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ЗАПИСНИК
од 13-та седница на Советот
одржана на 22.07.2011 година

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

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија
Јаневска, Симе Златески, Борче Маневски, Симона Темелкова, Слободан Беличански,
Арбен Саити, Ивона Муфишева – Алексовска, Магдалена Давидовска – Довлева,
Милаим Абдураими, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска.

Други присутни: Мирвета Ислам, Мисија на ОБСЕ во Скопје, Семра Јакупи,
Алсат М, Борка Ашиковска, АБ Канал, Александра Петровска, НЕТПРЕС, Елена
Ивановска, Канал 5, Никола Крстиќ, МТВ, Влатко Стојановски, Плусинфо, Нада
Маричиќ, МРТ – Ра Скопје, Миле А. Ристески, А1 ТВ, Александар Димитриевски, Алфа
ТВ, Венцо Донев, Фросина Факова, Макфакс, Марјан Николовски, Сител ТВ.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 13-та седница на
Советот за радиодифузија. На почетокот, предложи, во интерес на времето, точката
под бр. 3, односно, Расправа во врска со донесените измени и дополнувања на Законот
за радиодифузната дејност (по скратена постапка), да биде под бр. 1 во Дневниот ред,
и по неа да се отвори расправа, а потоа 13-та седница да се прекине поради
присуството на поголем број на медиуми и новинарските прашања на  кој треба
Советот да одговори, а подоцна да се продолжи со седницата.

Членот на Советот м-р Алма Машовиќ, предложи, пред да се изгласа Дневниот
ред предвиден за 13-та седница на СРД, пред присутните членови на Совет,
присутните од Стручната служба и новинарите, да го изрази нејзиното огромно
незадоволство затоа што по кој знае кој пат Претседателот на Советот, м-р Зоран
Стефаноски, не се кординира предходно и не ги запознава сите членови на Советот за
предлог точките за седниците што следат. Поради тоа што смета дека во денешниот
Дневен ред се содржани точки за кои што Советот е беспредметно да разговара за
истите, мислејќи на точката 3 од Дневниот ред. Бидејќи за Закони предходно усвоени и
донесени во Собранието на РМ, Советот нема за што да расправа. На оваа седница, го
запраша Претседателот на Советот „зошто колега Стефаноски, доколку бевте сериозно
загрижен околу донесување на измените и дополнувањата на ЗРД по скратена
постапка, не свикавте седница предходно на која што Советот би расправал по ова
прашање, и би имал можност да му предложи свои размислувања и ставови на
Законодавниот дом. Сметам дека со ваквото ваше однесување се ставате во функција
надвор од ингеренциите за кои сте овластени, односно Вие се поставувате во улога да
анализирате закони кои ги донесува законодавниот дом односно Претседателот на
државата. Веројатно такво право во ниедна основа немате. Благодарам“.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски рече дека доколку овој Закон
беше донесен по редовна постапка и доколку се беше транспарентно и навремено и
Советот беше информиран дека ке има измени, нормално дека Советот ке учествувал.
И пред да се закаже седницата, објасни, Советот испратил допис до Собранието на РМ
дека прва седница, поради годишните одмори кои се во тек, ке биде во петок. Но и
покрај тоа се се случило во 4 дена и беше изгласан Законот. Нагласи, дека СРД како
независно регулаторно тело, најзаинтересиран за оваа област,  нормално е да седне и
дискутира, и се запраша зошто е донесен ваков закон, дали е донесен во нормална
процедура, дали е донесен транспарентно и кој се е консултиран за овој закон, дали
овој закон му помага или одмага на Советот, дали ја зголемува или намалува неговата
независност? Сето  ова се се случи во 4 дена, односно на  14.07.2011 започна а на
18.07.2011 заврши. За оваа точка, рече, Советот има информации кои треба јавно да ги
искаже на оваа седница. А Советот за радиодифузија најлошо што може да направи е
да не се произнесе воопшто. Советот, нагласи, дека нема добиен никаков Допис, ниту
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од Собранието на РМ, ниту од Влада на РМ, ниту од работната група за промена на
Законот за радиодифузната дејност, во кој некој од релевантните институции ќе го
информира Советот дека нешто се планира, конкретно во врска со овие предложени
измени на Законот. Во Препораката на Советот на Европа, бр. 23 од 2000 година, е
загарантирано право на регулаторот да учествува во измени на Законот. Рече,  како
Претседател на Советот, дека неможе да го измени законот, тоа може да го направи
Собранието на РМ, но има право да дискутира, затоа што мора да го искаже својот
револт поради ваквиот начин на донесување на измена на Законот. Смета, дека нема
ништо да пречи ниту за Советот, ниту за јавноста, на оваа 13-та седница Советот да
продискутира на оваа тема. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски отвори
дилема во врска со оваа точка и повика на дискусија.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во целост се согласи со ставот кој го
изнесе членот на Советот, м-р Алма Машовиќ  и нејзините изнесени заклучоци во врска
со оваа точка. Според него можеби предходно би требало Советот да има одредена
координација, затоа што за такви точки кои ги споменува Претседателот на Советот,
досега членовите на Советот имале предходни координации, а не вака директно на
седница, особено и пред медиумите да се расправа. Членот на Советот, м-р Борис
Арсов, се согласи во целост, а и негово мислење е дека Советот не треба да се става
во позиција на  контролор на Собранието на РМ, односно да кажува како требало и
дали требало. Така да, смета дека оваа точка би требало да се тргне од Дневен ред и
да не се расправа по неа. Можеби, според него, требаше да се направи предходна
координација меѓу себе и да се каже што имаат членовите да кажат, да направат
заеднички концепт и Советот да излезе со заедничко соопштение, бидејќи вака може
секој различно да ги согледа работите, без предходно да има одредени информации и
да изнесува одредени заклучоци, без тие информации да бидат несоодветно
анализирани.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека не може секој
член на Советот да изнесува различни заклучоци, и токму затоа оваа седница се
одржува денес. Советот ке излезе пред јавноста со заеднички став и соопштение што
ќе се изгласа со мнозинство на гласови од присутните членови.

