевска.  

Присутни новинари: Соња Казиовска од Дневник, Маја Јовановска од ТВ Канал 
5. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 53-та седница на 

Советот за радиодифузија на РМ. Во однос на дневниот ред, предложи точката под 
реден број 22, Извештај од мониторингот на серијата "Долина на волците" што се 
емитува на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје, да не се разгледува на седницата, со оглед 
на тоа што претходниот ден, 13.11.2012 година, ТВ Канал 5 доставил допис до Советот 
со кој известува дека ќе постапат по укажувањето на Советот во однос на серијата 
"Долина на волците" и ќе ја емитуваат по 22 часот. Исто така, предложи Секторот за 
програмски работи континуирано да го следи временското емитување на серијата 
"Долина на волците“ и доколку има отстапување, веднаш да го извести Советот. 
Предлогот беше едногласно усвоен. 

Членот на Советот, Столе Наумов, со оглед на тоа што недостасуваат Извештаи 
од мониторингот на три телевизии од Тетово, ТРД Менада Тетово ДОО Тетово, ТРД 
ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово и ТРД ТВ Коха 
Меваип ДООЕЛ Тетов,  со кои ќе се заокружат мониторинзите од тој град, предложи да 
се одложат точките од мониторинг кои се на дневен ред, односно да се разгледаат на 
една од наредните седници, заеднички во пакет, за да Советот не  се најде во 
ситуација да одговара на прашања зошто едни мониторинзи се реализирани, а други 
не? По дискусијата од страна на членовите на Советот за темата, членот на Советот, 
Столе Наумов, го повлече предлогот. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека од технички 
причини Советот нема можност сите радиодифузери во исто време да ги мониторира и 
анализира. Податоците од извештаите ја покажуваат фактичката состојба и нема 
ништо да се измени кога и да се разгледуваат на седница. Прекршоците кои се 
констатирани не можат да се изменат.  

Заменикот на претседателот, Милаим Фетаи, во однос на предлогот на членот 
на Советот, Столе Наумов, да се одложат извештаите од мониторингот, рече дека на 
почетокот и самиот имал дилема дали би било подобро да се одложат или не. За таа 
дилема разговарал и со Раководителот на Секторот за програмски работи и бил 
информиран дека концептот е да се направи мониторинг на сите телевизии од Тетово, 
но поради технички причини не е реализиран мониторинг во исто време на сите 
медиуми. Други причини нема. Тој предложи извештаите од мониторингот да останат 
на дневен ред и да се разгледаат. 
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Други предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. 
Советот едногласно, го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 47-та седница на Советот, одржана на 
22.10.2012 година.  

2. Усвојување на Записникот од 48-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на 
24.10.2012 година.  

3. Усвојување на Записникот од 49-та седница на Советот, одржана на 
31.10.2012 година.  

4. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија, Прв 
програмски сервис на МРА, реализиран на 5 октомври 2012 година  

5. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија, Втор 
програмски сервис на МРА, реализиран на 5 октомври 2012 година.  

6. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радио телевизија, Трет 
програмски сервис на МРА, реализиран на 5 октомври 2012 година.  

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радиодифузно трговско 
друштво РОС Метрополис Радио Доо Скопје, емитуван на 5 октомври 2012 година.  

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД РАДИО КАНАЛ 77 
ДООЕЛ Штип, емитуван на 5 октомври 2012 година  

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД РАДИО АНТЕНА 5 
Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 5 октомври 2012 година.  

10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА 
ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар, емитуван на 10 октомври 2012 година.  

11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ АРТ Артан 
ДООЕЛ Тетово емитуван на 13 октомври 2012 година.  

12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Кисс, Злате 
ДООЕЛ Тетово емитуван на 12 октомври 2012 година.  

13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ ДУЕ Назми 
ДООЕЛ Гостивар емитуван на 10 октомври 2012 година.  

