ЗАПИСНИК
од 56-та седница на Советот
одржана на 27.11.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, -р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, Замир
Мехмети, м-р Методија Јанчески, Столе Наумов, Антонио Јовановски, Селвер Ајдини,
Лазо Петрушевски, м-р Алма Машовиќ, Методи Стоименовски.
Отсутни членови на Совет: Селадин Џезаири, (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија
Јаневска, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, м-р Драгица
Љубевска, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Соња Казиовска од Дневник, Мирјана Трпчевска од ТВ
Канал 5, Лаура Љачи од МТВ, Михајло Видимлиски од 24 Вести, Ана Јосифовска од
МТВ, Лесенски Јован од МТВ, Дамјан Чунихин од 24 Вести.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 56-та седница на
Советот за радиодифузија на РМ. Во однос на дневниот ред, предложи точката под
Разно, "Извештај од мониторингот по претставките за сериите „Бурни времиња“ и
„Езел“ емитувани на ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје", да биде точка 10 во дневниот ред.
Предлогот, со 11 гласа „за“ беше едногласно усвоен. (Заменикот на претседателот, д-р
Милаим Фетаи и членовите на Советот, м-р Борис Арсов и Лазо Петрушевски беа
отсутни за време на гласањето).
Други предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени.
Советот со 11 гласа „за“ , едногласно, (Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи
и членовите на Советот, м-р Борис Арсов и Лазо Петрушевски беа отсутни за време на
гласањето), го усвои следниот:
Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 52-та седница на Советот, одржана на
12.11.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 53-та седница на Советот, одржана на
14.11.2012 година.
3. Информација за ТРД Еко-проект ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка со
Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност на
ДПТУ „ЕКО - ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка.
4. Нацрт-програма за работа на Советот за радиодифузија за 2013 година.
5. Информација во врска со Мислењето на Дирекцијата за заштита на личните
податоци за Предлог-Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти
кои влијаат или можат да влијаат на тајноста и заштитата на личните податоци кои се
обработуваат во Советот и Предлог-Правилник за начинот на правење на сигурносна
копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични
податоци.
6. Предлог-Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во
Советот за радиодифузија на РМ.
7. Предлог-Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање
и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци.
8. Информација во врска со ослободување од плаќање на радиодифузна такса.
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9. Информација во врска со постапувањето на ТРД Канал 5 ДООЕЛ, Скопје по
изречената мерка – времена забрана за рекламирање и телешопинг за период од три
дена.
10. Извештај од мониторингот по претставките за сериите „Бурни времиња“ и
„Езел“ емитувани на ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје.
11. Разно.
Точка 1
Советот га разгледа Записникот од 52-та седница на Советот, одржана на
12.11.2012 година.
Советот со 11 гласа „за“ го усвои Записникот од 52-та седница на Советот, одржана
на 12.11.2012 година, во текстот како што беше предложен. (Заменикот на
претседателот, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот, м-р Борис Арсов и Лазо
Петрушевски беа отсутни за време на гласањето).
Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 53-та седница на Советот, одржана на
14.11.2012 година.
Советот, едногласно го усвои Записникот од 53-та седница на Советот, одржана на
14.11.2012 година, во текстот како што беше предложен. (Заменикот на претседателот,
д-р Милаим Фетаи и членот на Советот Лазо Петрушевски не беа присутни за време на
гласањето).

Точка 3
Советот ја разгледа Информацијата за ТРД Еко-проект ДООЕЛ експорт-импорт
Крива Паланка со Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење на
радиодифузна дејност на ДПТУ „ЕКО - ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива
Паланка.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека точката досега
Советот двапати ја одложил поради одредени дилеми кој ги имаа членовите на
Советот и во таа насока го повика Раководителот на Секторот за правни работи да ја
објасни информацијата и да го даде предлог-заклучокот, за се донесе конечна одлука
за ДПТУ „ЕКО - ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива Паланка.
Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека една од дилемите била
дали именуваниот радиодифузер има долг кон Советот на име надоместок за вршење
радиодифузна дејност. Во таа насока рече дека ТРД Еко-проект нема долг кон Советот,
од причина што тој објективно и реално нема исполнето услови за да ја врши
радиодифузната дејност, односно не поседува од АЕК одобрение за користење
фрекфенција. Во однос на втората дилема дали треба да се пристапи кон Одлука за
одземање на дозволата или Одлука за поништување на одлуката за доделување
дозвола, рече дека формално правно не постои правен основ според кој Одлуката за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност на овој субјект треба да се
поништи. Правен основ не постои ниту во Законот за радиодифузна дејност, ниту во
Законот за општа управна постапка. Раководителот на Секторот за правни работи рече
дека од наведените причини предлага Советот да донесе Одлука за одземање на
дозволата и да се задолжи ТРД Еко-Проект да ги надомести реално направените
трошоци на Советот.
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Членот на Советот, м-р Васко Петревски, имаше дилема околу основот по кој се
одзема дозволата, од причина што во член 63 став 1 алинеа 1 од Законот за
радиодифузната дејност, на почетокот се вели – "имателот на дозволата" – но бидејќи
на ТРД Еко-Проект Советот физички му ја нема издадено дозволата за вршење
радиодифузна дејност, се запраша дали во ваков случај може и да му ја одземе?
Раководителот на Секторот за правни работи, рече дека има примерок од одлуката
за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, каде е уредено прашањето
за кое членот на Советот, м-р Васко Петревски, имаше дилема.
Советот ја усвои предложената Информација за ТРД Еко-проект ДООЕЛ експортимпорт Крива паланка.
Советот со 12 гласа „за“ донесе едногласна одлука да се одземе дозволата за
вршење на радиодифузна дејност на ДПТУ „ЕКО – ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт
Крива Паланка, доделена со Одлуката за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност (радио) на локално ниво бр.07-367 од 19.10.2010 година
(,,Службен весник на РМ” бр.140/2010) на Советот за радиодифузија на РМ, поради тоа
што имателот на дозволата не започна со вршење на дејноста во рокот утврден во
дозволата. (Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи и членот на Советот Лазо
Петрушевски не беа присутни за време на гласањето).
Советот го задолжи ДПТУ „ЕКО – ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт Крива
Паланка, на Советот за радиодифузија да му ги надомести трошоците за: објавување
на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио) на
локално ниво бр.07-367 од 19.10.2010 година (,,Службен весник на РМ” бр.140/2010) во
соодветен/правичен износ од 1.616,00 денари - дел од Фактура, бр.3141-7622/27 на ЈП
„Службен весник на РМ“ ц.о – Скопје, како и трошоците за објавување на Одлука за
одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност, во износ кој ќе биде
познат по издавањето на фактура од страна на ЈП „Службен весник на РМ“ ц.о –
Скопје, за објава на предметната одлука.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
економско-финансиски работи да ја подготват Одлуката за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност на ДПТУ „ЕКО – ПРОЕКТ“ ДООЕЛ експорт – импорт
Крива Паланка, доделена со Одлуката за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност (радио) на локално ниво бр.07-367 од 19.10.2010 година
(,,Службен весник на РМ” бр.140/2010) на Советот за радиодифузија на РМ.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведената одлука да ја
објави во "Службен весник на РМ“.
Точка 4
Советот ја разгледа Нацрт-програма за работа на Советот за радиодифузија за
2013 година.
