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ЗАПИСНИК
од 06-та седница на Советот
одржана на 03.03.2011 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски,  м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов,
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни:  акад. Али Алиу (најавено отсуство)
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија

Јаневска, Огнен Неделковски, Борче Маневски, Магдалена Давидовска - Довлева,
Слободан Беличански, Арџент Џелили, Ивона Муфишева – Алексоска, Арбен Саити,
Симе Златески, Хари Митриќески-Клекачкоски, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска
- Јотевска.

Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 06-та седница на Советот за
радиодифузија. На почетокот на седницата членот на Советот, проф. д-р Томе
Груевски, даде конкретни забелешки по одредени точки од Дневниот ред. Имено, за
Точка 1, односно Предлози за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација и пополнување на одредени работни места со цел за
унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за радиодифузија на
РМ, ги запраша присутните дали на седницата може да се усвои Правилникот за
внатрешна организација и систематизација, со оглед на тоа што се уште има одредени
забелешки во документот и лично смета дека треба уште еднаш да се преработи.
Забелешки даде и за Точка 5 и 6, односно Предлог-Одлуки за објавување конкурс за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност радио на локално ниво и
телевизија преку кабел на локално ниво. Предложи да се одложат и да се постапи по
член 45 од Законот за радиодифузната дејност. И како предлог да се додаде уште една
Точка на Дневен ред, Информација за ТВ Канал 5.

Членот на Советот, Столе Наумов, се согласи со забелешките посочени од
членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски. Се изјасни дека забелешките што ги има
за Правилникот за внатрешна организација и систематизација пред се поради новиот
начин на бодирање на високото образование и слични причини поврзани со
образованието наведено во документот, кој треба да се усогласат. Нема забелешки за
распишување на нови конкурси, само треба да се специфицираат форматите, врз
основа на постојната состојба, но за член 45 од ЗРД, односно потребата од
истражување е потребна, причина повеќе што беше и една од забелешките наведени
во Извештајот од европската комисија.

По предлог на двата члена на Совет, Советот реши оваа точка да се одложи.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, предложи сите членови на Советот кои
имаат забелешки да ги подготват и во писмена форма да ги достават до колегите м-р
Андријана Скерлев – Чакар и м-р Борис Арсов, за да на една од наредните седници
измените се вградат и да се усвои овој документ. Предлогот за одложување на Точка 1,
Предлозите за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и
систематизација и пополнување на одредени работни места со цел за унапредување
на ефикасноста на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ едногласно
се усвои да се одложи.

Што се однесува до Точките 5 и 6, односно Предлог-Одлуки за објавување
конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност радио на локално
ниво и телевизија преку кабел на локално ниво, Заменикот на Претседателот, м-р
Милаим Фетаи, рече дека службите треба да подготват анализа на сегашната состојба
која ќе ги содржи основните податоци и параметри за регионите каде треба да се
објави конкурсот, во смисла, колку медиуми се присутни, за кој јазик и формат им е
доделена Дозволата за вршење на радиодифузна дејност, демогравски статистички



2

податоци и сл. Со оглед на тоа што и повеќето членови на Совет имаа свои забелешки
и поради постапување по член 45 од Законот за радиодифузната дејност,
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски предложи Точките 5 и 6 да се одложат
за првото продолжение на 6-та седница. Насоките за реализација на членот 45 од ЗРД,
замоли да се достават во писмена форма, и на координација на Советот уште еднаш
детално да се разгледаат. Точката 20 по предлог на членот на Советот, проф. д-р Томе
Груевски да се прошири и да се додаде и ТВ Канал 5.

Советот едногласно ги прифати предлозите за измена и дополнување на
Дневниот ред за 06-та седница на СРД и едногласно го усвои следниот:

Д н е в е н р е д

1. Предлози за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација и пополнување на одредени работни места со цел за
унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за радиодифузија на
РМ.

2. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 16 февруари 2011 година.

3. Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност
на ТРД Радио Алфа од Радовиш.

4. Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност
на ТРД Радио Микс од Неготино.

5. Измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на Советот за
радиодифузија за 2011 година (01-194/1 од 27.01.2011).

6. Извештај од мониторингот на Македонско радио - Радио Скопје реализиран на
28. 01.2011.

7. Извештај од мониторингот на Македонско радио 2 реализиран на 28.01.2011.
8. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ 24 часа

вести, реализиран на 21.01.2011.
9. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Сител 3,

реализиран на 10.01.2011.
10. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ АЛБ,

реализиран на 11.01.2011.
11. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Алфа,

реализиран на 10.01.2011.
12. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Џангл,

реализиран на 17.01.2011.
13. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ А2,

реализиран на 10.01.2011.
14. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ АБ Канал,

реализиран на 10.01.2011.
15. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис Наша ТВ,

реализиран на 10.01.2011.
16. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Канал 5

Плус, реализиран на 10.01.2011.
17. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Скајнет

Плус, реализиран на 8.02.2011.
18. Информација за спроведување на мерката времена забрана за

рекламирање и телешопинг, изречена на ТВ А1, ТВ Сител и ТВ Канал 5.
19. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Сонце

реализиран на 10.01.2011
20. Разно.



3

Точка 1
Советот ги разгледа Предлозите за измена и дополнување на Правилникот за

внатрешна организација и систематизација и пополнување на одредени работни места
со цел за унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ и поради погоре наведените причини, Советот едногласно
одлучи да се одложи за првото продолжение на 06-та седница.

Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 4-та седница на Советот за радиодифузија

на РМ, одржана на 16 февруари 2011 година. Забелешки по овој Записник имаше
членот на Советот, м-р Алма Машовиќ. Тие се однесуваат на Точката 13 (Информација
за реемитување на телевизиски програмски сервиси во јавните комуникациски мрежи
во РМ, надвор од подрачјето за кое е добиена дозвола), бидејќи е направена повреда
на член 111 од ЗРД. Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека се усвои
информацијата, но не се усвои ниеден заклучок за таа точка и дека тоа треба да биде
наведено во Записникот. Членот на Советот, м-р Борис Арсов во целост се согласи со
забелешката што ја посочи м-р Алма Машовиќ, и истовремено даде и своја забелешка
за Точка 9 (Информација во однос на активностите за распишување оглас за радио на
државно ниво на албански јазик), каде не е додаден неговиот коментар дека неможе да
се подготви тендерска документација затоа што АЕК, со допис го известил Советот
дека нема слободна фрекфенција. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски уште
еднаш објасни дека е точно тоа дека во моментот не постои слободна фрекфенција за
отварање на радио на државно ниво на албански јазик, но тоа може да се реши и со
промена на сопственичка структура. Уште еднаш потенцира дека не се разговараше  за
објавување конкурс, туку за подготвување на документација да во даден момент кога
би излегла можност за распишување на конкурсот документите бидат подготвени.
Членот на Советот, Столе Наумов се согласи со Претседателот на Советот и рече дека
идејата за објавување на конкурс за радио на државно ниво на албански јазик не е
неостварлива. И покрај тоа што АЕК со допис го известува Советот дека нема
слободна фрекфенција, можеби во скоро време ќе се откаже некој од Дозволата и
идејата ќе се реализира. Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече бидејќи се работи
за подготовка на документ за објавување на евентуален конкурс во иднина, се разбира
кога би се исполниле одредени услови, тогаш и не би требало да биде ставена како
точка на Дневен ред.

Записникот од 4-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 16
февруари 2011 година, со наведените забелешки за измена и дополнување на
Записникот едногласно беше усвоен.

Точка 3
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за одземање на дозволата за вршење

радиодифузна дејност на ТРД Радио Алфа од Радовиш. Имено Агенцијата за
електронски комуникации на РМ со Известување, бр.08-5573/1 од 03.11.2010 година
(наш бр.07-3355/1 од 12.11.2010), го извести Советот за радиодифузија на РМ дека со
Решение, бр.03-4971/1 од 16.09.2010 година, на ТРД „АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш, му се
отповикани одобренијата за користење радиофреквенции во радиодифузна и фиксна
служба.

Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и
м-р Борис Арсов, и останатите „ЗА“, ја усвои предложената Информација во врска со
одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2003/1 од
18.06.2007 година, на Трговското радиодифузно друштво  „АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш.
Исто така, Советот донесе Одлука на Трговското радиодифузно друштво  „АЛФА“
ДООЕЛ Радовиш, да му ја одземе дозволата за вршење на радиодифузна дејност –
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терестријално емитување на програмски сервис, музичко – говорно радио од општ
формат, на македонски јазик, на локално ниво - Радовиш, бр.07-2003/1 од 18.06.2007
година, поради настанување околности што претставуваат законска пречка за имателот
да врши радиодифузна дејност – отповикување на одобрението за користење на
радиофреквенции од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ, со
Решение бр.03-4971/1 од 16.09.2010 год.

Советот донесе одлука да ја задолжи ТРД „АЛФА“ ДООЕЛ Радовиш, да ги плати
доспеаните надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност и тоа: за
периодот од 29.05.2009 година заклучно со 28.05.2010 година, годишен надоместок во
износ од 11.888,50 денари, врз основа на доставена фактура бр.088/2009 од 30.05.2009
година, и за периодот од 29.05.2010 заклучно со 28.05.2011, годишен надоместок во
износ од 15.248,00 денари, врз основа на фактура бр.093/2010, или вкупен износ од
27.136,50 денари, во рок од 15 дена од денот на приемот на Одлуката.

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави горенаведената
Одлука до Агенцијата за електронски комуникации на РМ и да ја објави во Службен
весник на РМ.

Точка 4
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за одземање на дозволата за вршење

радиодифузна дејност на ТРД Радио Микс од Неготино. Основачот и управителот на
ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино, Јулија Дубровска Манева, на 28-ми
февруари 2011-та година до Советот за радиодифузија на РМ, достави изјава, бр.07-
50, во која меѓу другото истакнува дека поради економско- финансиски причини бара
престанок на важноста на дозволата за вршење радидифузна дејност, бр.07-2035/1 од
18.06.2007.

Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма
Машовиќ и м-р Борис Арсов, и шест гласа „ЗА“, ја усвои предложената Информација и
ја уважи Изјавата бр.07-50 од 28.02.2011, на Јулија Дубровска Манева, основач и
управител на Трговското радиодифузно друштво „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ Неготино,
за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-2035/1
од 18.06.2007.

 На 6-та седницата, Советот одлучи да донесе Решение за престанок на
важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД „РТВ МИКС“ Јулија
ДООЕЛ Неготино, со кое престанува да важи дозволата бр.07-2035/1 од 18.06.2007, за
вршење радиодифузна дејност – терестријално емитување на програмски сервис,
говорно радио со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, со опфат на
слушаност на локално ниво – Неготино, на имателот ТРД „РТВ МИКС“ Јулија ДООЕЛ
Неготино. Но го задолжи Трговското радиодифузно друштво „РТВ МИКС“ Јулија
ДООЕЛ Неготино, да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за
вршење радиодифузна дејност за период од 29.05.2010 година заклучно со 28.05.2011
година во износ од 6.408,00 денари, врз основа на доставена фактура бр.105/2010 од
31.05.2010 година, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението. Советот го
задолжи Секретаријатот на Советот да го достави горенаведеното Решение до
Агенцијата за електронски комуникации на РМ и да го објави горенаведеното Решение
во Службен весник на РМ

Точка 5
Советот ја разгледа Измената и дополнувањето на Годишниот план за јавни

набавки на Советот за радиодифузија за 2011 година (01-194/1 од 27.01.2011).
Согласно потребите на Советот за радиодифузија на РМ кои произлегоа по
донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, на
Советот за радиодифузија на РМ бр.01-194/1 од 27.01.2011 година, а во врска со
членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, потребно беше постојниот Годишен
план за јавни набавки за 2011 година, да се измени, и тоа: Во  делот на Главата I.
Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, точката 12 која гласи:
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Бр.