14. Информација во врска со Мислењето на Дирекцијата за заштита на личните 
податоци за Предлог – Правилникот за начинот на уништување, бришење и чистење на 
медиумите во Советот и Предлог – Упатството за ничинот на водење на евиденција за 
лица овластени за вршење обработка на лични податоци и за водење евиденција за 
пренесување медиуми надвор од работните простории на Советот.  

15. Предлог-Правилник за начинот на уништување на документите, како и 
начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Советот за 
радиодифузија на РМ.  

16. Предлог – упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за 
вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување 
медиуми надвор од работните простории на Советот за радиодифузија на РМ. 

17. Информација за ТРД Еко-проект Доол експорт-импорт Крива Паланака со 
Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на 
ДПТУ „ЕКО - ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка.  

18. Информација за ТРД Новател-плус ДООЕЛ Прилеп со Предлог-Одлука за 
одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на ТРД „НОВАТЕЛ - 
ПЛУС“ ДООЕЛ Прилеп.  

19. Информација за исполнувањето на изречени мерки во врска со 
прекршување на одредбите од член 20 од Законот за радиодифузната дејност.  



3 
 

20. Конечен Извештај за извршената ревизија врз менаџментот и структурата на 
контролите на ИПА групата назначени во Советот за радиодифузија што е предвидена 
во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година.  

21. Извештај од анализата на серијалот „Тудорите“, емитуван на програмскиот 
сервис ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје.  

22. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката 
структура на Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци.  

     23. Предлог – одлука за набавка за потребите на Советот за радиодифузија на 
РМ.  

     24. Извештај за 67-та средба на правници, одржана во Охрид од 25 октомври до 
27 октомври 2012 година, подготвен од м-р Андриана Скерлев - Чакар и од м-р Тања 
Пачоска. 

       25. Разно 
 

 
Точка 1 
Советот го разгледа Записникот од 47-та седница на Советот, одржана на 

22.10.2012 година и едногласно го усвои во текстот како што беше предложен. 
 

 
Точка 2 
Советот го разгледа Записникот од 48-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на 

24.10.2012 година.  
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи во Записникот да се додаде една 

реченица во делот од неговата дискусија.  
Советот, со предложената забелешка, едногласно го усвои Записникот од 48-та 

(ЈАВНА) седница на Советот, одржана на 24.10.2012 година, во текстот како што беше 
предложен. 

 
        

Точка 3 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 49-та седница на 

Советот, одржана на 31.10.2012 година, во текстот како што беше предложен.  
 
 

Точка 4 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на ЈП Македонска 

радио телевизија, Прв програмски сервис на МРА, реализиран на 5 октомври 2012 
година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Прв програмски сервис на МРА, реализиран на 5 
октомври 2012 година.  

Со мониторингот од 5 октомври 2012 година, на програмата на Првиот 
програмски сервис на МРА не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот 
за радиодифузната дејност и на подзаконските акти. 

 
 

Точка 5 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на ЈП Македонска 

радио телевизија, Втор програмски сервис на МРА, реализиран на 5 октомври 2012 
година.  
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Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Втор програмски сервис на МРА, реализиран на 5 
октомври 2012 година.  

Со мониторингот од 5 октомври 2012 година, на програмата на Вториот програмски 
сервис на МРА не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за 
радиодифузната дејност и на подзаконските акти. 
 
 

Точка 6 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на ЈП Македонска 

радио телевизија, Трет програмски сервис на МРА, реализиран на 5 октомври 2012 
година.  

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на ЈП 
Македонска радио телевизија, Трет програмски сервис на МРА, реализиран на 5 
октомври 2012 година.  

Со мониторингот од 5 октомври 2012 година, на програмата на Третиот програмски 
сервис на МРА не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за 
радиодифузната дејност и на подзаконските акти.   
 
 

Точка 7 
Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радиодифузно трговско друштво 

РОС Метрополис Радио Доо Скопје, емитуван на 5 октомври 2012 година.  
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис Радиодифузно трговско друштво РОС Метрополис Радио ДОО 
Скопје, емитуван на 5 октомври 2012 година.  

