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ЗАПИСНИК 
од 25-та седница на Советот 
одржана на 02.07.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески,  Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио 
Јовановски, Селадин Џезаири. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), м-р Васко 
Петревски (оправдано отсутен), Столе Наумов (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Емилија 
Јаневска, Арџент Џелили, м-р Симона Темелкова, Слободан Беличански и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 

Новинари: Александар Димитровски од Алфа ТВ, Соња Казиовска од Дневник, 
Реџелари Ѓултен од ЕУ, Михајло Видимлиски 24 часа Вести, Марија Сервиева од 
Капитал, Сања Јовановиќ од ТВ Телма. 
 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 25-та седница на 

Советот за радиодифузија. Во однос на дневниот ред предложи две дополнувања, 
односно, "Извештајот со предлог мерка за странските телевизиски програмски сервиси 
PLAY TV I JNTV кои се реемитуваат преку операторите на јавна комуникациска мрежа 
во РМ" да биде точка 4, и по неа точка 5 "Меморандум за соработка со Факултетот за 
информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ), при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј". Наведените предлози Советот ги усвои со 11 гласа „за“ и еден 
воздржан глас од членот на Советот, Замир Мехмети. 

Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред, 
Советот со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Замир Мехмети, 
го усвои следниот: 

 
Д н е в е н  р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 17-та седница на Советот, одржана на 

29.05.2012 година. 
2. Усвојување на Записникот од 18-та седница на Советот, одржана на 

31.05.2012 година. 
3. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за 

вршење радиодифузна дејност за сателитско емитување за 2012-2013 година. 
             4. Извештај со предлог мерка за странските телевизиски програмски сервиси 
PLAY TV I JNTV кои се реемитуваат преку операторите на јавна комуникациска мрежа 
во РМ. 
             5. Меморандум за соработка со Факултетот за информатички науки и 
компјутерско инжинерство (ФИНКИ), при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј. 

6. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 
година. 

7. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 
година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3164/1 од 
12.06.2012 година. 
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8. Извештај од анализата на прилог во вестите на ТВ Сител од 18 мај 2012 во 
врска со претставката од Коалицијата Сексуални и здравствени права на 
маргинализираните заедници. 

9. Извештај од мониторингот на прилог во вестите на ТВ Сител од 15 јуни 2012 
година во врска со претставката од Здружението на млади психолози на Р.М. 

10. Информација за напредокот на заедничкиот проект на СРД и АЕК, 
финансиран од ИПА ТАИБ2009. 

11. Нацрт – ИТ Безбедносна политика на СРД. 
12. Разно. 

 
 
Точка 1  
Советот го разгледа Записникот од 17-та седница на Советот, одржана на 

29.05.2012 година. 
Записникот од 17-та седница на Советот, одржана на 29.05.2012 година, со 11 гласа 

„за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Замир Мехмети, беше усвоен во 
текстот како што беше предложен. 

 
 

        Точка 2 
        Советот го разгледа Записникот од 18-та седница на Советот, одржана на 
31.05.2012 година. 
        Записникот од 18-та седница на Советот, одржана на 31.05.2012 година, со 11 
гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Замир Мехмети, беше усвоен во 
текстот како што беше предложен. 

 
 
Точка 3 
Советот ја разгледа Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за 

дозволата за вршење радиодифузна дејност за сателитско емитување за 2012-2013 
година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека согласно Законот за 
радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на финансиското и сметко- 
водственото работење на Советот за радиодифузија на РМ (“Службен Весник на РМ 
бр.64/12), доделената дозвола и Анексот Б на дозволата, на три трговски 
радиодифузни друштва кои вршат емитување на ТВ програма на територијата на 
Република Македонија преку сателит, им е доставена пресметка за надоместокот за 
дозволата за периодот 11 јуни 2012 заклучно со 10 јуни 2013 година. Пресметките се 
доставени на 11 јуни 2012 година со рок на плаќање од 15 дена од датум на нејзиното 
издавање. Заклучно со 28 јуни трговските радиодифузни друштва ТРД 24 Вести Штип,  
ТРД Канал 5 Плус Скопје и ТРД ТВ Алфа Скопје во целост ја извршиле својата обврска.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира дека според 
информациите добиени од Секторот за економско-финансиски работи, од 104 издадени 
фактури, процентот на наплата, заклучно со 02.07.2012 година, изнесува 88,18%. 
            Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со плаќањето 
на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за сателитскоо 
емитување, состојба заклучно со 28 јуни 2012 година. 
             

