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ЗАПИСНИК 
од 57-та седница на Советот 
одржана на 03.12.2012 година 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, д-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, Селадин Џезаири. 

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

Јаневска, Арбен Саити, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, Јетон Исмаили,  
Катерина Митре, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Соња Казиовска од Дневник. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 57-та седница на 
Советот за радиодифузија на РМ.  

Предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. Советот 
со 15 гласа „за“ , го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

   
1.  Усвојување на Записникот од 54-та седница на Советот, одржана на     

19.11.2012 година.  
2. Предлог - Прирачник за изрекување и извршување на мерки кои Советот за 

радиодифузија  на РМ им ги изрекува на радиодифузерите и операторите на јавни 
комуникациски мрежи. 

3. Предлог - Прирачник за оценување на медиумскиот плурализам (Внатрешен 
плурализам). 

4. Предлог - Прирачник за создавање на пазарни услови за одржлив економски 
раст на медиумската индустрија и фер конкуренција. 

5. Работна верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за 
периодот 2013 – 2017 година. 

6. Барање бр.11-402 од 23.11.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.31 на Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ 
Скопје. 

7. Барање бр.11-409 од 29.11.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.8 на Друштво за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС 
МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, бул.Партизански Одреди бр.70/5 ДЦ/Алуминка, Скопје-
Карпош. 

8. Информација за кабелскиот оператор ГЛОБАЛ НЕТ ДООЕЛ Крушево. 
 9. Структура на вработените во радиодифузната дејност според етничка 
припадност.  
 10. Информација во врска со доставената Тековна состојба издадена од 
Централниот регистар на РМ, на ден 27.11.2012 година, од страна на ТРД ГАУДЕАМУС 
РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, до Советот за радиодифузија на РМ, на 
27-ми ноември 2012 година (наш арх.бр.03-6057/1). 
 11. Предлог – мислење на Советот за радиодифузија за Информацијата и 
Акциониот план за превенција и справување со нелегални активности и содржини преку 
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информатичко-телекоминикациските технологии и заштита на децата и младите од 
истите 2012-2014 година.  
 12. Извештај од спроведен мониторинг на програмата на ТВ Канал 5 и ТВ Сител, 
во врска со дописот од Здружението за колективно управување на правата на 
произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи – ММИ. 
           13. Предлог – одлука за доделување јавна набавка – услуга: одржување и сервис 
на фотокопир апарати, факс и принтери. 
            14. Информација од Националната конференција за говор на омраза, 
подготвена од м-р Емилија Петреска Камењарова 
 
 

Точка 1 
      Советот го разгледа Записникот од 54-та седница на Советот, одржана на     
19.11.2012 година.  
      Советот едногласно го усвои Записникот од 54-та седница на Советот, одржана на     
19.11.2012 година, во текстот како што беше предложен. 

 
       
     Точка 2 
     Советот го разгледа Предлог - Прирачникот за изрекување и извршување на мерки 
кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрекува на радиодифузерите и 
операторите на јавни комуникациски мрежи. 
      Пред да започне Советот да ги разгледува Предлог-Прирачниците, Претседателот 
на Советот, м-р Зоран Трајчевски го замоли членот на Советот, м-р Методија Јанчески 
да го прочита мислењето од Сандра Башиќ – Хрватин, кое го достави за трите 
прирачници (точка 2, 3 и 4 од усвоениот дневен ред). 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека мислењето до него е 
доставено по електронска пошта од Сандра Башиќ - Хрватин, TAIEX експерт која била 
ангажирана за екпертиза на трите прирачници и во него се вели: „Конечните коментари 
на текстот на прирачниците ќе бидат испратени до Европската Комисија по добивање 
на ставовите од страна на членовите на Советот и конечната верзија на прирачниците. 
Генерална оценка е дека прирачниците се многу добро подготвени, за што се 
заблагодарувам на сите вработени од Стручната служба во Советот кои работеа на 
нив, како и на членовите на Советот кои активно учествуваа при расправата за време 
на мојата мисија во Скопје“. 
           По кратката дискусија, Советот едногласно го усвои Прирачникот за изрекување 
и извршување на мерки кои Советот за радиодифузија на РМ им ги изрекува на 
радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски мрежи. 
           По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, 
наведениот Прирачник да го објави на Веб страницата на Советот. 
 