Со еднодневниот мониторинг на програмата на Радио Рос Метрополис, 
реализиран на 5 октомври 2012 година, не се констатирани прекршувања на одредбите 
од Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.   
 

 
Точка 8 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 5 октомври 2012 година. 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 5 октомври 2012 
година. 

Со еднодневниот мониторинг на програмата на Радио Канал 77, реализиран на 5 
октомври 2012 година, не се констатирани прекршувања ниту на одредбите од Законот 
за радиодифузната дејност ниту на подзаконските акти.   
 
 

Точка 9 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 5 
октомври 2012 година.  

Членот на Советот, Столе Наумов, го искажа неговиот генерален став во однос на 
извештаите од мониторинг кои претходно се разгледувале на седница, дека во голема 
мера медиумите го почитуваат Законот за радиодифузната дејност и подзаконските 
акти. Во таа насока рече дека нема потреба од изрекување строги мерки на медиумите, 
туку почитувањето на Законот се постигна со зачестена меѓусебна комуникација помеѓу 
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Советот и радиодифузерите, спроведување на обуки, укажувања за одредени 
прекршувања, и рече дека тој начин на работа на Советот функционира и мора да се 
потенцира.  

 Членот на Советот, Столе Наумов, по однос на прекршување на член 97 став 1 од 
Законот за радиодифузната дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите од 
другите делови на програмата со акустички средства), констатирано кај Радио Антена 
5, предложи да се изрече мерката писмена опомена.  

Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио 
Антена 5, Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, eмитуван на 5 октомври 2012 година. 

По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот едногласно одлучи на 
ТРД – Радио Антена 5: 
- 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 се изрече мерката писмена опомена. 
          Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 
 

 
Точка 10 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар, емитуван на 10 
октомври 2012 година.  

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар, eмитуван на 10 
октомври 2012 година. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи на ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар: 
- 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 со визуелно предупредување и не емитување постојано 
визуелно предупредување во текот на програмата), да се изрече мерката писмена 
опомена. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини, по однос на прекршување на член 93 став 3 
од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во 
текот на еден реален час), односно поради големиот обем на надминивање на лимитот 
на рекламирање, на секој реален час, предложи да се изрече мерката времена забрана 
за рекламирање и телешопинг од еден ден. 

Членот на Советот, Столе Наумов, по однос на прекршување на член 93 став 3 
од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во 
текот на еден реален час), рече дека нема потреба од ригоризни мерки и дека е 
престрога мерката времена забрана за рекламирање од еден ден, и во таа насока 
предложи на ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар да се изрече 
мерката писмена опомена со барање за објавување. 

Раководителот на Секторот за правни работи во однос на редоследот при 
изрекување мерки, укажа дека истите треба да се изрекуваат редоследно, односно 
бидејќи претходната мерка е писмена опомена, сега потребно е да се изрече мерката 
писмена опомена со барање за објавување. Но, бидејќи прекршокот е сериозен, рече 
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дека може да се поведе прекршочна постапка за ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ 
с.Чегране – Гостивар. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека се говори за тежина на 
прекршокот и постапност во изрекување на мерки. Во таа насока предложи поради 
сериозно прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), констаирано 
кај ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар, предложи да се поведе 
прекршочна постапка. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлогот на членот на 
Советот, Селвер Ајдини, по однос на прекршување на член 93 став 3 од Законот за 
радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден 
реален час), односно поради големиот обем на надминивање на лимитот на 
рекламирање, на секој реален час, да се изрече мерката времена забрана за 
рекламирање и телешопинг од еден ден, констатирано кај ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА 
ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар, го стави на гласање.   

Советот,  со 12 гласа „за“ и три воздржани гласа од Заменикот на 
претседателот, Милаим Фетаи и членовите на Советот, Столе Наумов и Бранко 
Радовановиќ, одлучи на ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар: 
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да се изрече 
мерката: времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден. 

На ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар, му се наложува 
веднаш а најдоцна во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги 
отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и 
прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар, во рок 
од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ja изврши изреченaта мерка, 
односно да не емитува рекламирање и телешопинг во период од 1 (еден) ден и во рок 
од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за 
радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 
         Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 
изречената мерка од страна на радиодифузерот ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ 
с.Чегране – Гостивар и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во 
соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

Членот на Советот, м-р Васко Петревски укажа на постапноста при изрекување 
мерки согласно законот за радиодифузната дејност, односно за да се изрече мерката 
писмена опомена со барање за објавување, треба првично да биде изречена мерката 
писмена опомена.  

Советот,  со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од Заменикот на претседателот, 
Милаим Фетаи, одлучи на ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар 
- поради прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
оптички или акустички средства), да се изрече мерката писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за програмски работи во најбрз временски период да реализира 
контролен мониторинг на ТРД – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране – Гостивар. 

 



7 
 

 
Точка 11 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово емитуван на 13 октомври 2012 година.  
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, во извештаите од мониторинг, во делот од 

Секторот за правни работи каде се евидентирани претходно изречените мерки за 
медиумот, рече дека дека не треба укажувањето да биде евидентирано во графата на 
претходно изречени мерки, затоа што не е мерка. Укажувањето да биде евидентирано 
во посебна табела, како укажување. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД – ТВ АРТ Артан ДООЕЛ – Тетово, eмитуван на 13 октомври 2012 година. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот со 13 
гласа „за“ и два воздржани гласа од Заменикот на претседателот, Милаим Фетаи и 
членот на Советот, Сељадин Џезаири, одлучи на ТРД – ТВ АРТ Артан ДООЕЛ – 
Тетово: 
- 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 со визуелно предупредување и не емитување постојано 
визуелно предупредување во текот на програмата), да се изрече мерката писмена 
опомена. 

По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот со 14 гласа „за“ и 
еден воздржани глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, одлучи на ТРД – 
ТВ АРТ Артан ДООЕЛ – Тетово: 
- поради прекршување на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(програми непреведени на албански јазик), да му се упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира Одлуката и укажувањето во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за програмски работи во најбрз временски период да реализира 
контролен мониторинг на ТРД – ТВ АРТ Артан ДООЕЛ – Тетово 
 
 

Точка 12 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД ТВ Кисс, Злате ДООЕЛ Тетово емитуван на 12 октомври 2012 година.  
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД – ТВ Кисс, Злате ДООЕЛ Тетово, eмитуван на 12 октомври 2012 година. 
По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот со 11 

гласа „за“ и четири воздржани гласа од членовите на Советот, Милаим Фетаи, 
Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски и Бранко Радовановиќ, одлучи на ТВ Кисс, Злате 
ДООЕЛ Тетово: 
- 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 со визуелно предупредување и не емитување постојано 
визуелно предупредување во текот на програмата), да се изрече мерката писмена 
опомена. 
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По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот со 12 гласа „за“ и три 
воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, Сељадин Џезаири и 
акад. Бојан Шоптрајанов, одлучи на ТВ Кисс, Злате ДООЕЛ Тетово: 
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(емитување прикриено рекламирање), да му се упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира Одлуката и укажувањето во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за програмски работи во набрз временски период да реализира 
контролен мониторинг на ТРД – ТВ Кисс, Злате ДООЕЛ Тетово. 
 