Точка 4 
Советот го разгледа Извештајот со предлог мерка за странските телевизиски 

програмски сервиси PLAY TV I JN TV кои се реемитуваат преку операторите на јавна 
комуникациска мрежа во РМ. 
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Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека согласно 
Заклучокот со архивски број 02-467/10 од 27.04.2012 година, донесен на второто 
продолжение на 3-та седница на Советот за радиодифузија одржана на 26.04.2012 
година и Заклучокот со архивски број 02-467/13 од 15.05.2012 година, донесен на 
третото продолжение на 3-та седница на Советот за радиодифузија на 14.05.2012 
година, Советот за радиодифузија донесе одлука за формирање на комисија за 
истражување за начинот на ре-емитување на музичките телевизиски канали од други 
држави надвор од Република Македонија, кои се ре-емитуваат преку понудените пакети 
на Операторите на ЈКМ и тоа: PLAY TV и JN TV, нивната сопственичка структура, како и 
начинот како тие се ре-емитуваат во Република Македонија од страна на Операторите 
на ЈКМ. Во таа насока Советот, со допис се обрати до регулаторното тело на Канада, 
кој, врз основа на барањето од Советот, од 05.06.2012 година, одговори дека PLAY TV 
и JN TV не се регистрирани, односно немаат лиценца/дозвола за вршење 
радиодифузна дејност. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, претседател на комисијата, објасни дека 
врз основа на член 109 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, се вели: „преку 
јавна комуникациска мрежа се пренесуваат програмски сервиси на домашни и 
странски радиодифузери, врз основа на претходен договор за авторски права и 
сродни права“. М-р Борис Арсов рече, бидејќи двата субјекти не се регистрирани ниту 
во РМ ниту во Канада,  и врз основа на член 4 став 1 точка 1, Комисијата предлага да 
се испрати налог за исклучување на програмските сервиси PLAY TV и JN TV до сите 
оператори на јавна комуникациска мрежа во Република Македонија. 
      Советот едногласно го усвои Извештајот со предлог мерка  за странските 
телевизиски програмски сервиси PLAY TV и JN TV кои се реемитуваат преку 
операторите на јавна комуникациска мрежа во Република Македонија. 
      Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права да испрати налог за исклучување на програмските сервиси 
PLAY TV и JN TV до сите оператори на јавна комуникациска мрежа во Република 
Македонија. 

 
 
Точка 5 
Советот го разгледа Меморандумот за соработка со Факултетот за 

информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ), при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека го поддржува Меморандумот за 
соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско инжинерство (ФИНКИ), 
и смета дека ќе биде од големо значење за Советот. М-р Борис Арсов посебно ја 
нагласи соработката со експерти од дејности кои имаат допирни точки со дејноста на 
Советот за радиодифузија. Потенцира дека и во иднина ќе ја поддржува соработката 
на Советот со институции, посебно од научно истражувачката дејност. 

Советот едногласно го усвои и одлучи да го потпише предложениот 
Меморандум за соработка со Факултетот за информатички науки и компјутерско 
инжинерство (ФИНКИ), при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 

 
 
Точка 6 
Советот го разгледа предложеното Изменување на Финансискиот план на 

Советот за радиодифузија за 2012 година. 
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Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи даде детално 
објаснување во однос на измените во Финансискиот план и објасни дека се извршени 
врз основа на доставените барања од поединечни сектори во Советот. 

Советот донесе едногласна одлука за усвојување на Ребалансот на 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година. 

 Советот едногласно одлучи, врз основа на доставените барања од поединечни 
сектори во Советот, да се спроведат определени измени, односно да се направи  
Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година, со цел 
да не се врши злолемување на планираните приходи и расходи, односно Финансискиот 
план на Советот да остане на утврденото ниво од 80.117.232,00 денари. 