Раководителот на Стручната служба на Советот, објасни дека се работи за Нацрт,
по кој членовите на Советот можат да достават свои забелешки, предлози и
дополнувања. Нацрт-Програмата е изготвена на начин што се сублимирани програмите
за работа на сите Сектори во Советот и таа е составена од 14 глави. Како значаен дел
меѓу другите глави ги спомена анализите и истражувањата што Советот ги изготвува,
доделувањето на дозволи за нови програмски сервиси согласно новите законски
решенија, подигнување на институционалниот и административниот капацитет на
Советот, соработка со други регулаторни тела, надлежни инстутуции и асоцијации,
конференциите кој ги организира Советот, меѓународна и европска соработка,
евроинтеграции. Исто така објасни дека пред започнувањето на седницата, членот на
Советот, Лазо Петрушевски доставил свои забелешки и одредени дополнувања кои
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електронски се доставени до сите членови на Советот. Раководителот на Стручната
служба рече дека се согласува со забелешките и дополнувања и смета дека треба да
се составен дел на Програмата за работа на Советот за 2013 година. Забелешките на
Нацрт-Програматa за работа на СРД за 2013 година доставени од членот на Советот,
Лазо Петрушевски беа:
- Страна 26 “организирање на процесот на премин на локалните аналогни телевизиски
сервиси во регионални дигитални телевизии.“
a. процесот не зависи во целост од СРД па треба зборовите “организирање на“ да
се смени во “учество во“
- Страни 28 и 29 во точката 10 X. “Соработка со други регулаторни тела, надлежни
институции и асоцијации“ да се додаде подточка “Соработка со Јавното обвинителство
во областа на говор на омраза во медиумите“
- Страна 31 во точката XIV да се поправи грешката во реченицата “- ажурирање на веб
страницата на Советот на македонски, албански и македонски јазик;“ последниот збор
да гласи “англиски јазик“
- Страна 28, рокот на реализација на ИСО 9001:2008 да се смени на Ноември 2013
година, поради Локалните избори 2013 ќе нема потребни ресурси и време да се
реализира во сегашниот предвиден рок.
- Да се додаде нова подставка во делот “VII. Други активности на Советот“ со наслов
“Изработка на студија за Систем за далечински мониторинг на операторите на јавни
комуникациски мрежи“ со рок на реализација Јуни 2013
- Да се додаде нова подставка во делот “VII. Други активности на Советот“ со наслов
“Изработка на анализа, техничка спецификација и план за имплементација на
Интегриран Информативен Систем на СРД“ со рок на реализација Декември 2013
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на Нацрт-програма за работа на
Советот за радиодифузија за 2013 година рече дека е добро концепирана рамката и
дека сака да даде одредени забелешки и дополнувања за кои смета дека е добро да се
составен дел на Програмата за работа на Советот за радиодифузија за 2013 година.
Забелешките на Членот на Советот, Столе Наумов беа:
- Во Глава шест за доделување на лиценците – да се додаде: во зависност од
анализата на пазарот, потребите на публиката и медиумскиот плурализам...
- Состаноци со МРТВ
- Редовни состаноци со радиодифузерите. Запознавање со правилници како
полесно да ги користат, обуки низ фокус групи и издавање брошури за граѓаните-како
да препознааат и да реагираат на насилство и други непримерни појави на
телевизија...најмалку двапати во годината
- Да се обезбеди Централизирано моиторирање на кабелските-оператори на
јавни комуникциски мрежи, со што ќе се овозможи и редовно следење и мониторирање
и на локалните радија и телевизии
- Редовни состаноци еднаш месечно или на секои два месеци
- Во меѓународна соработка да се додаде:
Редовни регионални состаноци со сродните регулаторите тела, за размена на
искуства, особено за државите од каде што потекнуват медиумски програми кои поради
сродното јазично подрачје се атрактивни (спортски, филмски)... за реемитување во
Македонија, но и за други теми од заеднички интерес-заштита на малолетната публика,
категоризација на програмите, изборни кампањи-изборен молк, непрофитни медиуми,
рекламирање...
- во текот на целата година
- Во соработка да се додадат Централен регистар, Централен депозитар за
хартии од вредност, Македонска берза, Државна изборна комисија...
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- Соработка и заеднички настап со ЗНМ, со МИМ и други организации од
областа на радиодифузната сфера, медиумите и јавното информирање...со учество на
странски експерти на тема професионални стандарди, регулацијата, и
саморегулација... обуки работилници за новинари-известување во контекст на заштита
на малолетната публика, категоризација на филмови и програми и слично.