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека сепак можеби требало предходно
повеќе да се говори, не мислејќи за лични дејствија што одредени членови на Совет ги
правеле а не требало да ги прават. Тој пред се, мислеше за организирана ситуација
односно за став на Советот, односно, зошто тоа така се случило, зошто поголем дел од
членовите на Совет биле на годишен одмор, и во таа насока размислувајќи дали не
можеше да се пронајде време членовите да се состанат, дали можело нешто повеќе да
се стори, некоја телефонска координација да се направи пред да се донесе овој закон
со таква постапка, и тоа според него стои како самокритика. Него лично, како член на
Совет, таа самокритика не го погодува затоа што сторил колку што можел, давал изјави
пред да се изгласа Законот и по тоа. Што се однесува до точката 3, односно, Расправа
во врска со донесените измени и дополнувања на Законот за радиодифузната дејност
(по скратена постапка), не се согласува дека не треба денес да се зборува за тоа,
односно секој кој што смета, да си го произнесе своето мислење, а и тие што не
успеале да го искажат своето мислење од различни причини да го изнесат на оваа
седница. Не се согласува со мислењето на членот на Советот, м-р Борис Арсов, дека
сето ова е  завршена работа и нема што Советот сега да се прашува како ќе изгледа
законот и тн. Според него, ургентноста и итноста на овој Закон е најголемиот проблем.
Бројот на членовите на Советот, рече, нека се зголеми и за 25 члена или на 30-40. Тоа
според него не е важно, но Советот требало да го известат и да го прашаат за неговото
мислење и став. Според него не е само бројката проблематична има и други работи во
врска со овој Закон  за кои може да се говори.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, ги поздрави присутните и
колегите и новинарите. Рече дека Советот започна но не успеа да го усвои Дневниот
ред. Според него, во прашање се две дилеми. Прво се согласува дека измените на ЗРД
се од витално и историско значење за Советот како независно регулаторно тело и за
сето она што ке се појави како последица, анализа на ефектите, целите кои се сакаа да
се постигнат со овие измени, што е многу важно за Советот како регулаторно тело.
Советот за радиодифузија треба да се подготви за новонастанатата состојба, и затоа
Советот ке ги искаже своите мислења во тој поглед. Но, рече, дека сакал да се вклучи
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во поглед на усвојување на Дневниот ред, затоа што имало и друга значајна работа
која требал да ја предложи како точка на Дневен ред, а тоа е стечајната постапка со А1
ТВ, бидејќи целата јавност е концентрирана кон тоа прашање а и Советот како
регулатор, односно отварањето на предстечајната постапка на овој медиум. Предложи,
поради нејзината важност оваа точка да се додаде на Дневен ред како нова.

Членот на Советот, Столе Наумов се изјасни дека  сака да се расправа за А1
ТВ, меѓутоа бидејќи оваа телевизија е во предстечајна постапка, и во овој момент нема
за што да се разговара.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов се согласува со мислењето на членот на
Советот, Столе Наумов, дека треба да се разговара за новонастанатата состојба со А1
ТВ, меѓутоа подобро на новинарски прашања да се даде одговорот. Советот да не
дискутира и дебатира за нешто што уште не знае што е и како е, така да, рече, во тој
случај ќе треба Советот да се занимава со одредени претпоставки и шпекулации.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го стави на гласање
предлогот на м-р Милаим Фетаи, расправа околу предстечајната постапка за А1 ТВ. За
неа позитивно се изјаснија тројцата членови на Советот, Столе Наумов, м-р Милаим
Фетаи и акад. Али Алиу. Предлогот за оваа точка не беше усвоен.