Со наведениот ребаланс се изврши зголемување во следните позиции: 
- Групната ставка 400 Превозни транспортни услуги, се зголеми за 80.000,00 

денари и наместо сегашниот износ од 1.844.000,00 денари, сега изнесува 1.924.000,00 
денари 

Позицијата 400900 Потрошени резервни делови се зголеми за 80.000,00 денари и 
наместо сегашниот износ од 150.000,00 денари, истата изнесува 230.000,00 денари.  

Наведената измена се однесува за зголемување на средствата наменети за 
набавка на автомобилски гуми за службените возила на Советот. 

- Групната ставка 417 Интелектуални и други услуги, се зголеми за 392.000,00 
денари и наместо сегашниот износ од 7.262.800,00 денари истата изнесува 
7.654.800,00 денари 

Позицијата 417800 Други неспомнати услуги  се зголеми за 392.000,00 денари и 
наместо сегашниот износ од 4.460.000,00 денари истата изнесува 4.722.000,00 денари. 
Средствата се наменети за спроведување на набавка поврзана со проектот SEE 
Digi.TV –Подготовка и извршување на националната едукативна програма.  

- Групната ставка 441 Средства за опрема, се зголеми за 60.000,00 денари и 
наместо сегашниот износ од 1.840.000,00 денари сега изнесува 1.900.000,00 денари 

Позицијата 441500 Купување-набавка на друга опрема се зголеми за 60.000,00 
денари и наместо сегашниот износ од 365.000,00 денари истата изнесува 425.000,00 
денари. Средствата се наменети за набавка на клима уреди. 

- Групната ставка 442 Други капитални средства, се зголеми за 354.000,00 денари 
и наместо сегашниот износ од 900.000,00 денари сега изнесува 1.254.000,00 денари 

Позицијата 442100 Откуп на патенти, лиценци и други права се зголеми за 
354.000,00 денари и наместо сегашниот износ од 900.000,00 денари истата изнесува 
1.254.000,00 денари. Средствата се наменети за набавка на апликативно решение 
модул-Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи. 

Средствата за предвидените зголемувања се обезбедени со намалувањето на 
обемот на предвидените трошоци од следните позиции односно  се намали нивниот 
обем и тоа: 

- Групната ставка 409 Други материјални средства се намали за 60.000,00 денари 
и наместо 735.000,00 денари истата изнесува 675.000,00 денари 

Позицијата 409500 Расходи за одржување на конгреси која изнесуваше 60.000,00 
денари се брише. Имено наведените средства беа наменети за одржување на 
конференција во организација на Советот во рамките на проектот SEE Digi.TV . Истата 
е одржана, меѓутоа беше платена од друг субјект. 

-  Групната ставка 417 Интелектуални и други услуги, се намали за 500.000,00 
денари и наместо сегашниот износ од 7.654.800,00 денари изнесува 7.154.800,00 
денари 

Позицијата 417800 Други неспомнати услуги  се намали за 500.000,00 денари и 
наместо сегашниот износ од 4.772.000,00 денари истата изнесува 4.222.000,00 денари. 
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Средствата се од веќе реализирана набавка за  која беа планирани 1.000.000,00  а е 
склучен Договор за 400.000,00 за проектот Истражување на мислењето на публиката. 

 
- Групната ставка 460 Вкалкулирани плати се намали за 326.500,00 денари и 

наместо 43.296.252,00 денари истата  изнесува 42.969.752,00 денари. 
Позицијата 460000 Нето плати и надомести од плати се намали за 212.447,00 

денари и наместо сегашниот износ од 28.959.953,00 денари истата изнесува 
28.747.506,00 денари.  

Позицијата 460200 Персонален данок на плати и надомест на плати се намали за 
23.343,00 денари и наместо сегашниот износ од 2.646.312,00 денари истата изнесува 
2.622.969,00 денари.  

Позицијата 460300 Придонес за  пензиско и инвалидско осигурување се намали за 
61.640,00 денари и наместо сегашниот износ од 7.793.325,00 денари истата изнесува 
7.731.685,00 денари.  

Позицијата 460310 Придонес за вработување се намали за 3.876,00 денари и 
наместо сегашниот износ од 519.555,00 денари истата изнесува 515.679,00 денари.  

Позицијата 460320 Придонес за здравствено осигурувањње се намали за 23.579,00 
денари и наместо сегашниот износ од 3.160.626,00 денари истата изнесува 
3.137.047,00 денари и 

 Позицијата 460330 Придонес за професионално заболување се намали за 1.615,00 
денари и наместо сегашниот износ од 216.481,00 денари истата изнесува 214.866,00 
денари. 