- Соработка со организации за заштита на децата, за заштита на потрошувачите..
- Редовни теренски активности, посети на радиодифузери, кабелски- оператори на
јавни комуникациски мрежи, мониторинг на лице место,
- За изборите да се додаде консултирање, информирање на радиодифузерите и
запознавање со правилата за известување и покривање на предизборниот период и
за изборната кампања...
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека се согласува со
предлозите на членот на Советот Столе Наумов и смета дека треба да се земат
предвид. Исто така нагласи дека во иднина треба да се избегне праксата усмено да се
доставуваат предлози и забелешки кон одредена материја за која Советот треба да
рсправа и да ја усвои и во таа насока замоли во иднина тие да се доставуваат во
писмена форма, со цел сите членови на Советот да имаат јасен увид за темата и
содржината за која се дискутира.
Советот едногласно ја усвои предложената Нацрт-Програма за работа на
Советот за радиодифузија на РМ за 2013-та година. (Заменикот на претседателот, д-р
Милаим Фетаи и членот на Советот Лазо Петрушевски не беа присутни за време на
гласањето).
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот во горенаведената програма
да ги вгради предлозите на членовите на Советот, Лазо Петрушевски и Столе Наумов.
Советот го задолжи членот на Советот Столе Наумов, предлозите кои
усмено ги изнесе на седницата да ги достави во електронска форма до Секретаријатот
на Советот.

Точка 5
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со Мислењето на
Дирекцијата за заштита на личните податоци за Предлог-Правилник за пријавување,
реакција и санирање на инциденти кои влијаат или можат да влијаат на тајноста и
заштитата на личните податоци кои се обработуваат во Советот и Предлог-Правилник
за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно
враќање на зачуваните лични податоци.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со Мислењето на
Дирекцијата за заштита на личните податоци за Предлог-Правилник за пријавување,
реакција и санирање на инциденти кои влијаат или можат да влијаат на тајноста и
заштитата на личните податоци кои се обработуваат во Советот и Предлог-Правилник
за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно
враќање на зачуваните лични податоци. (Заменикот на претседателот, д-р Милаим
Фетаи и членот на Советот, Лазо Петрушевски не беа присутни за време на
гласањето).
Заради доследна имплементација на предметните правилници, односно
усогласување со позитивните законски прописи од областа на заштита на личните
податоци, односно чување на сигурносните копии надвор од неговите службени
простории, Советот одлучи да ја обезбеди услугата – изнајмување сеф во банката чиј
коминтент е Советот.
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Точка 6
Советот го разгледа Предлог-Правилникот за пријавување, реакција и санирање на
инциденти во Советот за радиодифузија на РМ.
Раководителот на Стручната служба, за двата правилници, Правилник за
пријавување, реакција и санирање на инциденти кои влијаат или можат да влијаат на
тајноста и заштитата на личните податоци кои се обработуваат во Советот и
Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и
за повторно враќање на зачуваните лични податоци, објасни дека во нив нема
наведено Сектор кој ќе биде задолжен за спроведување на правилниците и во
консултација со Дирекцијата за заштита на лични податоци предложи да се додаде
уште еден член дека надлежна организациона единица за постапување по
Правилниците е Секторот за технологии и информатика во состав на Стручната служба
на Советот. Според Дирекцијата за заштита на лични податоци наведениот нов член
нема да влијае на измена во содржината на правилниците.
Советот едногласно го усвои предложениот Правилник за пријавување, реакција и
санирање на инциденти во Советот за радиодифузија на РМ. (Заменикот на
претседателот, д-р Милаим Фетаи и членот на Советот Лазо Петрушевски не беа
присутни за време на гласањето).