Предмет на
договорот за јавна

набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)

Вид на
постапката

Проценета вредност
на

договорот/рамковната
спогодба без ДДВ

(денари)

12.
Софтвер за анализа
на РА и ТВ програма
(нов)

по потреба Отворена
постапка 1.250.000,00

се брише;

- Во  делот на Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на
услуги, по точката 37, се додава нова точка 38 која гласи:

Бр.

Предмет на
договорот за јавна

набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)

Вид на
постапката

Проценета вредност на
договорот/рамковната

спогодба без ДДВ (денари)

38.

Одржување на
постоен софтвер за
анализа на РА и ТВ
програми (со
надградба)

     март

Постапка
со барање

за
прибирање
понуди без
објавување

оглас

306.000,00

За напред предложените измени и дополнувања на Годишниот план за јавни
набавки во 2011 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-194/1 од 27.01.2011
година, средства се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за
2011-та година.

Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и
м-р Борис Арсов, и останатите шест гласа „ЗА“, ги усвои предложените измени и
дополнувања на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година на Советот за
радиодифузија на РМ, -  одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ
програма (со надградба).

- Во  делот на Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на
услуги, точката 18 која гласи:

Бр.

Предмет на
договорот за јавна

набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)

Вид на
постапката

Проценета вредност на
договорот/рамковната

спогодба без ДДВ
(денари)

18.

Одржување и
сервисирање на
службеното возило на
Советот (Оpel Astra
F1.6i)

по потреба

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување
оглас

150.000,00

се менува и гласи:

Бр.

Предмет на
договорот за јавна

набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)

Вид на
постапката

Проценета вредност на
договорот/рамковната

спогодба без ДДВ
(денари)

18.

Одржување и
сервисирање на 3 (три)
службени возила на
Советот (сервис -
комплетно одржување)

март/април

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување
оглас

350.000,00
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За напред предложената измена и дополнување на Годишниот план за јавни
набавки во 2011 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-194/1 од 27.01.2011
година, средства не се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија
за 2011-та година.

            Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и
м-р Борис Арсов, и останатите шест гласа „ЗА“, ги усвои предложените измени и
дополнувања на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година на Советот за
радиодифузија на РМ, - одржување и сервисирање на 3 (три) службени возила на
Советот (сервис-комплетно одржување).

Точка 6
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на Македонско радио - Радио

Скопје реализиран на 28. 01.2011. Членот на Советот, м-р Борис Арсов постави
прашање кога последен пат е направен мониторинг на Првиот и вториот програмски
сервис на Македонското радио. Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р
Емилија Јаневска одговори дека минатата година беше извршен мониторинг.

Советот, по предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, едногласно одлучи
на Првиот програмски сервис на Македонско радио – Радио Скопје да му се упати
укажување поради:
- прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување
реклами неиздвоени од другите делови на програмата со акустички средства);
- прекршување на Член 124 став 3 од Законот за радиодифузната дејност – помалку од
45% вокално-инструментална музика на македонски јазик.

Точка 7
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на Македонско радио 2

реализиран на 28.01.2011 година. Советот донесе едногласна одлука да му се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување, поради:
- прекршување на Член 124 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, кај МРТ
најмалку 45 % од емитуваната вокално-инструментална музика да биде на македонски
јазик.

Во рамките на одлуката да биде наведено: Македонско радио 2 да ја спроведе
мерката во рок од 30 дена и да го извести Советот за радиодифузија во рок од 8 дена
по приемот на одлуката за деновите кога Македонско радио 2 ќе ја спроведе мерката.

Точка 8
Советот го рагледа и со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р

Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, и останатите шест гласа „ЗА“ го усвои Извештајот од
мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ 24 часа вести, реализиран на
21.01.2011 година. Советот одлучи да не изрекува мерка, затоа што во анализата на
програмата емитувана на 21 јануари 2011 година, не се констатирани прекршувања
ниту на Законот за радиодифузната дејност, ниту на подзаконските акти на Советот.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, уште еднаш ги потсети службите во
Советот дека треба да подготват информација во врска со почетокот на работата на ТВ
24 часа вести, од причина што тој Заклучок беше донесен од поодамна и требаше веќе
да биде во завршна фаза.