По предлогот на членот на Советот, м-р Борис Арсов, односно точката 3,
Расправа во врска со донесените измени и дополнувања на Законот за
радиодифузната дејност (по скратена постапка), да се извади од Дневниот ред,
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов се изјаснија „за“ овој
предлог, а останатите членови на Советот се изјаснија против. Советот со мнозинство
на гласови одлучи да се расправа за точка 3.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го стави на гласање во
целост Дневниот ред, со тоа што точката 3 од Дневниот ред да се стави како прва.
Против овој предлог беше членот на Советот м-р Алма Машовиќ, членот на Советот м-
р Борис Арсов беше воздржан , а останатите членови позитивно се изјаснија.

Советот со седум гласа „за“ ги прифати предлозите за измена на Дневниот ред
за 13-та седница на СРД и го усвои следниот:

Д н е в е н р е д

1. Расправа во врска со донесените измени и дополнувања на Законот за
радиодифузната дејност (по скратена постапка).
2. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот, одржана на 16.05.2011
година, за која имаше и две продолженија,одржани на 20.05.2011 и на 16.06.2011
година
3. Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот, одржана на 09.06.2011
година.
4. Анализа на сите спроведени мерки и најчести прекршувања на радиодифузерите
(полугодишна анализа).
5. Анализа на судските постапки заради утврдување на ефективноста на изречените
казнени мерки (полугодишна анализа).
6. Полугодишна анализа за следењето на сопственичката структура на
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на
сопственоста и на изворите за финансирање.
7. Анализа за надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи: регистрирани
пакети, изречени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во вториот квартал од
годината.
8. Полугодишна анализа за следењето на обврската на радиодифузерите за плаќање
на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
9. Информација за спроведените постапки за порамнување за прекршоците сторени за
време на Предвремените парламентарни избори во 2011 година.
10. Информација за напредокот на постапката за трансформација на постојните јавни
претпријатија кои вршат радиодифузна дејност – радио на локално ниво.
11. Мислење во врска со молбата на ТРД Радио Роса ДООЕЛ од Кочани.
12. Барање за ослободување од плаќање радиодифузна такса од с.Мренога општина
Демир Хисар.
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13. Информација во врска со дописот од Министерство за транспорт и врски за
претставништво – Агенција за Радио – Телевизија на Исламска Република Иран во
Република Македонија.
14. Разно

Точка 1
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, ја започна дискусијата со

Расправата во врска со донесените измени и дополнувања на Законот за
радиодифузната дејност (по скратена постапка).