Советот одлучи пред главата IV, „Завршни одредби“, наведениот Правилник да се
дополни со нов член кој гласи: „Надлежна организациона единица за постапување по
овој Правилник е Секторот за технологии и информатика во состав на Стручната
служба на Советот“.
Советот ги задолжи Секторот за правни работи да го дополни Правилникот со
наведениот член, а Секретаријатот на Советот да го објави на огласната табла во
Советот за радиодифузија на РМ, Правилникот за пријавување, реакција и санирање
на инциденти во Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 7
Советот го разгледа Предлог-Правилникот за начинот на правење на сигурносна
копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични
податоци.
Советот едногласно, со 13 гласа „за“, го усвои предложениот Правилник за начинот
за правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на
зачуваните лични податоци. (членот на Советот, Лазо Петрушевски не беше присутен
за време на гласањето).
Советот одлучи пред главата IV, „Завршни одредби“, наведениот Правилник да се
дополни со нов член кој гласи: „Надлежна организациона единица за постапување по
овој Правилник е Секторот за технологии и информатика во состав на Стручната
служба на Советот“.
Советот ги задолжи Секторот за правни работи да го дополни Правилникот со
наведениот член, а Секретаријатот на Советот да го објави на огласната табла во
Советот за радиодифузија на РМ, Правилникот за начинот за правење на сигурносна
копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични
податоци.
Точка 8
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со ослободување од
плаќање на радиодифузна такса.
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Раководителот на Секторот за правни работи кратко ја објасни предметната
информација.
Советот со 14 гласа „за“ ја усвои Информацијата во врска со ослободување од
плаќање радиодифузната такса за жителите во населеното место Нов Истевник,
општина Делчево.
Имајќи ја предвид утврдената состојба, Советот за радиодифузија согласно член
146 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (Службен весник на РМ бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 6/2010), одлучи до Владата на Република Македонија да достави
Предлог- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса за обврзниците во
населено место Нов Истевник, општина Делчево, со вкупно 67 (шеесет и седум)
домаќинства, кое не е покриено со радиодифузен сигнал, односно нема прием на
програмите на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија ‘’.
Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса наведено е со времетраење до
31.05.2013 година, односно до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал
за жителите во населеното место Нов Истевник, општина Делчево.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да достави до Владата на
Република Македонија, Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна
такса за жителите во населеното место Нов Истевник, општина Делчево, со вкупно 67
(шеесет и седум) домаќинства, поради немање прием на програмите на Јавното
радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија‘’.
Во однос на Известувањата од Министерството за информатичко општество и
администрација на РМ (бр.03-5827/1 од 12.11.2012 година и бр.03-5827/2 од 12.11.2012
година), Советот го задолжи Секторот за правни работи да достави допис до
наведеното Министерството со кој ќе го извести дека согласно член 146 од Законот за
радиодифузната дејност, Советот за радиодифузија на РМ не е во можност до Владата
на РМ да достави предлог за ослободување од плаќање радиодифузна такса, бидејќи
обврзниците во населените места:
- населено место Разловци, има прием на радио и телевизиски програми (прва и
трета), а нема прием на втора ТВ програма, како и на прва, втора и трета програма,
населено место Николиќ, има прием на радио (прва, втора и трета) и телевизиски
програми (прва и трета), населено место Двориште, има прием на телевизиски
програми (прва и трета), а нема прием на втора ТВ програма, како и на прва, втора и
трета радио програма; и
- населено место Присојница, има прием на радио и телевизиски програми (прва,
втора и трета) населено место Милетково, кое прима сигнали од радиодифузниот
објект Пирава, имаат делумен односно прием со пречки на радиодифузните сигнали, а
за ваквите случаи Законот за радиодифузната дејност, не предвидува ослободување.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави дописот до
Министерството за информатичко општество и администрација на РМ.
Точка 9
Советот ја разгледа Информацијата во врска со постапувањето на ТРД Канал 5
ДООЕЛ, Скопје по изречената мерка – времена забрана за рекламирање и телешопинг
за период од три дена.