 
Точка 3 

            Советот го разгледа Предлог - Прирачникот за оценување на медиумскиот 
плурализам (Внатрешен плурализам). 
            Раководителот на Секторот за програмски работи, ги информира членовите на 
Советот дека утрото, пред да започне седницата, членот на Советот Столе Наумов по 
електронска пошта испратил предлог за дополнување во делот – "политички 
плурализам", во кој се предлага да се додаде нов критериум кој гласи: „постоење на 
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транспарентни јасни критериуми при распределбата на средствата од јавните 
кампањи“ 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на предлогот рече 
дека прирачниците се изработени за поефикасно спроведување на законската 
регулатива, односно за работата на Советот, а во активноста "распределба на 
средствата од јавните кампањи", Советот воопшто не учествува. Наведе дека 
предлогот на Наумов е составен дел на Работната верзија на Стратегијата за развој на 
радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година.  

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека смета дека било потребно да го 
даде предлогот, бидејќи критериумите покажуваат дали постои или не или пак делумно 
постои плурализмот, но по образложението од Претседателот на Советот, рече дека не 
инсистира да влезе тоа во содржината на текстот на Прирачникот.  

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека има забелешка во 
однос на Прирачникот за оценување на медиумскиот плурализам (Внатрешен 
плурализам), односно согласно усвоената законска терминологија која официјално се 
употребува, поимот „национални медиуми“ потребно е секаде каде се сретнува во 
содржината на текстот од прирачникот да се замени со „медиуми на државно ниво“. 

Советот едногласно го усвои Прирачникот за оценување на медиумскиот 
плурализам (внатрешен плурализам). 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи кој е  надлежен за изработката 
на Прирачникот за оценување на медиумскиот плурализам (внатрешен плурализам), да 
ги вгради забелешките посочени од Заменикот на претседателот на Советот, д-р 
Милаим Фетаи и во финална форма да го достави до Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавноста. 
       По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, 
наведениот Прирачник да го објави на Веб страницата на Советот. 

 
 
Точка 4 

            Советот го разгледа Предлог - Прирачникот за создавање на пазарни услови за 
одржлив економски раст на медиумската индустрија и фер конкуренција. 
            Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека и за овој прирачник има предлог 
кој смета дека треба да се вгради во шестиот дел, веднаш по претпоследниот пасус. 
Рече дека предлогот има две варијанти, од кои, првата гласи: „притоа потребно е да се 
воспостават транспарентни и јасни критериуми за распределба на рекламите, земајќи 
ги предвид целните групи на кампањата, рејтингот на медиумите, довербата кај 
публиката и етничките и регионалните/локалните интереси“. Напомена дека овој 
предлог е подетален. За вториот предлог рече дека смета дека е со поопшта 
формулација и гласи: „притоа потребно е преку транспарентни и јасни критериуми на 
распределба да се обезбеди поголема достапност до публиката за која се наменети 
кампањите и да се земат во предвид интересите на пошироката медиумска и 
општествена заедница“. Тој предложи вториот предлог да биде составен дел на 
прирачникот.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски предлогот на членот на 
Советот, кој гласи „при тоа потребно е преку транспарентни и јасни критериуми на 
распределба да се обезбеди поголема достапност до публиката за која се наменети 
кампањите и да се земат предвид интересите на пошироката медиумска и општествена 
заедница“ го стави на гласање. Советот го усвои предлогот од членот на Советот, 
Столе Наумов и одлучи истиот да се вгради во текстот на наведениот прирачник. 
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      Советот едногласно го усвои Прирачникот за создавање на пазарни услови за 
одржлив економски раст на медиумската индустрија и фер конкуренција. 

Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, во Прирачникот 
за создавање на пазарни услови за одржлив економски раст на медиумската 
индустрија и фер конкуренција да ги вгради горенаведените дополнувања и да го 
достави до Секторот за европска и меѓународна соработка. 
       По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, 
наведениот Прирачник да го објави на Веб страницата на Советот. 
 