Имено, рече дека на 18 јули 2011 година, во Собранието на РМ се донесени
измени и дополнувања на Законот за радиодифузната дејност (по скратена постапка).
Во уводот што го започна, потенцира неколку состојби што предходеа. Имено рече,
беше формирана работна група која што беше во склоп на Министерството за
транспорт и врски. Имало членови од СРД, АЕК, невладиниот сектор и т.н. Целта на
оваа работна група била да изврши хармонизирање на домашната регулатива со
новата директива на аудиовизуелни медиумски сервиси и тоа е обврска што РМ ја има.
Во досегашните расправи никогаш, ниту еднаш не било расправано за делот за СРД,
рече, ниту пак било размислувано за зголемување на бројот на членовите. Имало и во
Советот размислувања дали треба да се намали бројот на овластени предлагачи,
односно бројот на членовите на Советот од економски причини, или како предходно, да
небидат сите ангажирани и сл. но тоа биле внатрешни размислувања во Советот и не
биле ставени на хартија. Целата постапка започнала на 14 и завршила на 18 јули. Во
текот на оваа процедура СРД во ниту еден момент не бил известен за активностите кои
ги преземал Собранието на РМ. Според него, уште поневеројатно и што говори за
транспарентноста на целата постапка е фактот што на 18 јули 2011 биле донесени
измените и дополнувања на Законот за радиодифузната дејност (по скратена
постапка), во 18 часот 39 мин и 47 секунди. На 18 јули, по 18 часот и 40 минути, Законот
бил потпишан од Претседателот на РМ, и на 18 јули, истиот ден бил објавен во
Службен весник, што според него, технички е невозможно. Се запраша зошто имало
потреба од толкаво брзање, а посебно е револтиран бидеќи е време на годишните
одмори и повеќето членови на Совет биле оправдано отсутни. Се прашува, дали
најважното прашање во оваа држава е СРД и промена на Законот?. Предходно,
нагласи, Советот за радиодифузија имал напорен и тежок процес, а тоа е мониторингот
на предвремените избори. Покрај отсуството на СРД од јавна расправа изоставени се и
медиумите, невладиниот сектор. Не е сигурен, но Законот за радиодифузна дејност е
еден од системските закони, односно еден од Европските закони, за кој што неможе и
немора да се примени скратената постапка. Проверката на ова информација е во тек.
Потенцира дека реакцијата на меѓународната заедница е голема. Во дописот кој што го
добил а бил упатен до Претседателот на Собрание на РМ и до амбасадорот Зоран
Дабиќ, ОБСЕ во Виена и до шефот на мисијата во Скопје, ОБСЕ бил длабоко загржен
за овие брзи промени на законот. Во него претставникот на ОБСЕ за слободата на
медиумите, Дуња Мијатовиќ, образложува зошто не би требало да се зголеми бројот на
членовите на Советот. Финансиските импликации од измена на Законт, како што беше
наведено, нема финансиски импликации по буџетот на РМ, но има финансиски
импликации по буџетот на Советот. Овластените предлагачи на шестте нови членови
на Советот, се партнери. Исто, рече, како ние од СРД да делегираме преставник во
Антикорупциска комисија или во Комисијата за заштита на конкуренција, каде вели
нема никаква логика. Со нив, рече Советот има потпишано протоколи за соработка.
Препораката од Советот на Европа е многу важен документ и целото работење го
засноваме на неа.  Тамо се вели „правилата за управување на регулаторни тела од
радиодифузниот сектор особено нивното членство се клучни елементи на нивната
независност, односно регулаторните тела да бидат под политичко влијание и треба да
гарантираат дека членовите на овие тела се именувани на демократски и
транспарентен начин. Со препораката 23, најмногу Советот на Европа сака да ги
заштити регулаторните тела. Советот почитувајќи ја оваа препорака успеа да ја зачува
независноста. Со донесување на овие измени се направи упад во независноста на
регулаторното тело, без да се консултираат релевантните институции како што е СРД.
Советот, рече, ќе го почитува Законот, ние сме институција која работи по Закон.
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Членот на Советот акад. Бојан Шоптрајанов, нагласи дека е легалист и според
него треба да се почитуваат законите. Но да се почитуваат во секој нивни аспект, и на
досегашните и на овој закон што сега е донесен. Ако донесувањето на овој закон не е
во согласност со досегашните закони, тука, рече,  донесувачите имаат проблем. Не е
тука најголемиот проблем што Советот не е консултиран, туку според него најголем
проблем е што тие не ги почитувале одредбите на важечките закони. Предлагачите
мора да го прочитаат законот и да ги усогласат предлозите за менување на тој закон со
важечкиот закон, да ги изменат сите членови од законот што се во врска со ова и тогаш
нивната постапка ќе беше полегитимна. Според него, вака легитимноста на постапката
е проблематична. И затоа Советот треба најмалку што може да направи, е да заклучи
дека кога ќе дојде на Дневен ред изменувањето и на други членови од овој Закон (ЗРД),
дека таму треба Советот да се изјасни дека овој закон треба да биде модифициран или
изменет или напуштен за да биде во согласност со постојниот закон на
радиодифузната дејност.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече, дека Советот, како
регулаторно тело не може да го осуди сега сето тоа што го направило Собранието на
РМ, највисокиот законодавен дом, кој според уставот, има право да донесува закони,
но од друга страна никој не може да го ускрати правото Советот да се произнесе.
Нормално е, рече, дека овој закон ќе го спроведеме и почитуваме, и секоја почит за
идните колеги кои треба да дојдат, кои немаат никаков допринос во овие нови измени
на законот. Истакна дека му е драго во целата оваа состојба, Советот за
радиодифузија од неговиот почеток до денес, и оценките за неговото работење и од
надворешните фактори и од внатрешните набљудувачи се оценети многу позитивно.
Како аргумент го наведе и усвојувањето на двата Извештаи на Советот. Извештајот за
2010 година е усвоен со 84 гласа, и од позицијата и од опозицијата. Со тоа нагласи
дека работењето на Советот за радиодифузија не е причина за зголемување на бројот
на членовите на Советот, бидејќи како регулатор ја остварува својата мисија и
работите ги завршува професионално и одговорно. Загриженоста ја дели во поглед на
два аспекта од измените на Закоконот. Првото е финансиската страна на оваа одлука,
затоа што Советот не се финансира од буџетот на РМ, туку од радиодифузна такса и
од приходот на дозволите за работа на радиодифузерите. Така да рече, треба да се
размислува како Советот ќе се снајде во новата ситуација. Го нагласи и  просторниот
аспект, нивното сместување. Во поглед на постапката како е тоа донесено, рече, дека
толку негативни елементи се изнесени од опозицијата во Собранието, од реакцијата на
ОБСЕ и сл. и од таа причина ни Советот не може да ги затвори очите и да каже дека
немало простор за такви размислувања. Но од позиција на Заменик на претседателот
на СРД загрижен е за економски, финансиски аспект, обезбедување на платите на
идните членови на Советот, иако рече, требало по предлог на Совет на Европа да се
зајакнат професионалните капацитети на СРД.

Членот на Советот, Али Алиу, рече, дека нему му се периферни, неважни
финансиите, процедурата и сл. Она што него го револтира е дека власта сака да стави
под контрола се и сешто па и ова независно регулаторно тело и мисли дека тоа е што
револтира, обичен граѓанин, новинар, интелетуалец дури и приврзаник на Влада.
Неможе да замисли интелектуалец и новинар приклонет кон таа влада, да не е
критичен. Тоа за него е јадно и мизерно. Тоа се однесува рече, и на некои членови
овде. Можам да бидам приврзаник на една власт, рече, но како интелектуалец не може
да не бидам и критичен за некои работи. И ова е она што го буни и револтира.

