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ЗАПИСНИК
од 15-та седница на Советот
одржана на 12.09.2011 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 Алма Машовиќ,
Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Селвер
Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчевски и Методи
Стоименовски

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

Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 15-та седница на Советот за
радиодифузија. На почетокот, предложи да се додаде уште една точка во Дневниот
ред, како Точка 8, односно Барањето поднесено од Раководителот на Стручната
служба на Советот за радиодифузија, за одобрување средства за докторски студии по
менаџмент на човеки ресурси. Членот на Советот, Лазо Петрушевски предложи
Точката 5, Информација за работењето и исполнување на условите од дозволата на
Друштвото за телекомуникации и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, да се
одложи за наредна седница, затоа што немал доволно време да се запознае со
работењето на ТВ Алб. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во поглед на
предлогот за одложување на точката 5, рече дека наместо да се одложи оваа точка за
наредна седница, кога ке дојде на Дневен ред, точката да се разгледа, да се дискутира
за да на тој начин би се информирале сите присутни подобро, па потоа доколку
Советот констатира дека е потребно, тогаш точката да се одложи. За членот на
Советот, Лазо Петрушевски таа сугестија беше прифатлива и се согласи да не се
одложи оваа точка. Потоа, Советот ги прифати предлозите за дополнување на
Дневниот ред за 15-та седница на СРД и едногласно го усвои следниот:

Д н е в е н р е д
1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот, одржана на 22.07.2011
година.
2. Констатирање на изборот на шест членови на Советот за радиодифузија на РМ од
страна на Собранието на РМ.
3. Предлог за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр. 02-1643/4 од 19.06.2006 година.
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ АЛБ реализиран во периодот
од 25 до 31 јули 2011 година.
5. Информација за работењето и исполнување на условите од дозволата на Друштвото
за телекомуникации и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје.
6. Извештај од мониторингот на реалното шоу 'Прељубници” на ТРД ТВ Канал 5.
7. Информација за постапувањето на Советот за радиодифузија на РМ во врска со
барањето информација, доставено од страна на Трговското радиодифузно друштво
„РАДИО КАНАЛ 77“ ДООЕЛ Штип, бр.03-2350/1 од 13.06.2011 и дописите кои понатаму
произлегоа во врска со истото барање.
8. Барање за одобрување средства за докторски студии по менаџмент на човеки
ресурси,
9. Разно
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Точка 1
Членовите на Советот го разгледаа Записникот од 13-та седница на Советот,

одржана на 22.07.2011 година. Записникот од 13-та седница беше усвоен со 9 (девет)
гласа „за“ и 6 (шест) воздржани гласа од членовите на Советот м-р Зоран Трајчевски,
Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчевски и Методи
Стоименовски.

Точка 2
Согласно измените на Законот за радиодифузната дејност од 18 јули 2011

година, постојниот состав на членовите на Советот од 9 (девет) се зголеми за уште 6
(шест) нови членови. Со одлука на Собранието а по предлог на Претседателот на РМ,
Ѓорѓи Иванов со 2 (два) предлога, Заедницата на единиците на локална самоуправа на
Република Македонија со 2 (два) предлога, Комисијата за заштита на конкуренција со 1
(еден) предлог и Државната комисија за спречување на корупција со 1 (еден) предлог
избрани се новите членови на Советот за радиодифузија на РМ и тоа: м-р Зоран
Трајчевски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија
Јанчевски и Методи Стоименовски. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски
им го честита изборот и им посака плодна и успешна соработка во Советот, пред се во
интерес на Советот за радиодифузија на РМ.

Советот го констатира изборот на шест членови на Советот за радиодифузија на
РМ од страна на Собранието на РМ.

Точка 3
Членовите на Советот го разгледа Предлогот за изменување и дополнување на

Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр. 02-
1643/4 од 19.06.2006 година. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја
објасни потребата и неопходноста од предложените измени поради потребата од
прилагодување на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ.
Извршени беа одредени измени во членот 9 и тоа:
- во ставот 1 зборовите: “девет члена“ се заменија со зборовите:
“петнаесет члена“;
- во ставот 2 зборовите: “шест члена“ се заменија со зборовите:
“единаесет члена“; и
- во ставот 3 зборовите: “пет члена“ се заменија со зборовите:
“девет члена“.

Сите останати одредби од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија
на РМ (Пречистен текст) бр. 02-1643/4 од 19.06.2006 година, останаа неизменети.

Советот едногласно го усвои предлогот за изменување и дополнување на
Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр. 02-
1643/4 од 19.06.2006 година.