Сите наведени измени се од планираните средства во рамките на проектот  SEE 
Digi.TV. Имено овие средства беа наменети за исплата на  лицата кои го водат 
проектот. Сега тие средства се бришат и се пренаменуваат за горенаведеното 
истражување 

 
 
Точка 7 
Советот го разгледа предложеното Изменување и дополнување на Годишниот 

план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен 
текст) бр.01-3164/1 од 12.06.2012 година. 
 Советот ја усвои предложената Информација за изменување и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ 
(Пречистен текст), бр.01-3164/1 од 12.06.2012 година.  
 Советот едногласно одлучи, согласно потребите на Советот за радиодифузија 
на РМ кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни 
набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-
3164/1 од 12.06.2012 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните 
набавки, постојниот Годишeн план за јавни набавки за 2012 година да се измени, и тоа: 
 

- 1. Во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 
стоки, по ставка 22 се додаваат 3 (три) нови ставки, и тоа ставка 23 , 24 и 25 , кои 
гласат: 

 

 
Бр. 

Предмет на договорот 
за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
23. 

 
Автомобилски гуми за 

  
      

 
Постапка со 
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службените возила на 
Советот за 
радиодифузија на РМ  

         Јули барање за 
прибирање 
понуди  

         67.800,00 

  
 

 
Бр. 

Предмет на договорот 
за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
24. 

 
Клима уреди - 3 (три) 
парчиња  

  
      
        Јули 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди  

 
 
         50.850,00 

 
и 
 

 
Бр. 

Предмет на договорот 
за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
25. 

 
Дополнителен модул за 
потребите на СРД на 
постојно апликативно 
решение „Систем за 
електронски регистар на 
јавни 
телекомуникациски 
мрежи“  

  
      
          
 
         Јули 

 
 
Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди  

 
 
         
          300.000,00 

 

- 2.Во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 
стоки, се врши следната измена, и тоа: 

 

        3.1 Ставката 37 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 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

11. 
Истражување на 
мислењето на 
публиката 

 По потреба 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди  

1.000.000,00 

 
 

Се менува на следниот начин, 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 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

37. 
Истражување на 
мислењето на 
публиката 

           јули 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди  

400.000,00 
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- 3. Во Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 
услуги, се врши следната измена, и тоа: 

 

        3.1 Ставката 37 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 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

37. 

Подготовка и 
извршување на 
национална едукативна 
програма (во рамките на 
проектот SEE Digi. TV 
2012 година) 

 јануари 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди  

184.500,00 

 
 

Се менува на следниот начин, 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 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

37. 

Подготовка и 
извршување на 

национална едукативна 
програма (во рамките на 

проектот SEE Digi. TV 
2012 година) 

           јули 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди  

488.250,00 

 

 
 За напред предложените изменувања и дополнувања на Годишниот план за 
јавни набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3164/1 од 
12.06.2012 година, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија на РМ за 2012-та година, а за ставка 37 во Главата II, Договори и 
рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, средствата се предвидени од IPA 
проектот во рамките на Финансискиот план за 2012-та година на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

 
 
Точка 8 
Советот го разгледа Извештајот од анализата на прилог во вестите на ТВ Сител 

од 18 мај 2012 во врска со претставката од Коалицијата Сексуални и здравствени 
права на маргинализираните заедници. 