Членот на Советот, проф. Томе Груевски рече дека на оваа седница сите се
сведоци на висока тензичност по повод овие настани,  предлог измените  дополнувања
на Законот за радиодифузната дејност (по скратена постапка).

Проф. Томе Груевски не се согласува и понатаму Советот да се оптеретува со
таа целокупна историја на настаните што се случија. Оној момент кога Претседателот
на РМ, неговиот драг колега, го потпишал законот, ова расправа според него изгледа
беспредметна. Меѓутоа, кај сите нас, рече, се гледа и од дискусиите, дека останаа
многу горчини, останаа ранети души и останаа повредени суети или суетности. Се
согласил оваа точка да се стави на Дневен ред, не да биде за или против туку заради
тоа што ова му личи на Советот, како регулаторно тело без оглед на сите овие настани
што се случија, да се изјасни, членовите на Советот да кажат што тие мислат за тоа и
покрај тоа што целата приказна е завршена. Понатаму, рече, ќе имаме проблем пред
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се на финансиите. Работата е што Советот како регулатор останува настрана. Група
парламентарци даваат предлог, се усвојува предлогот и завршена приказна, а во исто
време се подготвува и нов закон во кој директно е вклучен и СРД. Според него, ова
некако дојде намерно или ненамерни или со некаква идеа, но Советот останува некако
многу периферно, како да нема никаква функција како регулатор.

Членот на Советот, Столе Наумов рече Законот за радиодифузната дејност, чл.
37 став 1 точка 9 е одговор на тоа зошто треба Советот да биде консултиран. Него го
погоди друга работа, како новинар е навреден од тие партиски етикети, и не е
изненаден, во смисла дека Советот бил партиски обоен од партиското влијание на
СДСМ. Ако било така, рече, ќе ги затворевме сите телевизии кои што не размислуваа
како СДСМ и Советот ќе им ги земеше дозволите. Тоа не се случи. Напротив секој
медиум, секој новинар, без разлика какви му се ставовите, добива максимално
внимание и почитување се разбира согласно Законот и слободата на изразување. Ова
ќе биде одговор и на сите оние кои што во иднина се обидуваат да искажат поголема
љубов кон Премиерот на РМ, кон лидерите на политичките партии отколку самите тие
се сакаат, за да се докажат или покажат колку го заслужиле нивното внимание и
функцијата што им ја дале. Тоа го гарантирам дека се случило предходно, рече, затоа
има и Записници, документи, факти и гарантира дека ќе се случува и во иднина во
Советот, зборувајќи за ангажманот во Советот. Другата работа, околу 9-те членови,
вели, не сме дебатирале колку што се сеќава, да се намалат или не, речиси секогаш
дискусиите почнувале и завршувале дека 9-те члена е некој оптимум кој што може да
има оптимален опфат, општествен како структура кој ќе овозможи избалансираност во
секој момент кога таа избалансираност треба да биде одлучувачка при носењеето на
решение на одлуки. Бројот за 9-те членови на Советот се направени по примерот на
OFKOM UK  и на француската радиодифузна агенција, коге е правен овој закон 2005-та
година, кој што се најпочитувани регулаторни тела во Европа. Секогаш кога се
одржуваат состаноците на ЕПРА, кога зборуваат преставници од OFKOM UK  и
француската радиодифузна агенција сите внимателно ги слушаат за новите предлози,
измени во Законот и сл. и се обидуваат да ги имплементираат. Значи не случајно е
избрана оваа бројка. И со скалестите мандати се обезбедува во секој момент да се
оневозможи максималната превласт на било која политичка структура без разлика
дали е ВМРО ДПМНЕ или СДСМ. Сега новите избрани членови на Советот,  немаат
скалест мандат, имаат 6 години. Го погодува фактот што се минимализира
новинарската фела, а беше и треба да биде пресудна особено кога се расправа за
говор на омраза, слобода на изразување. Пред него има документ испратен од
Министерството за транспорт и врски во кој се бара мислење од Советот за измена и
дополнување на дел од Законот за радиодифузна дејност во кој Советот треба да
достави мислење во рок од 7 дена. Според него, рече дека можеше и за овие измени
да се направи истото. Зошто беше потребна толкава итност, дури и Претседателот на
РМ веднаш да го потпише Законот.  За себе тврди дека не направил кривично дело а и
за другите членови. Доколку има сомнение рече, нека не тужат, со кривична пријава,
нека не сменат и сл. Инаку до сега Министерството за транспорт и врски, ги пофали,
секогаш не повикауваа за учество во измените и сега во новиот Закон, и секогаш го
потенциравме Советот како независно тело.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека сега се што ќе каже,
најверојатно ќе се повтори со сите излагања од членовите на Советот. Но, рече,
политиколошки удрено е на еден од најздравите столбови на демократијата. Процесот
на организација веќе започна да оди и треба да некој преземе нешто. Ние не сме, рече,
единствена морална снага што може да го покрене тоа. Начинот на кој што ќе
реагираме пред јавноста и пред носителите на власт ќе биде многу битен за тоа дали
да се разбудат или и овие богови ќе замолчат пред фактите. Тоа е политиколошкиот
аспект. Новинарскиот аспект, рече,  се плаши дека веќе се напишани сите текстови за
наредните 6-7 години, особено оние текстови што говорат за политичките процеси во
Македонија. За да имаме чиста совест, мораме да ја изнесеме целата хронологија.
Господата, нагласи, многу се ражестени по прашањето на А1 ТВ, а А1 беше прва ТВ за
која Советот побара податоци од релевантни фактори како што е Агенцијата за
заштита од конкуренција, УЈП и Централниот регистар за да знаеме каде се движат
парите за реклами, ако одат на една жиро сметка, тоа значи дека има медиумска
концентрација и дека треба да се реагира. Но ниедна од тие институции не најде за
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сходно да ни одговори. Сите одговорија дека не се надлежни. Господа новинари, им се
обрати, цел живот јадеме новинарски леб, дали ни го загорчуваат или сами си го
загорчуваме, или им помагаме да ни го загорчат тоа е прашање на личен морал.
Мислам дека треба Советот да испрати жесток протест поради тоа што се удрени од
една страна темелите на демократијата а од друга страна се замолчуваат новинарите
или се програмираат како да пишуваат, иако многу се срами ова да го каже затоа што
цел живот јаде новинарски леб.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека генерално кај сите
членови на Советот постои еден револт и протест од ваквиот начин на измена и
доплнување на законот по скратена постапка. Можат, рече, да ни ставаат партиски
етикети колку и какви сакаат, но СРД во ниту еден момент партиски нема донесено
ниедна одлука. Имало обиди кога политичките субјекти се обидувале да влијаат врз
регулаторот, но големината на регулаторот е да не подпадне под тоа влијание,
најважно од се е да ја задржиме нашата независност, но со донесувањето на овие
измени тој процес ќе биде нарушен.