 

Точка 5 
            Советот ја разгледа Работната верзија на Стратегијата за развој на 
радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски напомена дека текстот на 
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година 
перманентно се работи 8 месеци и во таа насока потребно е секој член на Советот 
активно да земе учество во нејзината реализација, а не на седницата да се даваат 
усмени забелешки и да се поставуваат прашања во однос на содржината на 
материјалот, кој ниеднаш не е прочитан од одредени членови на Советот. Рече дека 
неколку месеци наназад е речено да се достават сите забелешки во електронска 
форма, но според фактите многумина од нив немаат доставено.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски и членот на Советот, м-р Методија 
Јанчески дадоа свои предлози, кои се усвоија и во текот на седницата беа директно 
вградувани во содржината на Работната верзија на Стратегијата.   

Членот на Советот, Селвер Ајдини предложи – во однос на реченицата - 
"Македонската радиотелевизија преку јавни консултации да го проверува 
задоволството на граѓаните", рече дека зборот „задоволство“ според него не е 
соодветен и предложи да се замени во – "да се проверува довербата на граѓаните". Во 
дискусијата нудејќи свои предлози се вклучија Претседателот на Советот м-р Зоран 
Трајчевски, како и членовите на Советот, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ. Членот 
на Советот, Столе Наумов во однос на „задоволството“ рече дека се мисли на фокус 
групи, излегување на терен и анкетирање на граѓаните да се провери колку програмите 
на МТВ допираат до нив и кој е интересот и предлозите на граѓаните за нови програми. 
Тоа била целта на таа реченица. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески рече дека сака да додаде 
појаснување на целата дилема и дискусија. Во Акцискиот план како четврта мерка во 
старата верзија се вели дака МРТ треба преку јавни консултации да го проверува 
задоволството на граѓаните за нејзината програма. И како активност има предвидена 
една активност, која гласи: "Во новата законска регулатива за медиуми да се задолжи 
МРТ еднаш годишно да организира јавна консултација за задоволството на граѓаните 
на јавниот радиодифузен сервис и резултатите од консултацијата да ги објави на 
својата програма и на својата веб страница". Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски предложи зборот "задоволство" да се замени со "доверба".  

Раководителот на Секторот за програмски работи, во однос на довербата на 
граѓаните рече дека тоа претставува еден елемент од задоволството на граѓаните, 
односно од тоа како јавниот сервис ги остварува своите функции. Таа рече дека според 
неа треба поинаку да се формулира реченицата доколку сметаат дека задоволството е 
неприфатливо, затоа што идејата била МРТ да води сметка за потребите на граѓаните, 
односно еднаш годишно да ги праша како таа ги остварува своите функции на јавен 
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радиодифузен сервис, односно да произведува различни видови програма, наменети 
за сите општествени групи во државата. 

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека зборот "задоволство" е прифатлив, 
но доколку не се согласуваат членовите на Советот, тогаш предложи да се замени со 
зборовите "мислењето на граѓаните за нејзината програма". Членовите на Советот се 
согласија така да ја прилагодат реченицата.  

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека смета дека намерата на 
содржината на Работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност 
за периодот 2013 – 2017 година е да ги одредува главните смерници, насоки кон кои 
треба да се движи Јавниот сервис. Но, она што го има во текстот на Работната верзија 
на Стратегијата смета дека не нуди такво нешто. Рече дека е во предност, бидејќи 
може да ја следи програмата на МТВ1 и МТВ2  и смета дека доколку се класифицираат 
по тоа дали ја остваруваат функцијата на јавен сервис, смета дека и МТВ1 и МТВ 2 се 
на исто ниво. Во таа насока рече дека не треба да се оди со квалификации и поделби 
помеѓу МТВ1 и МТВ2. МТВ преставува јавен сервис, кој треба да биде во служба на 
сите граѓани и тој има свој заеднички Управен одбор, Совет и Менаџмент. Предложи 
делот во текстот за Македонската Телевизија да се пречисти, да се дадат главните 
насоки на МТВ во целина, без поделби на МТВ1 и МТВ2 и без посебни квалификации 
за првата и втората програма. На пример рече дека во текстот е забележано дека 
видливи напори за подобрување има само МТВ1. Членот на Советот, Сељадин 
Џезаири, смета дека видливи напори за подобрување нема ни во МТВ1, ни во МТВ2. 
Формулациите во текстот според него треба да се однесуваат за целата Македонска 
Телевизија, како јавен сервис кој треба да емитува програма за сите граѓани во 
Република Македонија. Исто така рече дека во текстот МКТВ Сат треба да се замени со 
МРТ Сат и да се додаде дека сега се емитуваат два сателитски канали, на македонски 
и албански јазик. Исто така потенцира дека не може да се бараат обврски од МТВ2, а 
не и од МТВ1. Принципиелно Македонската Телевизија е едно. Навредувачки според 
него звучи реченицата во текстот на Стратегијата која гласи – "на ваков начин ќе се 
добие програмски сервис кој ќе промовира кохезија, наместо да ја рефлектира 
поделеноста во општеството". Оваа реченица рече дека треба да се однесува и на 
МТВ1 и на МТВ2. 

Членот на Советот Бранко Радовановиќ, рече дека кога ќе се каже Јавен сервис, 
се подразбира дека го штити јавниот интерес и нема потреба во содржината на 
Стратегијата да се парцијализира на МТВ1 и МТВ2. 

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на дискусијата која се водеше за 
одредени дилеми, рече дека текстот, содржината на Работната верзија на Стратегијата 
за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година не е конечна и 
таа ќе се менува по пат на Јавната расправа, каде ќе учествуваат и МТВ1 и МТВ2. Во 
текот на изминатиот период, во текот на создавањето на содржината на Стратегијата, 
рече дека имал свои забелешки, од кои еден дел се прифатени, а дел од нив не се 
прифатени, како на пример за член 11 од Законот. Смета дека членот на Советот 
Сељадин Џезаири, во голем дел од дискусијата и изнесените забелешки во однос на 
МТВ1 и МТВ2, каде е потребно е да се гледаат во целина како јавен радиодифузен 
сервис е во право. Во однос на писменото доставување на сите забелешки од страна 
на членовите на Советот рече дека за содржината на Стратегијата се одржале многу 
состаноци, од кои произлегле многу забелешки, предлози и дополнувања. Доколку 
содржината на Стратегијата се сведела на електронска пошта, тогаш би немало 
потреба од сите одржани координации и состаноци. 

Раководителот на Секторот за програмски работи рече дека во содржината има 
констатации кои се однесуваат на Јавниот сервис во целина, меѓутоа има констатации 
за секој сервис поединечно, односно за МТВ1, МТВ2 и за Собранискиот канал. Во таа 
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насока предлогот е за МТВ2 е да се редизајнира концептот на овој сервис. До таква 
констатација дошле затоа што Секторот за програмски работи секојдневно ги следи 
МТВ1 и МТВ 2 и врз основа на долгогодишни програмски анализи се извлечени 
констатациите кои се наоѓаат во содржината на Стратегијата, извлечени од повеќе 
параметри за да се дадат такви оценки дали напредува во рамките на исполнување на 
функциите или не. Значењето да се искористи времето и просторот значи дека доколку 
на МТВ1 има одреден спортски натпревар, предлагаат на МТВ2 да не се емитува 
истиот спортски натпревар, само на албански јазик, туку спортскот натпревар кој се 
емитува на МТВ1, да се преведува и на албански јазик и на јазиците на другите етнички 
заедници што живеат во Република Македонија, затоа што дигитализацијата тоа го 
овозможува, односно да не се дуплираат програмите. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека се согласува со Сељадин 
Џезаири и предложи тој дел да се тргне од текстот. Но, со оглед на фактот што  
времето за дискусија на координација било кратко, предложи да се прекине за извесно 
време седницата, на координација да се договорат за одредени дилеми и по потреба 
да се повикаат лица од Стручната служба за дообјаснување. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека нема дилеми околу 
следењето и мониторингот на МТВ1, МТВ2 и Собранискиот канал, бидејќи тоа 
претставува законска обврска и работа на Советот за радиодифузија. Но во 
Стратегијата треба да се постапува начелно, односно доколку има девијации на МТВ1 
или МТВ2, тоа претставува девијација на Македонската Телевизија како нацонален 
сервис. И не се согласува во содржината на Стратегијата, Јавниот сервис да се 
парцијализира на МТВ1 и МТВ2. Секако дека кога ќе се извршува редовната работа на 
Советот, со мониторинг ќе се забележат отстапувањата на секој сервис поединечно, но 
во Стратегијата предложи да биде забележано на ниво на Јавен сервис. Во таа насока 
смета дека со категоризацијата  на работата на секој сервис посебнио Советот 
навлегува во спецификите во уредувачката политика на МТВ1 или МТВ2. 

Претседателот на Советот, напомена дека Стратегијата не е изработена за 
Советот, туку за целата радиодифузна дејност. Според Законот за радиодифизната 
дејност, Советот право и обврска да ја изработи. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека Стратегијата се работи 
отприлика 7 – 8 месеци, и целиот период е ангажиран исклучиво во нејзината 
реализација, и во работно време и надвор од работно време, на кординации со 
членови на Советот и Раководителите на секторите. Рече дека едно е да се дадат 
забелешки на состаноците и на координација, а сосема друго е тоа што го барал од 
сите, а тоа е писмена достава на забелешките и предлозите, со точни податоци за која 
страница станува збор, за ред во текстот или пасус, кој гласи на еден начин, а се 
предлага да биде поинаку. Поради дискусијата која се води на седницата во поглед на 
содржината на Стратегијата рече дека се наоѓа во непријатна состојба и нема 
коментар, затоа што за дилемите за кои сега се дискутира на седницата не добил 
конкретни писмени забелешки. 

Членот на Советот, Замир Мехмети рече дека Работната верзија на 
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година, не 
е финална верзија и претставува работен материјал и во иднина ќе има простор за 
додавање или менување на содржината. Апелираше да не се доживуваат забелешките 
лично и целата дискусија во однос на Стратегијата да се одвива на координација. 

Седницата беше прекината за краток временски период, со цел членовите на 
Советот да одржат кратка координација и да се договорат за одредени делови во 
однос на содржината на Стратегијата. 
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            По кратката пауза, Седницата продолжи и Советот едногласно ја усвои 
Работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 
2013 – 2017 година. 
 Советот одлучи да започне јавна расправа по текстот од Работната верзија 
на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 2013 – 2017 година,  
на која ќе ги повика сите заинтересирани субјекти да земат активно учество со  свои 
забелешки, коментари и предлозите по текстот на Стратегијата, кои можат да ги 
достават на е-адресата: strategija@srd.org.mk, најдоцна до 17 декември 2012 година. 
 Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи 
со јавноста, Работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за 
периодот 2013 – 2017 година да ја објави на веб страницата на Советот. Исто така го 
задолжи, да ја објави во два дневни весници на македонски јазик и на албански јазик, 
"Повикот за јавна расправа до сите заинтересирани субјекти по однос на содржината 
на Работната верзија на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 
2013 – 2017 година". 

 
 

Точка 6 
            Советот го разгледа Барањето бр.11-402 од 23.11.2012 година, за дополнување 
на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.31 на Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје. 
            Вишиот соработник од Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, објасни дека целокупната документација што ја 
достави Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги 
БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД  ДООЕЛ Скопје е во согласност со Правилникот и 
Одлуката за доставување и регистрација на пакетот програмски сервиси, односно има 
доставено лого, договори и дозволи за сите програмски сервиси кои се неведени во 
нивното барање. 

Советот едногласно одлучи да се прифати Барањето бр.11-402 од 23.11.2012 
година, за дополнување на регистрираниот дигитален пакет програмски сервиси бр.31 
на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда за регистриран 
дигитален програмски пакет бр.31, на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја изготви и да ја запише горенаведената 
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на: Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје. 
 

 
Точка 7 

 Советот го разгледа Барањето бр.11-409 од 29.11.2012 година, за 
дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.8 на Друштво за 
телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје. 

       Вишиот соработник од Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, објасни дека целокупната документација што ја 
достави Друштво за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ 

mailto:strategija@srd.org.mk
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Скопје, е во согласност со Правилникот и Одлуката за доставување и регистрација на 
пакетот програмски сервиси, односно има доставено лого, договори и дозволи за сите 
програмски сервиси кои се неведени во нивното барање 

Советот едногласно одлучи да се прифати Барање бр.11-409 од 29.11.2012 година, 
за дополнување на регистрираниот пакет програмски сервиси бр.8 на Друштво за 
телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, бул.Партизански 
Одреди бр.70/5 ДЦ/Алуминка, Скопје-Карпош и да му издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.8, на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското  
право и сродните права да ја изготви и да ја запише горенаведената потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 
      Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на Друштвото за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС 
МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје. 

 
 
              Точка 8 
 Советот ја разгледа Информацијата за кабелскиот оператор ГЛОБАЛ НЕТ 
ДООЕЛ Крушево. 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на 
авторското право и сродните права објасни дека Советот за радиодифузија на 
Република Македонија добил известување од  IKO МЕDIА DOO од Белград, Република 
Србија, со кое го известува Советот дека на ден 01.10.2010 година, склучила договор 
со кабелскиот оператор ГЛОБАЛ НЕТ – ДООЕЛ – Крушево за дистрибуција 
(реемитување) на телевизиските програмски сервиси Ultra (Ултра) и Cinemania 
(Синеманиа) на период од три години.  Според известувањето,  ГЛОБАЛ НЕТ – ДООЕЛ 
– Крушево до денешен ден (се мисли на 20.11.2012 година, како ден на негово 
составување) не платил ниеден месечен надоместок, дека не дале резултати до него 
упатените писмени опомени и дека, со оглед на тоа, имателот на правата го раскинува 
со него склучениот договор. Освен ова, повеќе пати, по телефон, се  јавувал анонимен 
претплатник на овој оператор, кој тврди дека ГЛОБАЛ НЕТ – ДООЕЛ – Крушево сеуште 
ги реемитува телевизиските програмски сервиси БОМ  (Best of Macedonia) и К - 15 
Мјузик (K – 15 Music), и покрај налогот на Советот за радиодифузија за престанок на 
реемитување на овие сервиси, упатен до сите оператори на јавни комуникациски 
мрежи во Република Македонија, од септември 2012 година. 

Советот ја усвои Информацијата за кабелскиот оператор ГЛОБАЛ НЕТ – ДООЕЛ – 
Крушево. 

Советот едногласно одлучи на операторот на јавна комуникациска мрежа ГЛОБАЛ 
НЕТ – ДООЕЛ – Крушево да му се упати налог за исклучување на телевизиските 
програмски сервиси: Sport Klub (Спорт клуб), Sport Klub + (Спорт клуб +), Fishing and 
Hunting (Риболов и лов), Golf Klub (Голф клуб), Ultra (Ултра) и Cinemania (Синеманиа), 
поради раскинување на договорите за нивно реемитување, и на телевизиските 
програмски сервиси  БОМ  (Best of Macedonia) и К- 15 Мјузик (K – 15 Music), поради 
неисполнети законски услови за нивна регистрација во програмски пакет. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, на операторот на јавна 
комуникациска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ – ДООЕЛ – Крушево, да ги подготви и да ги достави 
налозите за исклучување. 
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Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските 
и сродни права, од пакетот со регистрирани програмски сервиси на ГЛОБАЛ НЕТ – 
ДООЕЛ – Крушево, да ги избрише сите наведени телевизиски програмски сервиси од 
освен БОМ (Best of Macedonia) и К- 15 Мјузик (K – 15 Music), кои не се внесени во тој 
пакет и кои овој оператор никогаш ги немал регистрирано и да го достави на Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста за да го објави на веб 
страницата на Советот. 
 
 
           Точка 9 

Советот ја разгледа Структурата на вработените во радиодифузната дејност 
според етничка припадност.  

Соработникот од Секторот за истражување и долгорочен развој накратко 
објасни за начинот по кој се добиени податоците за Структурата на вработените во 
радиодифузната дејност според етничка припадност од телевизиите. Во анализата, 
рече дека посебно се прикажани вработените во Јавниот сектор по етничка 
припадност, посебно за сателитските телевизии, регионалните, локалните, потоа во 
радиската индустрија каде се опфатени комерцијалните радија на државно ниво, 
регионално и локално ниво. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека во Анализата има загрижувачки 
податоци во поглед на застапеноста на помалите етнички заедници, посебно за 
Власите, Бошњаците, Ромите, односно добиени се податоци во колку медиуми се 
застапени овие етнички заедници, а во колку воопшто не се застапени, а тој број е 
прилично голем. Состојбата на структурата во МРТВ е поразителна и треба да се 
обезбедат средства во редакциите новинарите кадровски да зајакнат. Исто така се 
запраша зошто од толку локални радиостаници не е ангажиран ниеден припадник на 
Бошњачката или Влашката заедница? 
 Советот едногласно ја усвои предложената Структура на вработените во 
радиодифузната дејност според етничка припадност. 
 Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, 
Структурата на вработените во радиодифузната дејност според етничка припадност, да 
ја достави до Министерството за труд и социјална политика. 
 
 
           Точка 10 

Советот ја разгледа Информацијата  во врска со доставената Тековна состојба 
издадена од Централниот регистар на РМ, на ден 27.11.2012 година, од страна на ТРД 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, до Советот за 
радиодифузија на РМ, на 27-ми ноември 2012 година. 

Раководителот на Секторот за правни работи во однос на Информацијата 
објасни дека на ден 27.11.2012 година, Трговското радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС 
РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, до Советот доставил Тековна состојба од 
Централниот регистар на Република Македонија, Регионална Регистрациона 
Канцеларија Скопје, од каде видно е дека истапило физичкото лице Мартин Треневски, 
и дека пристапило физичкото лице Татјана Алексиќ, што е во согласнот со Одлуката на 
Советот, бр.03-312 од 03.10.2012 година, за давање одобрение за промена на 
сопственичка структура. 

Советот ја усвои Информацијата во врска со доставената Тековна состојба 
издадена од Централниот регистар на РМ, на ден 27.11.2012 година, од страна на ТРД 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, до Советот за 
радиодифузија на РМ, на 27-ми ноември 2012 година (наш арх.бр.03-6057/1). 
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Советот констатира дека со извршената  промена на сопственичката структура, 
Трговското радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ 
Скопје го усогласил своето работење со член 11, а во врска со член 18 од Законот за 
радиодифузната дејност. 
            Советот едногласно донесе Заклучок за запирање на иницираната постапка за 
одеземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ГАУДЕАМУС 
РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, бр.07-1969/1 од 18.06.2007 година, 
иницирана врз основа на член 63, став 1, алинеја 3, а согласно член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност, поради тоа што се отстранети околностите што претставуваат 
законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност односно  усогласеност на 
работењето со член 11, а во врска со член 18 од истиот Закон. 
          Советот го задолжи Секторот за правни работи да го подготви Заклучокот за 
запирање на иницираната постапка. 
            Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети по 
управна постапка, Заклучокот за запирање на иницираната постапка за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, 
Мартин ДООЕЛ Скопје да ја запише во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. 
 
 
            Точка 11 

Советот го разгледа Предлог – мислењето на Советот за радиодифузија за 
Информацијата и Акциониот план за превенција и справување со нелегални активности 
и содржини преку информатичко-телекоминикациските технологии и заштита на децата 
и младите од истите 2012-2014 година.  
 Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Лазо 
Петрушевски, го усвои Мислењето на Советот за радиодифузија за Информацијата и 
Акциониот план за превенција и справување со нелегални активности и содржини преку 
информатичко-телекоминикациските технологии и заштита на децата и младите од 
истите 2012-2014 година. 
 Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го достави Мислењето 
за Информацијата и Акциониот план за превенција и справување со нелегални 
активности и содржини преку информатичко-телекоминикациските технологии и 
заштита на децата и младите од истите 2012-2014 година до Министерството за 
информатичко општество и администрација. 
 
 
           Точка 12 

Советот го разгледа предложениот Извештај од спроведениот мониторинг на 
програмата на ТВ Канал 5 и ТВ Сител, во врска со дописот од Здружението за 
колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците 
музички изведувачи – ММИ. 

На 20 ноември 2012 година до Советот за радиодифузија со допис се обрати 
извршниот директор на Здружението за колективно управување на правата на 
произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи - ММИ, со пријава во 
врска со наводен сторен прекршок  на членот 167 став 1 точка 15 од Законот за 
радиодифузната дејност од страна на ТВ Канал 5 и ТВ Сител, а во врска со 
остварување на правото на одговор и исправка според членот 152 од Законот за 
радиодифузната дејност. Здружението поради тоа бара Советот да преземе мерки кон 
ТВ Канал 5 и ТВ Сител, согласно Законот за радиодифузната дејност, поради 
непочитување на правото на одговор.  
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Врз основа на дописот, Секторот за програмски работи направи мониторинг на 
прилозите емитувани во централните дневници на ТВ Канал 5 и ТВ Сител во периодот 
од 15 до 21 ноември 2012 година.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека не може од една страна ММИ да 
се жалат дека има коментар на демантот, а од друга страна во нивниот демантот да 
постојат коментари. Објасни дека законски постојат правила на што треба да се 
однесува демантот и во кој обем и кои податоци треба да го има, за да тој биде 
објавен. Но, рече дека една ваква сензитивна област не значи дека не треба да се 
коментира односно не само да се информира туку и да се коментира, со оглед на 
проблемите кои во оваа област се присутни години наназад. Не е за да не се плаќа, 
затоа што тоа е пракса во целиот свет, туку на начинот на регулирање, кој мора да 
биде во иднина со многу посериозен пристап и посериозна визија, а не паушално да се 
пишуваат одредени проценти. Максимално треба да бидат вклучени сите 
заинтересирани страни, почнувајќи од радиодифузерите 
 Советот го усвои Извештајот од спроведениот мониторинг на програмата на 
ТВ Канал 5 и ТВ Сител, во врска со дописот од Здружението за колективно управување 
на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи – 
ММИ. 
 По предлог на претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на 
исправката, односно одговорот кој е објавен со измени и дополнувања и е коментирана 
од телевизиите Канал 5 и Сител во централните дневници, Советот едногласно одлучи 
на: 

- ТВ Канал 5, поради тоа што во Дневникот од 18 часот, емитуван на 16.11:2012 
година, во терминот помеѓу 18:32:52 и 18:35:22, објавен е прилог за демантот на ММИ 
од кој е цитиран дел од текстот, но тој не е предаден во целина, односно тој е дополнет 
со коментар, што е спротивно на член 154 ставови 1 и 3 од Законот за радиодифузната 
дејност, да му се упати укажување. 

- ТВ Сител, поради тоа што во Дневникот од 19 часот на ТВ Сител емитуван на 
17.11.2012 година, во терминот помеѓу 19:13:01 и 19:15:39, објавен е прилог за 
демантот на ММИ од кој е цитиран дел од текстот (19:15:01 – 19:15:31), но тој не е 
предаден во целина, односно тој е дополнет со коментар, што е спротивно на член 154 
ставови 1 и 3 од Законот за радиодифузната дејност, да му се упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира укажувањата во соодветната база на податоци 
која ја води Секторот за правни работи. 
 
 
            Точка 13 

Советот ја разгледа Предлог – одлуката за доделување јавна набавка – услуга: 
одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери. 

 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: 
Одржување и сервиси на фотокопир апарати, факс апарати, и принтери. 
       Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 80.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 

За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. 
        Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
         -  Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Арѓенд Џелили;   
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        -  Атила Мемед- член, со заменик Ивана Каракушева и 
         -  Хари Митриќески Клекачкоски - член, со заменик Катерина Митре. 
 
 
            Точка 14 

Советот ја разгледа Информација од Националната конференција за говор на 
омраза, подготвена од м-р Емилија Петреска Камењарова. 

Советот едногласно ја усвои предложената  Информацијата од Националната 
конференција за говор на омраза, одржана на 16-ти ноември 2012-та година во Скопје, 
подготвена од Емилија Петревска-Камењарова, Виш соработник во Секторот за 
програмски работи. 
 
 
 
Бр.02-6104/15         Совет за радиодифузија на РМ 
24.12.2012 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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