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ЗАПИСНИК
од 17-та седница на Советот
одржана на 24.09.2010 година

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

Отсутни:  /
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Борче Маневски,

Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Магдалена Давидовска – Довлева, Арбен
Саити, Хари Митрикески – Клекачкоски и Ружица Бошнакоска Јотевска.

Претседателот на Советот за радиодифузија, Зоран Стефаноски ја отвори 17-та
седница. За седницата беше усвоен и утврден следниот:

Д н е в е н р е д

1. Предлог-План на архивски знаци за распоредување на актите на Советот за
радиодифузија на РМ (Прилог бр.1), со Листа на архивска граѓа од трајна вредност
(Прилог бр.2) и Листа за документарен материјал со рокови на негово чување за 2010
година (Прилог бр.3).

2. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2009 година.
3. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоците

за работењето на радиодифузерите во претходната година, на 30 јуни.
4. Информација за преземени активности по претставка од ТРД Канал 77 од

Штип, за недозволена медиумска концентрација кај ТРД Радио Енџелс од Штип и
операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ од
Штип.

5. Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење
снимки на радио и телевизиски програмски сервиси.

6. Извештај од семинарот "Периодични извештаи до CEDAW", одржан во
Берово од 15 до 17 септември 2010 година.

7. Разно.

Точка 1
Советот го разгледа Предлог-Планот на архивски знаци за распоредување на

актите на Советот за радиодифузија на РМ, со Листа на архивска граѓа од трајна
вредност и Листа за документарен материјал со рокови на негово чување за 2010
година. Раководителот на Стручната служба Андриана Скерлев – Чакар објасни дека
во 2010 година, во текот на деловното работење, се појавила потреба за одредени
измени и дополнувања на архивските знаци за распоредување на актите на Советот за
радиодифузија на РМ. Во подготовката на Предлог-Планот беа вклучени и учествуваа
вработените од сите сектори во Советот кои дадоа свое мислење и свој допринос за
финалната содржина на материјалот. Во процесот на подготовката активно
учествуваше и стручно лице од Државниот Архив на Република Македонија кој даваше
одредени насоки и проверки на Предлог – Планот.

Советот едногласно го усвои предложениот План на архивски знаци за
распоредување на актите на Советот за радиодифузија на РМ, предложената Листа на
архивска граѓа од трајна вредност и Листата за документарен материјал со рокови на
негово чување за 2010 година.

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави Планот на
архивски знаци за распоредување на актите на Советот за радиодифузија на РМ, со
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Листа на архивска граѓа од трајна вредност и Листа за документарен материјал со
рокови на негово чување за 2010 година до Државен Архив на Република Македонија и
да побара согласност за нивна примена.

Точка 2
Советот ја разгледа Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2009

година подготвена и доставена од Секторот за истражување и долгорочен развој.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ги информира присутните за
содржината на Анализата. Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, кој и го
лекторираше материјалот, се вклучи во дискусијата и рече дека материјалот детално
го прочитал, дека е одлично изработен и заслужува да биде објавен . Членот на
Советот проф. Д-р Томе Груевски, кој е и координатор на Секторот за истражување и
долгорочен развој, подетално ја презентира нејзината содржина. Објасни дека во
нејзината содржина е изложена состојбата на македонскиот радиодифузен пазар во
2009 год. Врз основа на податоците што ги доставиле радијата и телевизиите, а кои се
однесуваат на нивното економско-финансиско работење, Советот ја изработил
Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2009 година. Податоците се
систематизирани во четири сегменти: Телевизиски пазар, Радиски пазар, Пазар на
огласување и Структура на сопственоста на радиодифузерите. Посочи на одредени
показатели за гледаноста на телевизиските станици и програми, за вредностите на
пазарот на телевизиското огласување, состојбите во Јавниот радиодифузен сервис во
смисол приходи од радиодифузна такса, реклами,  спонзорства, донации и сл. Столе
Наумов, член на Советот, посочи на добиените податоци кои се и загрижувачки и
укажуваат на пад на вкупните приходи на комерцијалните радиодифузни друштва.
Предложи во иднина добиените податоци  да послужат за одредување на повисоки
критериуми и услови за доделување на дозволи. Да се инсистира на поголем број
вработени во однос на хонорарно вработените, односно да се регулира нивниот
работен статус. Поради обемноста на работата во Секторот за истражување и
долгорочен развој предложи да се зголеми нивниот број, а со таа констатација се
сложија и останатите членови на Совет.  Членот на Советот, Бранко Радовановиќ го
постави прашањето за ефективност во работењето на вработени со регулиран
работен статус и хонорарно вработените. Предложи повисоки критериуми за
доделување на дозволи затоа што во борбата за профит се запоставуваат
вредностите на професијата. Заменикот на Претседателот на Совет, м-р Милаим
Фетаи даде свое позитивно видување на изработената Анализата на пазарот на
радиодифузната дејност за 2009 година. Според него овој обемен материјал, кој во
себе ја содржи вистинската состојба на пазарот, дава реална слика каде и како се
движат работите во полето на радиодифузијата во РМ. Во подготовката на Анализата,
рече, има сериозен и успешен приод. Членот на Советот, Борис Арсов се надоврза на
дискусијата и кажа дека Анализата има огромно значење за Советот и за сите оние на
кои ќе им помогнат добиените податоци да ги користат за понатамошни анализи. Ја
истакна потребата за зголемување на бројот на вработени во Секторот за
истражување и долгорочен развој. Членовите на Совет упатија честитки за успешно
завршената работа до Магдалена Довлева и до сите оние кои учествуваа во
подготовката на Анализата.

Членовите на Совет ја усвоија Анализата на пазарот на радиодифузната
дејност за 2009 година, заклучија да се преведе на англиски јазик и да се подготви за
публикување.

Точка 3
 Членовите на Советот ја разгледа Информацијата за исполнувањето на обврската

за објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната
година, на 30 јуни. На ден 21 јуни 2010 година, Советот до сите трговски радиодифузни
друштва упатил укажување, со цел да ги потсети на обврската за објавување на
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податоците за работењето во претходната година, што произлегува од член 20 став 1 и
став 2 од Законот за радиодифузната дејност.

Радиодифузерите биле должни да ги објават податоците на сопствената програма
на 30 јуни, во точно утврдени термини, а најдоцна до 15 јули 2010 година до Советот да
достават копија од објавата во дневен весник и снимка од објавената содржина на ЦД
или ДВД формат. Заклучно со 30 јули 2010 година, констатирано е дека одредени
трговски радиодифузни друштва не ја исполниле обврската. Заменикот на
Претседателот Милаим Фетаи истакна дека Советот е независно, регулаторно тело и
како такво мора да се почитува а радиодифузерите, како вистински професионалци да
ги испочитуваат законските обврски, а Советот не треба секојдневно да ги потсетува на
нив.  Членот на Советот Бранко Радовановиќ рече дека толерантност кон не
исполнување на законските обврски од страната на Советот не смее да постои. Таа
неводи кон целта, а Советот за радиодифузија може да добие епитет на несериозно
регулаторно тело.

Советот ја усвои Информацијата за исполнувањето на обврската за објавување на
податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година, на 30 јуни.
Поради неисполнување на обврската за објавување на податоците, едногласо одлучи
да се изречат мерките: на ТРД ТОП ТВ ДООЕЛ Берово да се изрече мерка: Писмена
опомена, на Радиодифузно друштво ТВ МЕДИ Битола ДООЕЛ да се изрече мерка:
Писмена опомена со барање за објавување, на ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово да се
изрече мерка: Времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од 90
(деведесет) дена, на ТРД ТВ ГУРРА ДОО Кичево да се изрече мерка: Времена забрана
за емитување на програмскиот сервис за период од 16 (шеснаесет) дена, на ТРД РАДИО
РОСА ДООЕЛ Кочани да се изрече мерка: Времена забрана за емитување на
програмскиот сервис за период од 30 (триесет) дена, на ТРД ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ
Куманово да се изрече мерка: Писмена опомена со барање за објавување, на ТРД
ПРОДУКЦИЈА-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино да се изрече мерка: Времена забрана
за емитување на програмскиот сервис за период од 8 (осум) дена, на ТРД АЛФА ДООЕЛ
Радовиш да се изрече мерка: Времена забрана за емитување на програмскиот сервис
за период од 16 (шеснаесет) дена, на Радиодифузно друштво РАДИО РИНИА-200,
ДООЕЛ с.Црнилиште, општина Долнени да се изрече мерка: Писмена опомена, на  ТРД
ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ да се изрече мерка: Писмена опомена со барање за
објавување, на Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга да се изрече
мерка: Писмена опомена, на  ТРД БЛЕТА ДООЕЛ Тетово да се изрече мерка: Писмена
опомена и на  ТРД Енџелс ФМ ДООЕЛ Штип да се изрече мерка: Писмена опомена.

Точка 4
Советот ја разгледа Информацијата за преземените активности по претставка

од ТРД Канал 77 од Штип, за недозволена медиумска концентрација кај ТРД Радио
Енџелс од Штип и операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД кабловска телевизија
РОБИ ДООЕЛ од Штип. Имено на 18 август 2010 година од страна на ТРД Радио Канал
77 ДООЕЛ од Штип до Советот е доставена Претставка, со која подносителот бара од
Советот да ја провери проврзаноста помеѓу правните лица Радио Angels FM Штип,
Роби инжинеринг ДООЕЛ Подружница Angels кафе Штип, Телекабел ДООЕЛ Штип,
Роби инженеринг Штип и Скопје, Роби инвест и Елмар ДООЕЛ од Штип.

Секторот за истражување и долгорочен развој, извршил проверка на
податоците во Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на РМ. При
извршената проверка констатирал дека формално-правно не постои сопственичка
поврзаност помеѓу радиодифузерот ТРД Енџелс ФМ ДООЕЛ Штип и операторот на
јавна комуникациска мрежа Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија
РОБИ ДООЕЛ Штип. Единствената индикација за евентуална поврзаност на овие два
субјекти се називите на радиостаницата и подружницата (Радио Енџелс ФМ и Енџелс
Кафе), како и податоците од web страницата на telekabel.com.mk. Имено, на главната
страница поставен е банер за ТРД Енџелс ФМ ДООЕЛ Штип, на чија што почетна
страница пак, стои логото и информации за неделната програма на ЕНЏЕЛС Кафе.
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Советот ја усвои предложенaтa  Информација за преземените активности по
претставката од ТРД Канал 77 за недозволена медиумска концентрација меѓу Радио
Енџелс ФМ од Штип и операторот на јавна комуникациска мрежа Роби од Штип и го
задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој да го извести  ТРД Канал 77 за
преземените активности и констатираните состојби во врска со поднесената
претставка.

Точка 5
Советот за радиодифузија го разгледа Нацрт-Правилникот за условите, начинот

и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси
во и од системот на Советот за радиодифузија на Република Македонија за аудио и
видео мониторинг, снимање и архивирање на програмите на радиодифузерите во
Република Македонија на државно ниво, регионално ниво и локално ниво и други
прашања кои се поврзани и се однесуваат на материјата/проблематиката која е
предмет на уредување на овој Правилник. Советот заклучи да се усвои предложениот
Нацрт-Правилник, а членовите на Советот за радиодифузија да достават забелешки
во писмена форма за да на наредната седница на Советот се подготви како Предлог-
Правилник за за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на
радио и телевизиски програмски сервиси.

Точка 6
Советот го разгледа Извештајот од семинарот "Периодични извештаи до

CEDAW", одржан во Берово од 15 до 17 септември 2010 година. Во организација на
Министерство за труд и социјална политика на Република Македонија и Канцеларијата
на Постојаниот координатор на ООН во Македонија, беше организирана дводневна
работилница на тема "Периодични извештаи до CEDAW" (Конвенцијата за
елиминација на сите форми на дискриминација врз жената). Извештајот за семинарот
беше подготвен од Шчипе Тахири виш соработник во Секторот за програмски работи
која и воедно активно учествуваше на овој тродневен семинар. Советот го усвои
предложениот Извештај од семинарот "Периодични извештаи до CEDAW", и заклучи
при подготовка на вториот извештај да се имаат в предвид насоките кои биле кажани
на семинарот "Периодични извештаи до CEDAW", одржан во Берово од 15 до 17
септември 2010 година.

Точка 7
Разно

Бр. 02-2764/8     Совет за радиодифузија на РМ
18.10.2010 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 Б. Јотевска