Советот со шест гласа „за“, еден глас воздржан од заменикот на
претседателот м-р Милаим Фетаи и двајца гласа против од членовите на Советот, м-р
Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, донесе заклучок да ја извести јавноста, објавувајќи
на својата Web страница известување со кое ќе го искаже своето незадоволството и
револт од последните нетранспарентно извршени измени и дополнувања на Законот за
радиодифузната дејност, со кои се менува бројот и структурата на членовите на СРД,
без предходна јавна расправа и без учество на СРД при подготовка на измените и
дополнувањата на  СРД, согласно член 37 став 1 од Законот за радиодифузната
дејност.

Советот го задолжи Секторот за Европска и меѓународна соработка на Web
страница на Советот да го подготви известувањето.

ЗАПИСНИК
од првото продолжение на 13-та седница на Советот

одржано на 22.07.2011 година

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

Отсутни: м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија

Јаневска, Симе Златески, Борче Маневски, Симона Темелкова, Слободан Беличански,
Арбен Саити, Ивона Муфишева – Алексовска, Магдалена Давидовска – Довлева,
Милаим Абдураими, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ не присуствуваше на седницата поради
револт од расправата за точката на Дневниот ред, Расправа во врска со донесените
измени и дополнувања на Законот за радиодифузната дејност (по скратена постапка) и
донесениот Заклучок од страна на членовите на Советот, а членот на Советот, м-р
Борис Арсов не даде објаснување за своето отсуство. Присутните членови на Советот
го осудија нивното отсуство.

            Точка 2
Советот едногласно го усвои Записникот од 10-та седница на Советот, одржана

на 16.05.2011 година, за која имаше и две продолженија,одржани на 20.05.2011 и на
16.06.2011 година, во текстот како што беше предложен.

             Точка 3
Советот едногласно го усвои Записникот од 11-та седница на Советот, одржана

на 09.06.2011 година, во текстот како што беше предложен.
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            Точка 4
Советот ја разгледа Анализата на сите спроведени мерки и најчести

прекршувања на радиодифузерите (полугодишна анализа).
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека предложената Анализа е

збир на факти кои се согледани од службите во Советот. Верува дека нема
фактогравски грешки во нив, но предлага доколку некој во иднина успее да најде такви
грешки, своите наоди да ги достави во писмена форма, и доколку тие соодвествуваат
на вистината, да се мета дека Советот ги усвоил.

Советот едногласно ја усвои Анализата со задолжување, доколку членовите на
Советот имаат дополнителни забелешки и предлози за измена и дополнување на
Анализата на сите спроведени мерки и најчести прекршувања на радиодифузерите
(полугодишна анализа), да ги достават во писмена форма најдоцна до 27.07.2011
година (среда), до 12 часот, до Претседателот, Заменикот на претседателот и
Раководителот на Стручната служба на СРД.

         Точка 5
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Анализата на судските постапки заради

утврдување на ефективноста на изречените казнени мерки (полугодишна анализа).
Се задолжуваат членовите на Советот, доколку имаат дополнителни забелешки и

предлози за измена и дополнување на Анализата на судските постапки заради
утврдување на ефективноста на изречените казнени мерки (полугодишна анализа), да
ги достават во писмена форма најдоцна до 27.07.2011 година (среда), до 12 часот, до
Претседателот, Заменикот на претседателот и Раководителот на Стручната служба на
СРД.