Точка 9
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис ТВ Сител 3, реализиран на 10.01.2011 година. Советот донесе едногласна
одлука на ТВ Сител 3, да й се изрече мерката писмена опомена поради:
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- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот
со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата);
- 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);
- прекршување на Член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – емитување
помалку од 30% програма изворно создадена на македонски јазик во текот на еден ден;
- прекршување на Член 94 став 4 од Законот за радиодифузната дејност (во реалниот
час кога се емитува телешопинг прозорец не е дозволено емитување на рекламни
спотови, телешопинг спотови, како и други форми на рекламирање);
- прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на телешопингот од другите делови на програмата со
оптички или акустички средства);

Точка 10
Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ АЛБ,

реализиран на 11.01.2011. Советот донесе едногласна одлука, на ТВ АЛБ, да й се
изрече мерката: писмена опомена, поради:
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 13 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните најави за
играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се
најавува);
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот
со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата);

Точка 11
Советот го разгледа Извештаотј од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис ТВ Алфа, реализиран на 10.01.2011 и донесе едногласна одлука, на ТВ Алфа,
да й се изрече мерката: писмена опомена, поради:

- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член
13 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (промотивните најави за
играната програма не се обележени со визуелен знак што ја сигнализира категоријата
програма што се најавува);

- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член
12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (емитуваната играна
програма означена е со сигнализација за категоризација на програмите само пред
почетокот, но не и за целото времетраење);

- прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час);
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Точка 12
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис ТВ Џангл, реализиран на 17.01.2011 година и донесе едногласна одлука на ТВ
Џангл да й се изрече мерката: писмена опомена, поради:
- прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност
(непочитување на законски задолжителниот процент од 30% вокално-инструментална
музика на македонски јазик);
- прекршување на Член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (програми
непреведени на македонски јазик);
- прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (неозначени
реклами);

Точка 13
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис ТВ А2, реализиран на 10.01.2011 година и донесе едогласна одлука на ТВ А2 да
й се изрече мерката: писмена опомена, поради:
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 13 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните најави за
играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се
најавува);
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот
со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата);
- прекршување на Член 94 став 4 од Законот за радиодифузната дејност (емитување
телешопинг прозорец и реклами во еден реален час);

Точка 14
Советот го разгледа Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис ТВ АБ Канал, реализиран на 10.01.2011 година и едногласно одлучи да й се
изрече мерката: писмена опомена, поради:
- прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, најмалку 30%
од емитуваната вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик;
- 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);

Точка 15
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис Наша ТВ, реализиран на 10.01.2011 година и едногласно одлучи на Наша ТВ да
й се изрече мерката: писмена опомена, поради:
- прекршување на Член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (обврска за
емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски јазик);
- прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (обврска
најмалку 30% од емитуваната вокално-инструментална музика да биде на македонски
јазик);
- прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување
на лимитот за рекламирање на еден реален час) ;
- прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување на реклами);
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- прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување
прикриено рекламирање);

- прекршување на Член 3 став 3 од Правилникот за користење телефонски услуги со
посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси
(несразмерно прикажување на цената на чинење и телефонскиот број на кој се добива
услугата).

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да организира состанок со
одговорниот уредник на ТРД Наша ТВ и со директорот на маркетинг на ТРД Наша ТВ,
на кои тие ќе бидат дополнително обучени за правилна примена на Законот за
радиодифузната дејност и подзаконските акти донесени од страна на Советот за
радиодифузија на РМ, со цел во иднина да не ги прекршуваат.