 

Точка 13 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар емитуван на 10 октомври 2012 година.  
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 

ТРД – ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар, eмитуван на 10 октомври 2012 година. 
 По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот со 12 

гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Совет, Столе Наумов, Лазо 
Петрушевски и Бранко Радовановиќ, одлучи на ТРД – ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ 
Гостивар: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен термин на 
емитување програма), да се изрече мерката: писмена опомена. 
          По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот со 12 
гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Совет, Столе Наумов, Лазо 
Петрушевски и Милаим Фетаи, одлучи на ТРД – ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар: 
- 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 во 
текот на нивното времетраење), да се изрече мерката: писмена опомена. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи на ТРД – ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар: 
- поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – 
обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на албански јазик, да 
се изрече мерката: писмена опомена. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за програмски работи во најбрз временски период да реализира 
контролен мониторинг на ТРД – ТРД ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

 
 

Точка 14 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со Мислењето на 

Дирекцијата за заштита на личните податоци за Предлог – Правилникот за начинот на 
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уништување, бришење и чистење на медиумите во Советот и Предлог – Упатството за 
ничинот на водење на евиденција за лица овластени за вршење обработка на лични 
податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните 
простории на Советот и едногласно ја усвои. (членот на Советот, м-р Борис Арсов не 
беше присутен за време на гласањето). 

 
 
Точка 15 и 16 
Советот ги разгледа Предлог-Правилник за начинот на уништување на документите, 

како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Советот за 
радиодифузија на РМ и Предлог – Упатство за начинот на водење евиденција за лица 
овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за 
пренесување медиуми надвор од работните простории на Советот за радиодифузија на 
РМ. 
          Советот едногласно ги усвои Правилникот за начинот на уништување, бришење и 
чистење на медиумот во Советот и Упатството за начинот на водење на евиденција за 
лица овластени за вршење обработка на лични податоци и за водење евиденција за 
пренесување медиуми надвор од работните простории на Советот. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги објави на огласната табла 
во Советот за радиодифузија на РМ, Правилникот за начинот на уништување, бришење 
и чистење на медиумот во Советот и Упатството за начинот на водење на евиденција 
за лица овластени за вршење обработка на лични податоци и за водење евиденција за 
пренесување медиуми надвор од работните простории на Советот.  
 

 
Точка 17 
Советот ја разгледа предложената Информација за ТРД Еко-проект Доол експорт-

импорт Крива Паланака со Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на 
радиодифузна дејност на ДПТУ „ЕКО - ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива 
Паланка.  

Советот одлучи предложената Информација да се одложи за наредната седница и 
да се дополни со мислење од Секторот за економско-финансиски работи, во кое ќе се 
утврди дали наведениот радиодифузер има долг кон Советот кој мора да го подмири?  
 

 
Точка 18 
Советот ја разгледа предложената Информација за ТРД Новател-плус ДООЕЛ 

Прилеп со Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна 
дејност на ТРД „НОВАТЕЛ - ПЛУС“ ДООЕЛ Прилеп.  

Советот одлучи предложената Информација да се одложи за наредната седница и 
да се дополни со мислење од Секторот за економско-финансиски работи , во кое ќе се 
утврди дали наведениот радиодифузер има долг кон Советот кој мора да го подмири? 
 
 

Точка 19 
Советот ја разгледа предложената Информација за исполнувањето на изречени 

мерки во врска со прекршување на одредбите од член 20 од Законот за 
радиодифузната дејност.  

Советот ја усвои Информацијата за исполнувањето на изречените мерки во врска 
со прекршување на одредбите од член 20 од Законот за радиодифузната дејност.  



10 
 

По предлог на членот на Советот, Сељадин Џезаири, поради неисполнување на 
обврските од член 20 ставови 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, Советот со 
14 гласа „за“ одлучи: 
- на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, да му се изрече 
мерката: писмена опомена. (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен во 
текот на гласањето). 
            По предлог на членот на Советот, Сељадин Џезаири, поради неисполнување на 
обврските од член 20 ставови 3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност, Советот со 
14 гласа „за“ одлучи: 
- на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, да му се изрече 
мерката: писмена опомена. (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен во 
текот на гласањето). 