Раководителот на Секторот за програмски работи објасни дека Советот за
радиодифузија на 24-тата седница одржана на 21 јуни 2012 година, врз основа на
претходно реализиран мониторинг на ТВ Канал 5 за прекршување на член 87 став 2 од
ЗРД (промотивна најава за серијата “Крај“), донесе одлука да и изрече мерка времена
забрана за рекламирање и телешопинг за период од 3 (три) дена. ТВ Канал 5 со дописи
од 12 октомври 2012 г., го известил Советот дека изречената мерка ќе ја изврши на ден
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20, 27 октомври и 3 ноември 2012 г. Но Раководителот на Секторот за програмски
работи објасни дека со мониторингот од снимките од програмата на ТВ Канал 5 е
констатирано дека изречената мерка не е спроведена во целост. На 20 и 27 октомври
медиумот емитувал реклами на поделен екран во емисијата „Здраво Македонијо“ и
реклама на поделен екран и комерцијални презентации во емисијата „Бразди“, а на 3
ноември неколку кратки реклами од 44 сек. Исто така рече дека информацијата содржи
и табели од кој може да се види во кој период од денот се емитувани рекламите.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека членовите на Советот треба да
обрнат внимание на периодот во кој се емитувани рекламите, односно првиот и
вториот ден се емитувани по 03 и 05 часот по полноќ, додека третиот ден по 02, 03, 04
и 05 часот по полноќ. Рече дека не сака да го амнестира ТВ Канал 5, туку дека станува
збор за репризни изданија, во кои по грешка не се извадени рекламите.
Членот на Советот, Замир Мехмеди, рече дека прекршувањето на Законот за
радиодифузната дејност е прекршување без разлика дали станува збор за емитување
на реклами по полноќ или пред полноќ. Советот на ТВ Канал 5 и изрекол мерка
времена забрана за рекламирање и телешопинг за период од три дена и очекувал
наведениот медиум да постапи по изречената мерка, но радиодифузерот не ја
испочитувал.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека ТРД Канал 5 ДООЕЛ Скопје не ја
испочитувал мерката и бесмислено е да се разговара дали Советот ќе преземе
понатамошни мерки или не.
Членот на Советот, Антонио Јовановски рече точно е дека рекламите се емитувани
после полноќ, во време кога има мала гледаност на програмата, но сепак телевизијата
Канал 5 која требаше да ја изврши мерката не остана доследна. Предложи Советот во
овој случај да изрече времена забарана за рекламирање во времетраење од еден ден.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи за да се компензира
времето од рекламирање во деновите кога ТВ Канал 5 требал да ја изврши мерката, а
не го сторил тоа, Советот да изрече мерка: времена забрана за рекламирање и
телешопинг од еден ден, затоа што не е испочитувана одлуката од Советот. Предлогот
го стави на гласање.
Со оглед на тоа што со мониторингот од снимките од програмата на ТВ Канал 5 е
констатирано дека изречената мерка времена забрана за рекламирање и телешопинг
за периодот од три дена не е спроведена во целост, односно на 20 и 27 октомври
медиумот емитувал реклами на поделен екран во емисијата „Здраво Македонијо“ и
реклама на поделен екран и комерцијални презентации во емисијата „Бразди“, а на 3
ноември неколку кратки реклами, Советот одлучи, со 13 гласа „за“ и еден воздржан
глас од членот на Советот Бранко Радовановиќ, согласно член 38 од Законот за
радиодифузната дејност одлучи на ТРД – ТВ Канал 5 да му изрече мерка: времена
забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден:
Се задолжува ТРД – Канал 5, 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 деновите кога ќе
ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на
изречената мерка од страна на радиодифузерот ТРД – Канал 5, и да го извести
Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја
води Секторот за правни работи.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави Одлуката до ТРД –
Канал 5.
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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 Извештајот од мониторингот по претставките за сериите
„Бурни времиња“ и „Езел“ емитувани на ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје.