Деловникот стапи во сила со денот на неговото донесување а ќе се објави на
огласната табла на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 4
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ

АЛБ реализиран во периодот од 25 до 31 јули 2011 година. Претседателот на Советот,
м-р Зоран Стефаноски информира за хронологијата на мерки и постапки, преземени во
однос на констатираните прекршувања во врска со овој радиодифузер.

Потоа, Раководителот на Секторот за програмски работи информираше за сите
досегашни активности кои беа реализирани во врска со ТВ Алб и констатираните
прекршувања утврдени при мониторингот.
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Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека нема дилема во однос на
констатираните прекршувања и предложените мерки.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека многу повеќе го
загрижува фактот дека програмскиот сервис кој го емитува радиодифузерот отстапува
од форматот согласно доделената дозвола (Мај 2010 година), и дека со констатираните
прекршувања се согласува во целост. Предложи да се следи и понатаму неговото
работење, а на овој радиодифузер во врска со констатираното отстапување од
форматот да му се упати укажување.

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека со членот на Советот, м-р Борис
Арсов во минатото еднаш биле во посета на ТВ Алб и тогаш во поглед од технички
аспект се било во ред. Тој информираше дека во овој момент евидентно е дека има
драстични промени, отказни решенија на вработените и сл. и предложи укажувањето
да се прифати.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предлогот на ТВ Алб да му
се упати укажување го стави на гласање.

Советот едногласно одлучи да му упати укажување на ТРД ТВ АЛБ поради
прекршување на:

- Член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 7 од Правилникот
за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз
нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен термин на емитување
програма);

- 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), и

- Член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (програми непреведени
на македонски јазик, односно на јазикот на заедницата што не е во мнозинство).

Точка 5
Советот ја разгледа Информацијата за работењето и исполнување на условите

од дозволата на Друштвото за телекомуникации и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ
Скопје.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски објасни дека на Друштвото за
телекомуникации и радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје, со Одлука на Советот
бр.07-43 од 09.02.2010 година (“Сл.весник на РМ” бр.18/2010), доделена му е дозвола
за вршење радиодифузна дејност (бр. 07-110 од 18.05.2010 година), за сателитско
емитување, на телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на
албански јазик, со опфат на гледаност - целото подрачје на Република Македонија, со
рок на отпочнување со вршење на дејноста - 05.02.2011 година. Исто така рече дека во
Советот пристигнало писмо од ТВ Алб дека му е извршена кражба на дел од
техничката опрема што ја поседувала телевизијата, за што и постоел записник во
полиција и поради таа причина не биле во можност да емитуваат програма. Исто така,
наведе дека по извршениот преглед на снимките од програмата на оваа телевизија во
последните две недели од месец август 2011 година, според податоците од системот
за снимање и надзор на радио и телевизиски програми на Советот за радиодифузија,
наведениот радиодифузер не емитувал програма. Претседателот на Советот, м-р
Зоран Стефаноски нагласи дека се работи за медиум кој емитува програма на
албански јазик, а нивниот број во РМ е релативно мал и ова неработење на овој
медиум придонесува за нарушувањето на процесот на информирање на граѓаните од
албанска националност. Потоа, тој отвори дискусија.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека освен од програмски
аспект сака да има информација и дали овој радиодифузер ги има подмирено
обврските за плакање на дозволата и дали неговото работење е во ред од правен
аспект. Тој истакна  дека оваа состојба со медиумот треба да се свати многу сериозно,
и дека е потребно да се заштити публиката од вакви несериозни медиуми. Исто така, г-
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динот Фетаи информираше дека заедно со г-динот Наумов биле во посета на
радиодифузерот, на 06.09.2011 година, со цел да ја регистрираат состојбата. Тој се
согласи со предлогот на членот на Советот, проф. Томе Груевски, претставници на
радиодифузерот да се поканат на состанок и овој предлог го подржува безрезервно.
Воедно, тој истакна дека е загрижен за состојбата во која што се наоѓа радиодифузерот
со оглед дека е медиум на државно ниво, кој освен што не ги исполнува обврските од
форматот согласно доделената дозволата, при посетата било констатирано и дека се
заклучени просториите, односно дека нема никој во нив. Потенцира дека неговата
намера не е на оваа седница да му се одземеме дозволата и дека ваква драстична
одлука треба да се одложи, со цел уште еднаш да се провери состојбата во која се
наоѓа медиумот. М-р Милаим Фетаи предложи сопственикот да се покани на состанок,
а Стручната служба во Советот да пристапи кон прибирање податоци и информации за
состојбата во ТВ Алб, а точката да се одложи до наредната седница.