По предлог на членот на Советот, Сељадин Џезаири, поради недоставување на 
податоците за економското работење во претходната година – член 20 ставови 3 и 4 од 
ЗРД, Советот со 14 гласа „за“ одлучи: 
- на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, да 
му се изрече мерката: писмена опомена. (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 
присутен во текот на гласањето). 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
истражување и долгорочен развој да ги евидентира Одлуките во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 
 

 
Точка 20 

Советот го разгледа предложениот Конечен Извештај за извршената ревизија врз 
менаџментот и структурата на контролите на ИПА групата назначени во Советот за 
радиодифузија што е предвидена во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година.  

Внатрешниот ревизор од Одделението за внатрешна ревизија на Советот 
објасни дека во Советот за радиодифузија беше извршена ревизија врз менаџментот и 
структурата на контролите на ИПА групата назначена во Советот за радиодифузија, 
што е предвидена во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 
Ревизијата е извршена, во периодот од 05 Октомври 2012 година до 17 Октомври 2012 
година. Со ревизијата се опфатени сите активности за менаџирање и контрола на ИПА 
групата кои се предвидени во Прирачникот за процедурите на Сениор Службеникот за 
Програмирање (SPO) IPA Component 1 – Transnation assistance and Institution building. 
Од извршената внатрешната ревизија, со голем број наоди, констатирано е дека 
процесот на внатрешните контроли не дава разумно уверување дека добро 
функционира. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека во податоците кои 
произлегле од извршената ревизија сите наоди се негативни, но како важен за Советот 
е наодот под број 10, односно дека СПО воопшто не ги информирал членовите на 
Советот за процедурите предвидени во прирачниците за ИПА проектите, ниту им 
доставил да потпишат документ за доверливост, ниту пак ги информирал за потребата 
од доверливост. Сето ова е нужно за да се избегне ризикот од појава на конфликт на 
интерес, имајќи предвид дека членовите носат одлуки во рамки на Советот согласно 
Деловникот за работа. Со оглед на тоа дека Раководителот на Стручната служба ја 
организира, усогласува и координира работата на Стручната служба на Советот и се 
грижи за нејзиното ефикасно и законито работење во согласност со Правилникот за 
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на 
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (пречистен текст), СПО би 
требало да го информира Раководителот на Стручната служба за процедурите 
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предвидени со прирачниците за ИПА проектите, документот за доверливост, и да му го 
достави на потпис. СПО ниту го информирал, ниту пак му доставил документ за 
доверливост на Раководителот на Стручната служба. Исто така истакна дека согласно 
наодот од внатрешниот ревизор Лицето назначено за СПО, од формирањето на ИПА 
групата до денес, не организирало ниту еден состанок со цел групата да има можност 
да дискутира за обврските, тешкотите и остварените цели. Задачата на СПО е да врши 
супервизија на квалитетот на работата на членовите на ИПА групата преку 
разгледување на документите коишто ги подготвува групата, и преку организирање 
состаноци на коишто ќе се разгледуваат реализираните обврски и задачи, но нагласи 
СПО-то назначен од Советот не организирал ниту еден состанок. 

Советот го усвои Конечниот Извештај за извршената ревизија врз менаџментот и 
структурата на контролите на ИПА групата назначени во Советот за радиодифузија што 
е предвидена во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 

Советот едногласно одлучи Конечниот Извештај за извршената ревизија врз 
менаџментот и структурата на контролите на ИПА групата назначени во Советот за 
радиодифузија што е предвидена во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 
година, да се преведе на англиски јазик и го задолжи Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавноста да го достави до Делегацијата на 
Европската комисија во Скопје. (членот на Советот, Сељадин Џезаири беше отсутен за 
време на гласањето). 

Се задолжува Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста 
во соработка со Одделението за внатрешна ревизија на Советот да ги преземе 
потребните активности за реализација. 
 