Раководителот на Секторот за програмски работи објасни дека до Советот за
радиодифузија пристигнаа две претставки во врска со серијата „Бурни времиња“, која
се емитува на ТВ Сител. Едната е од Канал 5 Телевизија, во која се бара Советот „да
наложи преместување на премиерните термини“ за „Бурни времиња“, но и за „Езел“, со
образложение дека кај овие две серии „сегментите... како што се сцени на насилство,
последици од физичко и структурално насилство, евидентно е дека ги има уште во
поголем обем“. Врз основа на овие претставки беше изработена анализа на серијата
„Бурни времиња“. Што се однесува до серијата „Езел“, нејзиното последно забележано
емитување на ТВ Сител е на 4 ноември 2012 година, кога во 21:00 часот била
прикажана 129 епизода, односно таа веќе не се емитувала на 13 ноември 2012г. кога
Канал 5 ја испратил својата претставка. Во овој контекст, треба да се спомене дека
Канал 5 Телевизија и претходно има испратено претставка за „Езел“ на 24 октомври
2012г. (наш бр. 03-5380/1) врз основа на која е направен увид во програмата на ТВ
Сител и на оваа телевизија и е испратено известување (наш бр. 03-5384/1 од 24
октомври 2012г.). Во него се бара да ја означат серијата како Програма од трета
категорија која не се препорачува за деца под 12 години и може да се емитува само во
периодот меѓу 21:00 и 05:00 часот.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот по претставките за
сериите „Бурни времиња“ и „Езел“ емитувани на ТРД ТВ Сител ДООЕЛ Скопје.
Советот едногласно со 14 гласа „за“ одлучи да испрати допис до ТРД ТВ Сител со
кој ќе му укаже:
- дека серијата „Бурни времиња„ согласно Законот за радиодифузната дејност и
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој, треба да ја означи како
Програма од втора категорија, односно програми што можат да ја вознемират
малолетната публика и
- дека репризните изданија на серијата „Бурни времиња„ согласно
категоризацијата на програма од втора категорија треба веднаш, односно уште денес
27.11.2012 година да започне да ги емитува во периодот по 17 часот до 05 часот.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да направи контролен
мониторинг на програмата на ТРД ТВ Сител и да го извести Советот доколку
радиодифузерот не се придржува кон горенаведената одлука.
Точка 11
Разно
- Советот едногласно со 14 гласа „за“ ја усвои предложената Информација за
планираните активности на Советот за радиодифузија во насока на подготовка на
Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка да го достави
НПАА 2013 наративен дел и матрица во кој се идентификувани роковите по активност, до
Министерството за информатичко општество и администрација, а пополнетите Обрасцианекси до Секретаријатот за европски прашања.
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- Советот едногласно ја усвои предложената Информација за назначување нов
член на Комисијата за евалуација на тендерите за проектот IPA 2009.
Согласно доставеното барање од Министерството за финансии од 24 ноември 2012
година, Советот одлучи да го назначи м-р Виктор Шиков за член на Комисијата за
евалуација на тендерите за проектот „Зајакнување на административните капацитети
на регулаторните власти од областа на телекомуникации и медиуми за ефикасно
регулирање
на
новите
дигитални
и
повеќенаменски
сервиси
((EuropeAid/129857/D/SER/MK).
Советот го задолжи м-р Виктор Шиков да подготви кратка биографија во ЕУ формат
(Europass).
Советот го задолжи СПО-то назначен од Советот, односно неговиот заменик,
одлуката со пропратната документација да ја достави до Министерството за финансии.
- Советот одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година,
согласно одредбите од Законот за јавните набавки, да се спроведе постапка за
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - услуга:
Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Советот.
Членот на Советот, Методија Стоименовски даде свои забелешки во однос на
техничката спецификација на предметот.
За реализацијата на договорот за јавна, средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.

Бр. 02-6011/13
13.12.2012 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска

Изработил/одобрил: Ружица Бошнакоска Јотевска
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