Членот на Советот, проф. Томе Груевски рече дека ги прочитал материјалите но
според него најтежок прекршок е неемитување на програмата. Предложи Советот да
упати покана до сопственикот, да дојде во Советот, а потоа Советот да постапи според
Законот за радиодифузната дејност. Доколку не прифатат и не дојдат на состанокот, тој
истакна дека Советот има мерка за неемитување на програма. Исто така, рече дека е
загрижен со новонастанатата состојба на ТВ Алб, во однос на неемитувањето на
програмата и не плаќањето на дозволата за работа. Затоа тој предложи Советот да
донесе одлука да ги покани сопствениците и уредникот на ТВ Алб на состанок во текот
на неделата.

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека кога бил во посета на ТВ Алб, на
06.09.2011 година со Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи и при
извршениот увид наишле на заклучена влезна врата, што за истото има и Записник и
направени фотографии. Предложи да се проверат форматите согласно доделената
дозвола за вршење радиодифузна дејност и на останатите медиуми, за да Советот би
бил рамноправен према сите медиуми. Што се однесува до одземање на доделената
Дозвола за вршење радиодифузна дејност на ТВ Алб, рече дека не смее Советот брзо
да донесува одлуки за одземање на дозволи.

Членот на Советот, Селвер Ајдини, постави прашање кога е доставено писмото
од ТВ Алб со кое радиодифузерот го информира Советот дека му е извршена кражба
на дел од техничката опрема. Претседателот му одговори дека е пристигнато пред
одржувањето на седницата односно, 12.09.2011 година.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека доколку медиумот отстапил
од форматот, тоа значи дека веќе медиумот се орјентирал кон програма со пониска
продукција. Исто така Советот треба во иднина да се посвети и на проблемот на
дуплирање на програми со многу слични содржини емитувани во различни медиуми.

Потоа, Советот ja усвои предложенaтa Информација за работењето и
исполнување на условите од дозволата на Друштвото за телекомуникации и
радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје.

Советот едногласно одлучи да ги повика на состанок во Советот за
радиодифузија сопственикот на Друштвото за телекомуникации и радиодифузија Алб
ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје и одговорниот уредник на Друштвото за телекомуникации и
радиодифузија Алб ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје.

Точка 6
Советот го разгледа Извештај од мониторингот на реалното шоу 'Прељубници”

на ТРД ТВ Канал 5.
Раководителот на Секторот за програмски работи, го објасни Извештајот од

анализираните изданија на реалното шоу 'Прељубници”. Таа кажа дека реалното ТВ-
шоу „Прељубници“ се емитува секој работен ден на програмата на ТВ Канал 5 во два
термини. Првата епизода премиерно била емитувана во понеделникот на 8 август 2011
година во периодот од 20:15:15 до 20:46:09. Најчесто првите, попладневни изданија на
шоуто биле означени како „цензурирани“.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ упати благодарност до Секторот за
програмски работи и рече дека сите важни моменти во анализата се воочени и
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регистрирани. Предложи да му се упати построга казна од укажување на медиумот и
тие епизоди што се емитуваат како цензурирани да се емитуваат по 22 часот.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека во целост се согласува со м-р
Алма Машовиќ. Рече дека сеуште ги нема погледнато изданијата на реалното шоу
„Прељубници“ но по она што го прочитал во анализата се чуствува вознемирен пред се
поради тоа што не се почитуваат правилата за заштита на малолетната публика. Тој
предложи да се упати укажување до радиодифузерот. Исто така тој предложи да се
повика и директорот на ТВ Канал 5 и Советот да му посочи за последиците кои можат
да произлезат со прикажување на ваков тип на програма.

Членот на Советот, Столе Наумов, обраќајќи се на м-р Борис Арсов рече дека
не може да се добие комплетна слика доколку не се види емисијата и предложи г-динот
Арсов да ги погледне снимките. Според него таа емисија е монтирана, направена во
холивудски стил. Г-динот Наумов предложи емисијата да се емитува по 22 часот, а да
им се упати укажување на ТВ Канал 5 и истакна дека не треба се поканат на состанок
во Советот.

Советот едногласно одлучи на ТВ Канал 5 , да му упати укажување поради
повреда на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност. Воедно да му се
укаже на медиумот дека сите изданија на шоуто „Прељубници“ треба да бидат
означени со четврта категорија програми кои не се препорачуваат за деца под 16
години и можат да се емитуваат само во периодот од 22:00 до 05:00 часот.