Повод за анализата била претставката од Коалицијата Сексуални и здравствени 
права на маргинализираните заедници која до Советот за радиодифузија ја испратила 
во врска со прилог, емитуван во вестите на ТВ Сител, за кој велат дека „се однесува на 
правата на хомосексуалците во Македонија, а кој во себе содржи дискриминаторски и 
хомофобичен јазик“. Во претставката се наведува дека се користат патологизирачки и 
деградирачки изјави со кои „ненормативните сексуални идентитети и практики“ се 
исклучуваат од она што се смета за „нормално, исправно и легитимно човечко 
однесување“; потоа се вели дека се употребува стигматизирачки и девалвирачки јазик - 
спротивен на усвоените меѓународни стандарди – кој „претставува говор на омраза кон 
лицата со нехетеросексуална ориентација“; како и поддржувачки тон за насилството 
кон хомосексуалците, односно дека содржината на прилогот е спротивна на „Уставот, 
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Законот за радиодифузната дејност и другите закони кои ја забрануваат 
дискриминацијата како и меѓународни документи на кои има пристапено Република 
Македонија“. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека вестите спаѓаат во 
информативни емисии, така што според него, пред се како гледач, не се сретнал со 
информации кои би требале некого да вознемират. Но почитувајќи ги правата на 
маргинализираните заедници кои во прилогот во вестите на ТВ Сител од 18 мај 2012 
година наишле, за нив, на вознемирувачки елементи, предложи на ТВ Сител поради 
прекршување на член 68, став 2 алинеја 2 од Законот за радиодифузната дејност, 
односно принципот за негувањето и развојот на хуманите и морални вредности на 
човекот и заштита на приватноста и достоинството на личноста, да и се изрече мерката 
писмена опомена. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека го поддржува 
предлогот на м-р Борис Арсов за констатираниот прекршок на член 68, став 2 алинеја 2 
од Законот за радиодифузната дејност, додека за второто прекршување на член 68 
став 2 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност, односно принципот за 
еднаквост на слободите и правата независно од полот, расата, националното, 
етничкото и социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и 
општествената положба на човекот и граѓанинот, предложи да се изрече мерката: 
писмена опомена. 

Советот го усвои Извештајот од анализата на прилог во вестите на ТВ Сител од 
18 мај 2012 година, во врска со претставката од Коалицијата Сексуални и здравствени 
права на маргинализираните заедници.  

 Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 68, став 2 алинеја 2 од Законот за радиодифузната 
дејност, односно принципот за негувањето и развојот на хуманите и морални вредности 
на човекот и заштита на приватноста и достоинството на личноста, да се изрече 
мерката: писмена опомена. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 68 став 2 алинеја 3 од Законот за радиодифузната 
дејност, односно принципот за еднаквост на слободите и правата независно од полот, 
расата, националното, етничкото и социјалното потекло, политичкото и верското 
убедување, имотната и општествената положба на човекот и граѓанинот, да се изрече 
мерката: писмена опомена. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи, а Секторот за програмски работи да подготви допис, 
со кој ќе ја извести Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните 
заедници, за одлуката на Советот. 

 
 
Точка 9 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на прилог во вестите на ТВ 

Сител од 15 јуни 2012 година во врска со претставката од Здружението на млади 
психолози на Р.М. 
 Повод за мониторингот била претставката од Здружението на млади психолози 
на Република Македонија испратена до Советот за радиодифузија, во врска со прилог 
емитуван во дневните вести на ТВ Сител на 15 јуни 2012 година, по повод несреќата со 
прегазена жена на патот Битола – Прилеп. Реагираат на експлицитниот видео 
материјал за несреќата, што според нив ги надминува сите норми за информирање и 
за заштита, особено на малолетната публика.  
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 Со мониторингот, Стручната служба констатирала  дека прилози за несреќата со 
прегазена жена на патот Прилеп  -Битола се емитувани во вестите во 12 (12:05:19 – 
12:06:03) и во 16 часот (16:15:55 – 16:16:49) на 15 јуни 2012 година. Темата на прилогот 
професионално е третирана како - вест во низа. Во изданието на вестите од 12 часот, 
не се емитувани снимки од настанот, а прилогот потполно го открива идентитетот на 
починатата (име и презиме, години на старост, адреса на живеење). Овој прилог е 
најавен со телоп – „Жена-пешак загина во сообраќајка“. Во вестите од 16 часот, покрај 
официјалните информации за сообраќајниот инцидент од СВР Битола, емитувани се и 
експлицитни снимки на прегазено женско тело. Прилогот на телоп е најавен како 
„Самоубиство или сообраќајка на патот Прилеп-Битола“. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи по однос на 
константираните прекршувања да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот го усвои Извештајот од анализата на прилог во вестите на ТВ Сител од 
15 јуни 2012 година, во врска со претставката од Здружението на млади психолози на 
РМ.  

 Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 68 став 2, алинеја 2 од Законот за радиодифузната 
дејност (заштита на приватноста и достоинството на личноста), да се изрече мерката: 
писмена опомена. 

Советот едногласно одлучи на ТРД – ТВ Сител: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
4 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој, да се изрече мерката: 
писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи, а Секторот за програмски работи, да подготви допис 
со кој ќе го извести Здружението на млади психолози на РМ, за одлуката на Советот. 

 
 
Точка 10 
Советот ја разгледа предложената Информацијата за напредокот на 

заедничкиот проект на СРД и АЕК, финансиран од ИПА ТАИБ2009. 
Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста објасни дека Амбасадорот на ЕУ во Р. Македонија, Аиво Орав, преку 
Министерството за финансии го информираше СРД дека се одбива предложеното 
тендерско досие за проектот „Подобрување на административните капацитети на 
регулаторните тела за електронски комуникации и медиуми за поефективна регулација 
на новомедиумските и multiple-play услугите“, што е заеднички проект на АЕК и СРД.  
Вкупниот буџет на проектот е 900.000 евра, односно 450.000 евра по институција-
корисник. И двете институции (АЕК и СРД) мораат да партиципираат со 45.000 евра во 
проектниот буџет. Првичното тендерско досие го изработи експерт-консултант од ЕУ, 
Антони де Лифде во тесна координација и соработка меѓу СРД, АЕК, ДЕУ и МФ, 
наменето пред се’ да ги подобри слабостите, што ЕУ ги нотираше во извештаите за 
напредокот на земјата. Овојпат ДЕУ бара намалување на активностите и ги крати 
првите три активности: Воведување ИСО9001:2008 (со вклучени обуки и 
сертифицирање), Студиска посета на регулаторните тела во земја од ЕУ  и Изработка 
на веб портал, наменет за информирање на јавноста за воведувањето на дигиталната 
телевизија. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи со цел подобро и  подетално 
да се разгледа Информацијата за напредокот на заедничкиот проект на СРД и АЕК, 
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финансиран од ИПА ТАИБ2009, точката да се одложи за една од наредните седници. 
Предлогот беше едногласно усвоен. 

 
 
Точка 11 

      Советот ја разгледа Нацрт – ИТ Безбедносна политика на СРД.  
      Членот на Советот, Лазо Петрушевски објасни дека се работи за документ кој 

овозможува преглед на Информатичките безбедносни политики, процедури, 
прирачници и водичи. Овие политики се од голема важност за безбедноста на 
информациониот систем на СРД, и се напишани за подобро да се заштитат самите 
корисници, корпоративните податоци и интелектуалната сопственост на Советот за 
радиодифузија. Процедурите во овие политики се за да ги заштитат информатичките 
ресурси, податоците и интелектуалната сопственост на Советот. Документите според 
него се солидно изработени, но за да имаат членовите на Советот повеќе време да ги 
разгледаат предложените пет документи, предложи првично да се усвои како нацрт. 

Советот едногласно ја усвои предложената Нацрт – ИТ Безбедносна политика на 
СРД. 
  По предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, Советот ги задолжи 
членовите на СРД и вработените во Стручната служба на СРД, во рок од 30 дена да ги 
достават во писмена форма своите забелешки за Нацрт – ИТ Безбедносната политика 
на СРД. 

 
Точка 12 
Разно. 
- Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи точката 

Предлог-Проект Одбележување на 15 годишниот јубилеј на СРД, која беше планирана 
за седницата под Точка Разно, да се одложи за наредна седница, и по завршувањето 
на 25-та седница да се разгледа на координација. Предлогот беше едногласно усвоен. 

- Согласно Правилникот за бруто плата и други надоместоци на 
вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, Советот со 11 
гласа „за„ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Борис Арсов, донесе одлука 
за наградување за посебни вонредни залагања во работењето на работникот Емилија 
Јаневска, Раководител на Секторот за програмски работи. Надоместокот за наградата 
за посебни вонредни залагања во работењето на работникот Емилија Јаневска, 
Раководител на Секторот за програмски работи, да изнесува 2 (две) просечни месечни 
плати во Република Македонија, исплатена во последните три месеци. 

 
 
Бр. 02-3532/11          Совет за радиодифузија на РМ 
25.07.2012 година                                                              П р е т с е д а т е л, 
             С к о п ј е 
                         
                        м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
        

Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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