 

Точка 21 
Советот го разгледа предложениот Извештај од анализата на серијалот 

„Тудорите“, емитуван на програмскиот сервис ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје.  
Раководителот на Секторот за програмски работи, објасни дека Поводот за 

анализа е поплака од гледач, кој смета дека „Серијата изобилува со експлицитни 
сексуални сцени“. Согласно мислењето од Информацијата објасни дека ако се зема 
во предвид криминалистичкиот серијал „Долина на волците“, за кој СРД континуирано 
препорачува класификациски знак од 16+, пред сè поради мошне честите и долготрајни 
сцени на натуралистички, сугестибилно прикажано вербално и физичко насилство, 
тогаш, препорачливо е серијалот „Тудорите“ да се прикажува со ознака 12+, меѓутоа со 
посебна претпазливост на одговорниот уредник на филмската редакција во ТВ Канал 5 
при прегледувањето на претстојните епизоди, во кои може да се очекува градација на 
дејствието кон засилен интензитет на проблематични сцени со насилство и со 
еротски/сексуални односи. Во таков случај, проблематичните епизоди треба да се 
поместат во термин по 22 часот, со класификациска ознака за - Четврта категорија 
програма, непрепорачлива за малолетна публика под 16 години. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека му пречи праксата на Советот, за 
секоја претставка од граѓанин Советот да расправа на седници. Предложи во иднина 
претставките да ги одговараат Секторите во Советот согласно темата на која се 
однесува претставката. Како што рече, има граѓани кои посакуваат да се емитуваат 
порнографски филмови, додека пак на други тоа им пречи или пак некои граѓани се 
жалат зошто на полноќ на програмата се прикажало голо женско тело. За серијалот 
„Тудорите“ рече дека претставува историски концепт и доколку некој од кралевите бил 
карактерно таков како што е прикажан во серијалот, не треба да се расправа на таа 
тема се додека не предизвикува такви начини на однесување кај малолетната публика. 
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Ја нагласи и одговорноста на родителите кој треба навремено да интервенираат, да го 
променат каналот доколку сметаат дека не е за возраста на нивното дете.  

Членот на Советот, Антонио Јовановски рече дека серијалот „Тудорите“ 
претставува историска серија и по сивилото на турските серии, претставува добар 
избор. Се согласи со изнесениот став од членот на Советот, Столе Наумов. 

Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот м-р Борис 
Арсов, го усвои предложениот Извештај од анализата на серијалот „Тудорите“, 
емитуван на програмскиот сервис ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ, Скопје.  

 
 

Точка 22 
Советот ја разгледа предложената Информација за барањето за согласност за 

промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци.  

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за барањето за 
согласност за промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО КАВАДАРЦИ  ДОО Кавадарци и донесе одлука да издаде одобрение 
за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО 
КАВАДАРЦИ  ДОО Кавадарци, со оглед на тоа што не се создава недозволена 
медиумска концентрација, односно не постојат формално-правни пречки 

 
 

Точка 24 
Советот ја разгледа Предлог – одлуката за набавка за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ.  
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 - услуга:  
Подготовка и извршување на национална едукативна програма (во рамките на проектот 
SEE Digi TV 2012 година). 
       Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 605.700,00 денари, без вклучен  ДДВ. 

За реализацијата на договорот за јавната набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година (финансиран од  
проектот SEE Digi.TV-IPA Translation). 
       Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
        - Огнен Неделковски - претседател на Комисијата, со заменик Виктор Шиков;   
        - Тања Пачоска - член, со заменик Симе Златески  и 
        - Рубин Талески - член, со заменик  Шчипе Тахир. 
 
 

Точка 25 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај за 67-та 

средба на правници, одржана во Охрид од 25 октомври до 27 октомври 2012 година, 
подготвен од м-р Андриана Скерлев - Чакар и од м-р Тања Пачоска. 

 
 

Точка 26 
       Разно 
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- Советот го задолжи Секторот за програмски работи да реализира еднодневен 
мониторинг на ТРД Менада Тетово ДОО Тетово, ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, 
Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово и ТРД ТВ Коха Меваип ДООЕЛ Тетово. 
 
 
Бр. 02-5825/20          Совет за радиодифузија на РМ 
27.11.2012 година                                                            П р е т с е д а т е л, 
             С к о п ј е 
                              
                                                                          м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
        

 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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