Точка 16
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис ТВ Канал 5 Плус, реализиран на 10.01.2011 година и одлучи на ТРД Канал 5
Плус да й се изрече мерката: писмена опомена, 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 на програма што може да нанесе штета на малолетниците);
- прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување
прикриено рекламирање);

Точка 17
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на телевизискиот програмски

сервис ТВ Скајнет Плус, реализиран на 8.02.2011 година и одлучи на ТРД – ТВ
Перспектива (што се емитува под логото - СкајНет Плус, да й се изрече мерката:
писмена опомена, поради:
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 12 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот
со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано визуелно
предупредување во текот на програмата);
- 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);
- прекршување на Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 13 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата
за заштита на малолетните лица, односно необележување на промотивните најави за
играната програма со визуелен знак што ја сигнализира категоријата програма што се
најавува);
- прекршување на чл. 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување
на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час);
- прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување
прикриено рекламирање);

- прекршување на Член 100 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (емитување
рекламни спотови во програма за деца чие времетраење е помало од 30 минути);
- прекршување на Член 4 став 1 точка 1 од Правилникот за користење телефонски
услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски сервиси
(промотивни најави за програми во кои се нудат услугите тарот, хороскоп, гатање,
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толкување соништа што содржат телефонски услуги со посебна тарифа емитувани
пред 22.00 часот).

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да организира состанок со
одговорниот уредник на ТРД – ТВ Перспектива и со директорот на маркетинг на ТРД –
ТВ Перспектива, на кои тие ќе бидат дополнително обучени за правилна примена на
Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти донесени од страна на
Советот за радиодифузија на РМ, со цел во иднина да не ги прекршуваат.

Точка 18
Советот ја разгледа Информацијата за спроведување на мерката времена

забрана за рекламирање и телешопинг, изречена на ТВ А1, ТВ Сител и ТВ Канал 5.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, предложи и во иднина Советот да продолжи со
зачестен мониторинг, еднаш во месецот или на два месеци,се разбира во завосност од
зафатеноста на Секторот за програмски работи, за да се согледа дали она што е
констатирано како прекршок е и остранет. Членот на Советот,  акад. Бојан
Шоптрајанов, целосно се согласи со предлогот на м-р Борис Арсов, и рече колку е
можно почесто мониторинзите да се реализираат. Членот на Советот, Столе Наумов
рече дека се согласува, но негово мислење е дека таков мониторинг во временски
период од 4-5 месеци е можен. Претседателот на Советот, ги потсети дека можеби ќе
има Парламентарни Избори па токму тоа ќе има приоритет, Советот ќе се фокусира на
платено политичко рекламирање и сл. анализи а ќе се дефокусира на основната
работа односно функција на Советот. Во контекст на дискусијата, членот на Советот, м-
р Алма Машовиќ, предложи да се изврши контролен мониторинг на националните
телевизии. Како обичен граѓанин и како член на Совет, согледала потежок вид на
прекршувања кај 4 од 5-те национални телевизии. Предложи Секторот за програма да
обезбеди извештаи во догледно време. На работилниците кои се одржаа, рече, беше
укажано како да се почитува Законот и избегнуваат прекршоците, така да  А1
Телевизија започна тоа да го почитува. Но Алсат М Телевизија, серијата „Долина на
Волците“ ја емитува во сабота во 17 часот, несоодветно обележана со
предупредувачки сигнали и ја загрозува малолетната публика. Членот на Советот,
Бранко Радовановиќ, предложи по секој релизиран мониторинг, подоцна да следи и
контролен.

Советот едногласно ја усвои предложенaтa Информација за спроведување на
мерката времена забрана за рекламирање и телешопинг, изречена на ТРД ТВ А1, ТРД
ТВ Сител и ТРД Канал 5.

Точка 19
Советот го разгледа и усвои Извештајот од мониторингот на телевизискиот

програмски сервис ТВ Сонце реализиран на 10.01.2011година.
Со анализата на програмата емитувана на 10 јануари 2011 година, не се

констатирани прекршувања ниту на Законот за радиодифузната дејност, ниту на
подзаконските акти на Советот.