Точка 7
Советот ја разгледа Информацијата за постапувањето на Советот за

радиодифузија на РМ во врска со барањето информација, доставено од страна на
Трговското радиодифузно друштво „РАДИО КАНАЛ 77“ ДООЕЛ Штип, бр.03-2350/1 од
13.06.2011 и дописите кои понатаму произлегоа во врска со истото барање.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи оваа точка да се
одложи се додека не бидат комплетирани и другите информациите кои се потребни за
да во целост се одговори на барањето на Трговското радиодифузно друштво „РАДИО
КАНАЛ 77“ ДООЕЛ Штип. Советот едногласно одлучи оваа точка да се одложи зе една
од наредните седници.

Точка 8
Советот го разгледа Барањето за одобрување средства за докторски студии по

менаџмент на човеки ресурси поднесено од Раководителот на Стручна служба.
Советот со 9 (девет) гласа „за“ и 6 (шест) воздржани гласа од членовите на

Советот, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Замир Мехмети,
м-р Методија Јанчевски и Методи Стоименовски го усвои Барањето за одобрување
средства за докторски студии по менаџмент на човеки ресурси, при Универзитетот
Свети Кирил и Методиј – Скопје, Институт за социолошки и политичко-правни
истражувања (бр.04-3272/1 од 12.09.2011 година), поднесено од Раководителот на
Стручна служба. Советот донесе Одлука со која се одобруваат бараните финансиски
средства на Раководителот на Стручна служба, за докторски студии по менаџмент на
човеки ресурси, при Универзитетот Свети Кирил и Методиј – Скопје, Институт за
социолошки и политичко-правни истражувања. Советот одлучи да се одобрат
финансиски средства во вкупен износ од 240.000,00 денари, од кои 70.000,00 денари
треба да биде уплатени најдоцна до 15.09.2011 година, а преостанатиот дел од
170.000,00 денари – во јануари 2012 година. Членот на Советот, м-р Методија
Јанчевски рече дека бил воздржан при гласање за поднесеното Барање од
Раководителот на Стручна служба, бидејќи не бил запознаен со постоењето на двата
Правилници и побара да му бидат доставени. Од истата причина се изјасни дека бил
воздржан и членот на Советот Замир Мехмети.

Точка 8
Разно
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- Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека потикнат од Точка 8
односно, одобрување на финансиски средства за стручно усовршување, е многу
чуствително прашање. Рече дека присуствувал на седници кога постоеле дилеми
помеѓу членовите на Советот дали да се одобрат средства или не. Тој предложи
постојниот Правилник за стручно усовршување, дообразување и специјализација на
членовите на Советот и Правилникот за стручно усовршување, дообразување и
специјализација на вработените во стручнатата служба да се достават до сите членови
на Советот и да се дополнат и допрецизираат критериумите, и за членовите на
Советот и за вработените во Стручната служба, за во иднина при одлучувањето не
постојат дилеми.

- Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека на 8 Септември, денот кој беше
од големо национално значење, по повод 20 годишнината од осамостојувањето на РМ,
и свеченоста што се одржа на Плоштад Македонија, а директно се пренесуваше на
МТВ1, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, подружница Телекабел
Скопје, имал прекин на програмата околу 30 минути, при што гледачите биле
попречени да го следат организиранот важен настан за јавноста. Тој предложи до
РОБИ ДООЕЛ Штип, подружница Телекабел Скопје, но и до сите оператори на на јавна
комуникациски мрежи во РМ да се упати допис со цел да информираат дали се
соочиле со одредени технички проблеми во текот на преносот.

Исто така, членот на Советот м-р Борис Арсов предложи да се пристапи кон
ребаланс на буџетот, со оглед дека сега Советот работи во проширен состав. Тој кажа
дека е потребно да се набави канцелариски мебел и техничка опрема, но и дека е
потребно проширување на деловниот простор на СРД.

Претседателот на Советот рече дека нацрт - ребалансот во однос на платите е
веќе подготвен и дека во наредните денови ќе биде доставен до сите членови на Совет
да го разгледаат и сите забелешки да ги вметнат, а што се однесува до набавки како
што се соодветен канцелариски мебел и техничка опрема и проширување на
деловниот простор, рече дека ќе бидат преземени сите потребни активности, се за да
што поскоро се решат овие проблеми, бидејќи тоа е обврска на СРД. Ги замоли
членовите на Советот да не преземаат ништо на своја рака за да не произлезат
дополнителни проблеми и да се запази процедурата за јавните набавки.

Бр. 02-3255/9 Совет за радиодифузија на РМ
21.10.2011 година Заменик на претседателот,

С к о п ј е

М-р Милаим ФЕТАИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска


