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ЗАПИСНИК
од 04-та седница на Советот
одржана на 16.02.2011 година

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

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Борче Маневски, Магдалена Давидовска -
Довлева, Слободан Беличански, Цветанка Митреска, Арџент Џелили,  Милаим
Абдураими, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја отвори 04-та седница. На
почетокот на седницата предложи да се додаде уште една точка во Дневниот ред, под
број 13, односно Информацијата за реемитување на телевизиски програмски сервиси
во јавните комуникациски мрежи во РМ, надвор од подрачјето за кое е добиена
дозвола. Под точката Разно, предложи да се разгледа Барањето за обезбедување
финансиски средства со цел, подмирување на трошоци за регистрација во постапката
за упис на Универзитетот во Стразбур, поднесено од Владимир Ѓеоргиески. Членот на
Советот, М-р Борис Арсов предложи точката 6, Предлози за измена и дополнување на
Правилникот за внатрешна организација и систематизација и пополнување на
одредени работни места со цел за унапредување на ефикасноста на Стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ. да се одложи, имајќи го во предвид
фактот дека Секторот за правни работи во соработка со координаторот на истиот
сектор, односно м-р Борис Арсов, ја привршуваат подеталната анализа за Предлог-
Правилникот за внатрешна организација и систематизација. Членот на Советот, м-р
Алма Машовиќ предложи заедно со предлогот за одложување на точка 6, за наредната
седница да се стави на Дневен ред и Предлогот за измена и дополнување на
Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ.

Советот едногласно ги прифати предлозите за измена и дополнување на
Дневниот ред за 04-та седница на СРД и го усвои следниот:

Д н е в е н  р е д

1. Усвојување на Записникот од 1-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 13 јануари 2011 година.

2. Усвојување на Записникот од 2-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 26 јануари 2011 година.

3. Извештајот од мониторингот на програмата на МТВ 1, емитувана на 21
јануари 2011 година.

4. Извештајот од мониторингот на програмата на МТВ 2, емитувана на 21
јануари 2011 година.

5. Предлог-Извештај на Пописната комисија за извршениот попис на ос новните
средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во магацинот,
побарувањата и обврските на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година.

6. Анализа на јавно пренесени искази преку програмите на А1 Телевизија, на 28
и 29 јануари 2011 година.

7. Предлог-Одлука за корекција на повеќе платен износ по основ на плата во
2010 година за членовите на Советот за радиодифузија.

8. Информација за доставените договори за регулирани авторски и сродни
права за емитување на кинематографски филмови, телевизиски серии и документарци
од телевизиите на државно и регионално ниво (регион Скопје).
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9. Информација во однос на активностите за распишување оглас за радио на
државно ниво на албански јазик.

10. Информација за барањето на ТРД Радио Ла Коста ДООЕЛ од Виница за
согласност за промена на сопственичката структура.

11. Информација за барањето на Трговско радиодифузно друштво МНЦ ТВ
ДООЕЛ од Скопје за согласност за промена на сопственичката структура.

12. Информација од Работилницата на тема "Индикатори за независноста и
ефикасното функционирање на регулаторните тела од аудиовизуелната област",
одржана на 31 јануари 20011 година во Брисел.

13. Информација за реемитување на телевизиски програмски сервиси во
јавните комуникациски мрежи во РМ, надвор од подрачјето за кое е добиена дозвола.

14. Разно.

Точка 1
Записникот од 01-та седница на Советот за радиодифузија на РМ одржана на

13.01.2011, беше усвоен во целост како и што беше предложен.

Точка 2
Записникот од 02-та седница на Советот за радиодифузија на РМ одржана на

26.01.2011, беше усвоен во целост како и што беше предложен.

Точка 3
Членовите на Советот го разгледаа Извештајот од мониторингот на програмата

на МТВ 1, емитувана на 21 јануари 2011 година. Раководителот на Секторот за
програмски работи, м-р Емилија Јаневска објасни дека со мониторингот на МТВ1
реализиран на 21 јануари 2011 година, не е констатиран ниту еден прекршок на
Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти на Советот. Исполнети се и
квотите за музика емитувана на македонски јазик и квотите за изворно создадена
програма, а севкупните облици на најава и на емитување играна програма соодветно
се означени со сигнализацијата за заштита на малолетната публика.

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмата на МТВ 1, емитувана на  21 јануари 2011 година.

Точка 4
Членовите на Советот го разгледаа Извештајот од мониторингот на програмата

на МТВ 2, емитувана на 21 јануари 2011 година. Претседателот на Советот, Зоран
Стефаноски, предложи, поради малиот број на прекршувања: член 71 став 3 од
Законот за радиодифузната дејност и член 13 од Правилникот за заштита на
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот
физички, психички и морален развој и прекршувања спротивни на одредбите од член
97 став 1 на Законот за радиодифузната дејност, на МТВ 2 да и се упати укажување.

Советот го  усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмата на
МТВ 2, емитувана на 21 јануари 2011 година.

Советот донесе одлука да испрати Укажување до МТВ 2, во кое ќе им обрне
внимание на неозначувањето на промотивните најави за играната програма со
соодветниот визуелен знак за категоријата програма што се најавува, како и на
неозначувањето и неиздвојувањето на рекламите од другите делови на програмата со
оптички или акустички средства.

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го испрати до МТВ 2
Извештајот од мониторингот на програмата на МТВ 2 емитувана на 21 јануари 2011
година.



3

            Точка 5
Советот го разгледа Предлог-Извештајот на Пописната комисија за извршениот

попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во
магацинот, побарувањата и обврските и паричните средства на Советот за
радиодифузија на РМ за 2010 година. Лекторска забелешка имаше членот на Советот,
акад. Бојан Шоптрајанов. Членот на Советот, М-р Борис Арсов на седницата го постави
прашањето, зошто мобилните телефони, кои се сопственост на Советот за
радиодифузија, сеуште не се вратени од страна на поранешните членовите на
Советот. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи предложи да се направи
проценка на мобилните телефони и доколку не ги вратат во најкус можен рок, да им се
одбие утврдената сума од апанажата. За таа цел да се формира комисија за да
направи проценка на вредноста на мобилните телефони.

Советот донесе одлука да се усвои предложениот Извештај на Пописната
комисија за извршениот попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите
и резервните делови во магацинот, побарувањата и обврските и паричните средства
на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година.

Исто така Советот донесе едногласна одлука да се формира комисија во
состав: Борис Арсов, Горан Радуновиќ и Арбен Саити која ќе биде ја задолжена да
направи проценка на вредноста на мобилните телефони:  nokia 5800, nokia E71 и nokia
E75, кои поранешните членови на Советот за радиодифузија Фарук Омерагиќ, Панче
Наумов и Илир Ајдини ги задржаа кај себе.

Советот Советот ја задолжи Комисијата да достави извештај до Советот за
радиодифузија.

По усвојувањето на Извештајот од страна на Советот, Советот одлучи да се
одбие утврдената сума од апанажата на Фарук Омерагиќ, Панче Наумов и Илир
Ајдини.

Точка 6
Советот ја разгледа Анализата на јавно пренесени искази преку програмите на

А1 Телевизија, на 28 и 29 јануари 2011 година.
Во рамките на емисијата „И јас сум А1“, емитувана на 29 јануари непосредно по

едно од изданијата на утринските вести од отвореното импровизирано студио пред
Владата на Република Македонија, емитувани се низа изјави на граѓани кои се
солидаризираат со тековната состојба на Телевизијата. Една од однапред снимените,
анонимни тонски изјави емитувана во периодот од 12:17:53 до 12:17:58, гласи:
„Единствено што посакувам - Груевски да заврши на гилотина, француска.“

Анонимната изјава која повикува на јавен линч, било на индивидуа било на
личност која има статус на политичка институција (во случајов - Премиерот на
државата), добива тежина на прекршок по член 69 од ЗРД, затоа што е емитувана во
низа – однапред снимени, анонимни тонски изјави, што значи – веќе морала да го
помине филтерот на уредничката одговорност. Членот 69 од ЗРД гласи:
"Во програмите на радиодифузерите, како и во програмите што се реемитуваат
преку јавните комуникациски мрежи не се дозволени програми што се насочени кон
насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија, или кон
поттикнување или повикување на воена агресија или на разгорување на национална,
расна, полова или верска омраза и нетрпеливост."