Точка 20
Разно
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ЗАПИСНИК
од првото продолжение

на 06-та седница на Советот
одржанo на 11.03.2011 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски,  м-р Алма Машовиќ, м-р
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија
Јаневска, Огнен Неделковски, Борче Маневски, Магдалена Давидовска - Довлева,
Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Милаим Абдураими, Хари
Митриќески-Клекачкоски, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска.

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори првото продолжение на 06-та
седница на Советот за радиодифузија. Бидејќи немаше предлози за измена
дополнување, Советот го усвои следниот

Д н е в е н р е д

1. Предлози за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација и пополнување на одредени работни места со цел за
унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за радиодифузија на
РМ.

2. Предлог-Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност (радио на локално ниво).

3. Предлог-Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на локално ниво).

4. Разно

Точка 1
Советот ги разгледа Предлозите за измена и дополнување на Правилникот за

внатрешна организација и систематизација и пополнување на одредени работни места
со цел за унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, рече дека
Советот на координација генерално ги вградил забелешките и предлозите. Генерална
забелешка беше во некои сектори да не стои активно туку само познавање на англиски
јазик. Советот дискутираше за „стариот“ и „новиот“ начин на бодирање на потребното
образование. По иницијатива на членот на Советот, Столе Наумов, беше прифатено во
табеларниот преглед, во колоната „услови потребни за вршење на работите и
задачите“, кај видот на потребното образование, покрај наведувањето според ЕКТС
(Европскиот кредит-трансвер систем), да се задржи и постојниот начин на прикажување
на степенот на образование. Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, предложи
онаму каде се бара технички науки, да се прошири и додаде - или информатички.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи предложи Секторот за истраживање и
долгорочен развој да се преименува во Сектор за анализа на пазарот, меѓутоа овој
предлог не беше прифатен.

Со седум гласа ЗА и два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма
Машовиќ и м-р Борис Арсов, Советот го усвои предложениот Табеларен преглед на
работните места во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ.
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Точка 2
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за објавување конкурс за доделување

дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио на локално ниво).
Членот на Советот, Столе Наумов објасни дека Секторот за истражување и

долгорочен развој подготви податоци за потенцијалната публика со структура на
населението според возраст, пол и етничка припадност како и податоци за
потенцијалните огласувачи односно број на активни деловни субјекти и податоци за
бројот на радиодифузери во подрачјето, со формат и јазикот и остварени вкупни
приходи од рекламирање во предходните две години. Податоците по етничка и
старосна структура, рече, можат да бидат конкретни индикатори за да се додели
Дозвола за вршење радиодифузна дејност на еден медиум а од структурата за возраст
произлегува интерес за одреден формат. Усно го информира Советот за цената на
рекламирање за радио и телевизија во наведените градови каде и ке се објави
кокурсот. Во однос по член 45 од Законот за радиодифузна дејност, односно
консултации со заинтересирани лица ке се реализира со разговори на
заинтересираните лица што испратиле Барања за да се процени нивната намера,
визија, што исто така може да биде одлучувачки момент. И предложи да се вгради како
принцип. Во конкурсот предложи дека може и да биде наведено, да предност имаат
оние радиодифузери кои ќе понудат мултиетичност во програмата.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи даде позитивно согледување
за оваа анализа, но што се однесува до консултации со заинтересирани лица, рече
дека сепак Советот има доволно механизми за да додели Дозвола, во смисол на
документ во кои се наведени одредени критериуми со кои јасно се воочува дали
подносителите ги исполнуваат условите или не, па според тие показатели и Советот ке
оцени. Според тоа смета дека индивидуалното интервју нема да даде конкретни
резултати. Што се однесува до мултиетичноста нема никакви дилеми, но не треба
секаде да се потенцира тој факт, односно каде што е и не е место. Идејата како таква е
одлична но сега се разговара за електронски медиуми кои треба да се орентираат кон
пазарот и треба да имаат слушаност. Елементите на мултикултура кои се од голема
важност на нашето поднебје ги промовира Јавниот сервис.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека не треба Советот да се
оптеретува со консултации на заинтересирани лица затоа што во минатите конкурси
таа активност не дала конкретни резултати односно  постоеле примери со
радиодифузери кои не ги исполниле ветувањата.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски предложи да се протолкува член
45 од Законот за радиодифузна дејност. Консултации со заинтересираните лица рече
дека е поширок поим и во нив спаѓаат и постоечките радиодифузери