Анализата на судските постапки заради утврдување на ефективноста на
изречените казнени мерки (полугодишна анализа), во конечниот формат, да се преведе
на англиски јазик и да се достави до Секретеријатот за европски прашања при Владата
на РМ.

         Точка 6
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Полугодишната анализа за следењето

на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на
транспарентноста на сопственоста и на изворите за финансирање.

Се задолжуваат членовите на Советот, доколку имаат дополнителни забелешки и
предлози за измена и дополнување на Полугодишната анализа за следењето на
сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на
транспарентноста на сопственоста и на изворите за финансирање, да ги достават во
писмена форма најдоцна до 27.07.2011 година (среда), до 12 часот, до Претседателот,
Заменикот на претседателот и Раководителот на Стручната служба на СРД.

Полугодишната анализа за следењето на сопственичката структура на
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на
сопственоста и на изворите за финансирање, во конечниот формат, да се преведе на
англиски јазик и да се достави до Секретеријатот за европски прашања при Владата на
РМ.

        Точка 7
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Анализата за надзорот врз обврските

на јавните комуникациски мрежи: регистрирани пакети, изречени казни, најчести
прекршувања и изречени мерки во вториот квартал од годината.

Се задолжуваат членовите на Советот, доколку имаат дополнителни забелешки и
предлози за измена и дополнување на Анализата за надзорот врз обврските на јавните
комуникациски мрежи: регистрирани пакети, изречени казни, најчести прекршувања и
изречени мерки во вториот квартал од годината, да ги достават во писмена форма



9

најдоцна до 27.07.2011 година (среда), до 12 часот, до Претседателот, Заменикот на
претседателот и Раководителот на Стручната служба на СРД.

Анализата за надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи:
регистрирани пакети, изречени казни, најчести прекршувања и изречени мерки во
вториот квартал од годината, во конечниот формат, да се преведе на англиски јазик и
да се достави до Секретеријатот за европски прашања при Владата на РМ.

        Точка 8
Советот ја разгледа и со шест гласа за и еден воздржан глас од членот на

Советот, Столе Наумов, ја усвои Полугодишната анализа за следењето на обврската
на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност.

Се задолжуваат членовите на Советот, доколку имаат дополнителни забелешки и
предлози за измена и дополнување на Полугодишната анализа за следењето на
обврската на радиодифузерите за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност, да ги достават во писмена форма најдоцна до 27.07.2011
година (среда), до 12 часот, до Претседателот, Заменикот на претседателот и
Раководителот на Стручната служба на СРД.

Полугодишната анализа за следењето на обврската на радиодифузерите за
плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, во
конечниот формат, да се преведе на англиски јазик и да се достави до Секретеријатот
за европски прашања при Владата на РМ.

           Точка 9
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата за спроведените

постапки за порамнување за прекршоците сторени за време на Предвремените
парламентарни избори во 2011 година.

Во однос на постапките за порамнување за прекршоците сторени за време на
Предвремените парламентарни избори во 2011 година, кои неуспешно завршиле и
постапките за порамнување што се во тек, а евентуално неуспешно ќе завршат,
Советот го задолжи Секторот за правни работи во сите овие случаи да поднесе
Барање за поведување на прекршочна постапка до надлежните судови.

           Точка 10
Советот ја разгледа и едногласно усвои Информацијата за напредокот на

постапката за трансформација на постојните јавни претпријатија кои вршат
радиодифузна дејност – радио на локално ниво.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да испрати допис до
Министерството за економија на РМ, во кое ќе побара дообјаснување со подетални
информации за правниот статус и за идните активности кои ги планира Министерството
за економија на РМ, во врска со 6-те субјекти (Центар за радио и новинарско издавачка
дејност – Струмица, НРИО “Наш весник“ - Куманово, Јавно радиодифузно претпријатие
Радио Штип, Јавно радиодифузно претпријатие Радио Телевизија Гевгелија, Јавно
радиодифузно претпријатие Радио Тетово и Јавно радиодифузно претпријатие Радио
Телевизија Пробиштип), кои ја започнале, но не ја завршиле постапката за
трансформација.

           Точка 11
Советот го разгледа Мислењето во врска со молбата на ТРД Радио Роса

ДООЕЛ од Кочани, и едногласно одлучи да се одложи за една од наредните седници.



10

           Точка 12
Советот го разгледа Барањето за ослободување од плаќање радиодифузна

такса од с.Мренога општина Демир Хисар. Членот на Советот, проф. Томе Груевски
рече дека треба да се размисли подобро за ослободување од радиодифузна такса,
затоа што се работи за поголем број на домаќинства. Членот на Советот, Столе
Наумов предложи да се усвои Барањето но да се испрати допис до Влада за да во
најскоро време им се овозможи наведените домаќинстав да го примаат сигналот.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека со оглед на тоа дека
имаат проблем со енергетско напојување, за да небидат овие домаќинства оштетени,
да се прифати наведеното Барање но и да се испрати допис до Владата за да се
направи напор овие населени места да се покријат со радиодифузен сигнал. Членот на
Советот, проф. Томе Груевски во целост се согласи со овој предлог.

Информацијата се усвои едногласно, каде Советот го задолжи Секторот за
правни работи да подготви предлог за донесување Одлука од страна на Владата на
РМ, за привремено ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците во
следните населени места,  кои не се покриени со радиодифузни сигнали, поради
проблеми со енергетското напојување на радиодифузниот објект Сопотница, и тоа:
с.Мренога, општина Демир Хисар, со вкупно 44 (четириесет и четири) домаќинства,
с.Слоештица, општина Демир Хисар, со вкупно 88 (осумдесет и осум) домаќинства,
с.Жван, општина Демир Хисар, со вкупно 153 (стопедест и три) домаќинства и
с.Сопотница, општина Демир Хисар, со вкупно 290 (двестадеведесет) домаќинства, се
додека ЈП МРД на гледачите и слушателите не им обезбеди радиодифузен сигнал.

Исто така, Советот го задолжи Секторот за правни работи да испрати допис до
Владата на РМ во кој ќе се наведе ставот на Советот, односно ЈП МРД да  направи
напор за да обезбеди што поголема  покриеност со радиодифузен сигнал низ целата
територија на РМ, со кој ќе ги опфати и оние населени места кои во моментот не се
покриени со радиодифузни сигнали.

     Точка 13
Советот подетално ја разгледа Информацијата во врска со дописот од

Министерство за транспорт и врски за претставништво – Агенција за Радио –
Телевизија на Исламска Република Иран во Република Македонија.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски рече дека Советот нема
ингеренции во врска со овој дописот на што се согласија и останатите членови на
Советот.

Советот едногласно ја усвои Информацијата и  го задолжи Секторот за правни
работи да му испрати одговор на Министерството за транспорт и врски на РМ и
Министерството за надворешни работи на РМ, во кој ќе ги информира дека Советот
нема законска надлежност во врска со работењето на Претставништвото – Агенција на
Радио-Телевизија на Исламска Република Иран во Република Македонија.

        Точка 14
Разно

- Советот го разгледа Известувањето од Секторот за технологии и
информатика за одобрување средства за извршена демонтажа, монтажа, проверка и
сервис на клима уреди во Советот за радиодифузија од страна на Сервис
„Електролукс“, Битола, во однос на причините за надминување на износот предвиден
за услугата одржување и поправка на клима уредите, кое со оглед на оправданоста на
наведените причини Советот истото го прифати и одлучи потребните средствата да се
одобрат.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Одлука за
одобрување средства за извршена демонтажа, монтажа, проверка и сервис на клима
уреди во Советот за радиодифузија од страна на Сервис „Електролукс“, Битола, во
вкупен износ од 20.650,00 денари со вклучен ДДВ, и задолжи Секторот за економско-
финансиски работи согласно Одлуката и Фактура бр.77/10 (наш бр. 05-1934/1 од
29.06.2010 година) и Фактура бр. 89/10 (наш број 05-2326/1 од 23.07.2010), да го
исплати вкупниот износ на одобрени средства потребни за навдената потреба.
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- Советот расправаше во врска со содржината на текстот за
Соопштението кое требаше да се испрати до јавноста и едногласно го прифати
следното соопштение:

Советот за радиодифузија (СРД) го искажува своето незадоволство и револт од
последните нетранспаретно извршени измени и дополнувања на Законот за
радиодифузната дејност, со кои се менува бројот и структурата на членовите на СРД,
без претходно да биде консултиран СРД како независно регулаторно тело и без јавна
расправа.

Прибавувањето на мислење од СРД при измени и дополнувања на медиумската
регулатива е законска обврска, независно дали тие измени или дополнувања се во
редовна или скратена постапка.

Препораката на Комитетот на министри од Советот на Европа до државите – членки
за независноста и функциите на регулаторните тела од радиодифузниот сектор
нагласува дека правилата за управување на регулаторните тела за електронски
медиуми, особено нивното членство, се клучниот елемент на нивната независност.
Документот на Советот на Европа уште налага дека регулаторните тела треба да се
дефинираат на начин, што обезбедува нивна заштита од какво било мешање, особено
од центри на политичка или економска моќ. Најновите измени на законот не нудат
гаранција за независноста на СРД во иднина.

Усвојувањето на годишниот извештај за работа на СРД во Собранието на РМ со
гласови и од власта и од опозицијата е показ за тоа дека не може да стане збор за
недоволна ефикасност во работењето на овој регулатор или за негова партиска
обоеност, што беше наведено како главна причина за измена на законот.
СРД за својот став ќе ги информира сите релевантни домашни и меѓународни
институции.

Бр. 02-2762/13     Совет за радиодифузија на РМ
13.09.2011 година                                                               П р е т с е д а т е л,
     С к о п ј е м-р Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска