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, предложи да се направи сеопфатна
анализа така да би се запазила правичната застапеност во медиумскиот простор,
конкретно за радио на локално и регионално ниво, примарно за градот Скопје, бидејќи
чувствува и дека е видливо тоа дека се дискриминирани етничките групи, како
Бошњаците, Турците, Власите и Србите. На тоа Претседателот на Советот, Зоран
Стефаноски рече дека многу брзо треба да се направи такво истражување, кое ќе биде
и за потребите на стратегијата за да би се дефинирал медиумскиот пејсаж. Само треба
да се конкретизира периодот кога тоа ќе биде реализирано.

Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и
м-р Борис Арсов и седум гласа ЗА, донесе:

- Одлука за објавување конкурс за доделување 3 (три) дозволи за вршење
радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервиси на локално
ниво за пренесување преку терестријален предавател, и тоа за:
             - Радовиш, 1 (една) дозвола, на македонски јазик;

-  Неготино, 1 (една) дозвола, на македонски јазик,  и
-  Струга, 1 (една) дозвола, на албански јазик.
Радио програмските сервиси на локално ниво ќе се емитуваат и ќе се

пренесуваат преку терестријални предаватели на фреквенции определени за секоја
дозвола поединечно од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.

Радио програмските сервиси на локално ниво, наведени во точка 1 на
оваа Одлука, ќе бидат со следниве формати:
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- за подрачјето на Неготино: говорно радио со претежно забавен општ
формат,

- за подрачјето на Радовиш и Струга: музичко-говорно радио од општ
формат.

Рокот за поднесување на пријавите за учество на наведениот конкурс ќе биде 30
дена од денот на неговото објавување во “Службен весник на РМ”.

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави Одлуката во
“Службен весник на РМ”, го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и
односи со јавност да ја објави Одлуката во два дневни весници и на ВЕБ страницата на
Советот за радиодифузија на РМ, а Секторот за правни работи го задолжи да пристапи
кон изработката на тендерската документација во соработка со другите сектори и да ја
достави до Раководителот на Стручната служба.

Точка 3
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за објавување конкурс за доделување

дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на локално ниво).
Членот на Советот, Столе Наумов, го постави прашањето дали во Гостивар има

телевизија на македонски јазик. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи
објасни дека веќе биле доделени две Дозволи за вршење радиодифузна дејност но
поради непрофитност на пазарот истите биле вратени.

Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и
м-р Борис Арсов и седум гласа ЗА донесе:

– Одлука за објавување конкурс за доделување 1 (една) дозвола за вршење
радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси на
локално ниво преку јавна комуникациска мрежа - кабел (во понатамошниот текст:
дозвола), за Гостивар, на албански јазик.

Телевизискиот програмски сервис на локално ниво, наведен, ќе биде со
претежно забавен општ формат и ќе се емитува и пренесува преку јавна комуникациска
мрежа (кабел).

Рокот за поднесување на пријавите за учество на наведениот конкурс ќе биде 40
дена од денот на неговото објавување во “Службен весник на РМ”, а Советот го
задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави Одлуката во “Службен весник на РМ”.
Воедно, Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи
со јавност да ја објави Одлуката во два дневни весници и на ВЕБ страницата на
Советот за радиодифузија на РМ.

Секторот за правни работи, се задолжи да пристапи кон изработката на
тендерската документација во соработка со другите сектори и да ја достави до
Раководителот на Стручната служба.

Точка 4
Разно

     Бр. 02-689/23       Совет за радиодифузија на РМ
18.05.2011 година                                                       П р е т с е д а т е л,
С к о п ј е           Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска