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, објасни дека спорно е тоа што
оваа изјава произлегува од предходно снимен материјал и како таква постоела
можност да не се емитува. Од ова може да произлезе дека е тенденциозно направено.
Во ваков случај,  Советот треба да биде објективен до крај. Од една страна,
изрекување мерка по член 69 од Законот може да се добие најстрогата казна, односно
мерката времена забрана за емитување на програмски сервис за период од најмногу
три месеци (чл. 38  од Законот за радиодифузната дејност), исто така не смее да се
занемари одговорноста на медиумите, и не смее тоа да стане медиумска практика.
Одговорноста на главниот уредник е да внимава на снимениот материјал кој треба да
го емитува. Програмата емитувана во живо е подложна на непредвидливи ситуации и
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може се да се случи, не испланирано, секакви непристојни изјави да бидат емитувани,
но во овој случај е поинаку. Но од друга страна, Советот, доколку изрече мерка за
повреда на член 69 од Законот, треба да размислува и за можните последици. Но,
новинарите секогаш треба да се придржуваат до професионалните новинарски
стандарди. Предлага, Советот да се обрати до медиумите, затоа што Советот им ја
издал дозволата за вршење радиодифузна дејност, да се придржуваат до
професионалните стандарди.

Членот на Советот, Столе Наумов, се согласи да се испрати укажување до А1
ТВ и соопштение до сите медиумите за поодговорно однесување на новинарите. Но
изјавата емитувана на А1 ТВ, според него нема повреда на член 69 од Законот. Спред
него оваа изјава не значи физичка ликвидација, ова може да биде политичка, што е
легитимно, и кога станува збор за Премиер на држава, односно има политичка
димензија. По настаните на Кале, по медиумите, во емисиите во живо, се искажува се
и сешто, непристоен говор, омраза на етничка основа, навреди помеѓу двете најголеми
политичките партии СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Во текот на дискусијата на Советот посочи
конкретни примери кои се случиле а сепак Советот не реагирал по член 69. За
поткрепа на својот став се согласува со изречената изјава – од вишок на слобода не
трпи демократијата, туку од недостаток на слобода. Новинарите треба понекогаш и да
ги вознемируваат политичарите. Предложи да се испрати укажување до А1 и општо
соопштение до медиумите, кое нема да има политичка димензија, во кое ќе се нагласи
медиумите да го почитуваат Законот, да внимаваат на речникот, да имаат чувство за
искажана одговорност и да не ја креваат тензијата.

Членот на Советот м-р Алма Машовиќ, го изрази своето големо незадоволство
од постапката на А1 ТВ. Според м-р Алма Машовиќ,навреда и рушење на идентитет и
интегритет на Премиер на држава од вакви размери, во било која држава во светот е
недозволено. Со оваа Анализата на јавно пренесени искази преку програмите на А1
Телевизија, на 28 и 29 јануари 2011 година, изработена од Секторот за програмски
работи, се докажа дека Законот за радиодифузната дејност доследно не се почитува.
Во целост не се согласува со мислењето на членот на Советот, Столе Наумов, и ќе се
откаже од било какво гласање по оваа точка.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, се согласува со мислењето на членот на
Советот м-р Алма Машовиќ. Изработената анализа во целост ја подржува. Според
него А1 ТВ, со одлични и искусни новинари, е изненаден што дозволи да се случи
ваков инцидент, бидејќи се работи за снимен материјал, и со самото тоа претставува
директен атак на Премиер. Предлага на А1 ТВ да и се изрече казнена мерка, а не
укажување. Бидејќи нивната програма, според него изобилува со насилство а
институциите на државата се прикажани како насилни, предложи новинарите ако не се
доволно едуцирани да се едуцираат, и медиумот да почне да функционира како што
треба односно да го почитува Законот во целост. Предложи Советот да испрати
соопштение до сите медиуми, посебно до А1 ТВ.

Ставот на членот на Советот, акад. Али Алиу, е за да се казни А1 ТВ, поради
вакви и слични изјави, но не по член 69 од Законот, затоа што многу новинари со
нивните текстови и изјави можат да бидат иницијатори на многу инциденти дури и
злочин. Во емисиите од типот на новинарот Драган Павловиќ - Латас, Јади бурек,
Гласот на народот и сл., постојано се сретнува говор на омраза. Освен Советот за
говорот на омраза во медиумите, мора да реагира и Здружението на новинарите на
РМ и Јавниот обвинител, бидејќи ова не е прв и единствен случај. Негов став е дека
новинарите не треба намерно да пласираат лажни изјави. Посебно во случај кога
новинарот е глас на политичарот или во служба на политичарот.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, нагласи, за да се биде доследен во
оваа конкретна ситуација треба да се направи една целина и така работите да се
разгледуваа а не тоа да се прави парцијално. Предложи да се мониторира што говорат
другите национални медиуми и тогаш да се реагира еднакво за сите. Вака парцијално,
СРД ќе го сместат, сакале или не во некоја идеолошка матрица. Не оправдува никого
за постапките, но во ваков случај мора да се пристапи на сеопфатна анализа, бидејќи
тоа е и работа на Советот за радиодифузија и тогаш со тоа ќе се одреди степенот на
одговорноста. Советот во неговото донесување на одлуки треба многу да внимава да
не навлезе во политичките случувања.
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Првиот предлог, поднесен од членот на Советот, Столе Наумов, да се упати
укажување до А1 ТВ и соопштение до сите медиуми за смирување на страстите и
професионално однесување на новинарите, доби шест гласа „за“ а членовите на
Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, беа воздржани

Предлогот на членот на Советот, м-р Борис Арсов, А1 ТВ да биде
санкционирана поради прекршок на член 69, со прекршочна и да се испрати
соопштение до сите медиуми за смирување на страстите и професионално
однесување, беше поддржан само од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р
Борис Арсов.

Советот ја усвои предложената Анализа на јавно пренесени искази преку
програмите на А1 Телевизија, на 28 и 29 јануари 2011 година.

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да испрати до А1
Телевизија укажување заради усогласување со Законот за радиодифузната дејност, во
кое ќе им укаже дека Изјава која повикува на јавен линч, било на индивидуа било на
личност која има статус на политичка институција (во случајов - Премиер на државата),
добива тежина на прекршок на Законот за радиодифузната дејност, бидејќи не станува
збор за исказ даден во живо туку за снимена тонска изјава, која за да биде емитувана
веќе морала да го помине филтерот на уредничката одговорност.

Воедно, Советот на А1 Телевизија да и укаже и дека ваквите случаи не смеат
да преминат во медиумска практика, односно дека медиумите се отворени за различни
мислења и ставови, но во согласност со законските одредби, новинарската етика и
стандарди и она што е толерантно во политичката дебата.

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавност да испрати Соопштение за јавност, во кое ќе ги повика медиумите да
придонесуваат кон намалување на општествените тензии и воедно да вложат
максимални напори за да спречат емитување на програмски содржини, што би можеле
да доведат до ширење на меѓуетничка, интра-етничка или верска нетолеранција или
да повикуваат на линч.

           Точка 7
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за корекција на повеќе платен износ по

основ на плата во 2010 година за членовите на Советот за радиодифузија. Во текот на
2010 се направени две измени на Законот за изменување и дополнување на Законот
за плата и други надоместоци на избраните и именувани те лица во Република
Македонија (“Службен весник на РМ “бр.36/90,38/91,23/97,37/05,84/05,121/07,161/08 и
92/09) објавени во “Службен весник на РМ“ бр.42/2010 и бр.97/2010 од 20 јули 2010
година. И двете наведени измени се однесуваат на висината на основицата за
пресметка на платите на избраните и именуваните лица. Во првата наведена измена
висината на основица за пресметка изнесуваше 25.726,00 денари и истата беше
наведено дека ќе се применува заклучно со исплатата на платите за месец август 2011
година. Таа се применуваше во Советот за радиодифузија почнувајќи од 1 април 2010
година. Во меѓувреме во месец јули со новите измени на овој член од наведениот
Закон основицата е намалена за 10% и истата требала да изнесува 23.153,00 денари и
да се применува заклучно со месец декември 2011 година. Оваа наведена измена која
е стапена на сила од 1 август 2010 година не е спроведена при пресметка на платите
на избраните и именуваните лица во Советот за радиодифузија. Од таа причина за
наведените месеци (период Август 2010 година Декември 2010 година) е повеќе
исплатен износ.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, ја објасни дилемата дали како членови на
Советот, кој е независно регулаторно тело и како функционери избрани од страна на
Собранието на РМ влегуваат во овие Законски измени. Иако писмено не е известен,
сепак усмено му е соопштено дека овие измени важат и за членовите на Советот. Во
одлуките на Собранието на РМ не се разграничуваат независни регулаторни тела и
останатите субјекти. Тие се функционери избрани од Собранието на РМ така да сите
одлуки донесени, важат и за нив како и за останатите функционери во него и надвор од
него.
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Со цел да се изврши корекција на повеќе платениот износ при пресметката на
платата за периодот од месец август 2010 година заклучно со месец декември 2010
година (што е дозволено согласно позитивните законски прописи), Советот едногласно
донесе Одлука:

- на членовите на Советот за радиодифузија вкупниот повеќе платен бруто
износ да се подели на десет идентични рати и истиот да се намалува во наредните
десет месеци почнувајки со исплата на платата за месец Февруари 2011 година
заклучно со исплатата на платата за месец Ноември 2011 година;

- на поранешните членовите на Советот кои примаат апанажа г-дин Фарук
Омерагиќ и г-дин Панче Наумов повеќе платениот бруто износ да им се подели на
четири идентични месечни рати и да почне да се намалува почнувајки со исплата на
апанажата за месец Февруари 2011 година  заклучно со исплатата на платата за месец
Мај 2011 година  и

- на поранешниот член на Советот г-дин Илир Ајдини повеќе платениот бруто
износ да се подели на три идентични месечни рати и да почне да се намалува
почнувајки со исплата на апанажата за месец Февруари 2011 година  заклучно со
исплатата на платата за месец Април 2011 година (со цел запирањата кои треба да се
спроведат да не пречекоруваат 1/3 од исплатената плата на вработениот)

Со наведената Одлука би се корегирал повеќе платениот износ по основ на
пресметана плата.

           Точка 8
     Советот ја разгледа Информацијата за доставените договори за регулирани

авторски и сродни права за емитување на кинематографски филмови, телевизиски
серии и документарци од телевизиите на државно и регионално ниво (регион Скопје).
           Советот едногласно ја усвои предложената Информација за доставените
договори за регулирани авторски и сродни права за емитување на кинематографски
филмови, телевизиски серии и документарци од  телевизиите на државно и
регионално ниво (регион Скопје).

На предлог на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, Советот за радиодфифузија на РМ донесе одлука:

- На ТРД А2 Телевизија ДОО – Скопје да му се достави ново барање, со
содржина истоветна со барањето бр. 03- 3480/1 од 25.11.2010 година;

- На ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ - Скопје  да и се достави барање со
дополнителен рок од 8 дена во однос на  правата на емитување на играните филмови
„Бојата на ноќта“ и „Доктор бр. 1“, како и анимираниот филм „Балтазар“;

- На ТРД ТВ ЕДО – ДООЕЛ – Скопје да му се достави барање со дополнителен
рок од 8 дена во однос на  правата на емитување на играниот филм „Ти ги давам
своите очи“ и анимираниот филм „Принцот и питачот“;

- Согласно член 38, став 1 алинеја  1, став 2 и став 7  од Законот за
радиодифузна дејност (Сл.весник на РМ, бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/08, 06/2010 и
145/2010), на ТРД ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ  - Скопје да му се изрече мерка
писмена опомена и од истото  да се побара да ги отстрани неправилностите во рок од
10 дена, а доколку не постапи по опомената да се превземат натамошни мерки
согласно цитираниот Закон;

- Согласно член 38, став 1 алинеја  1, став 2 и став 7  од Законот за
радиодифузна дејност (Сл.весник на РМ, бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/08, 06/2010 и
145/2010), на ТРД ТВ ЕРА - Скопје да му се изрече мерка писмена опомена и од истото
се побара да ги отстрани неправилностите во рок од 10 дена, а доколку  не постапи по
опомената да се превземат натамошни мерки согласно цитираниот Закон;

- Да се изврши нов седумдневен мониторинг врз ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ – Скопје ,
поради тоа што до Советот за радиодифузија се упатени повеќе поплаки од страна на
други радиодифузери, дека истиот емитува програмска содржина, кинематографски,
телевизиски и анимирани филмови и телевизиски серии и серијали на телевизиските
програмски сервиси за која не би можел истиот да поседува договори за уредени права
за нивно емитување;

Советот за радиодфифузија на РМ донесе заклучок овие активности да
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продолжат и во иднина, со квартални мониторинзи, врз сите радиодифузери во
Република Македонија (што значи и локалните) и тоа да стане редовна пракса во
работата на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродни права.

           Точка 9
           Информација во однос на активностите за распишување оглас за радио на
државно ниво на албански јазик. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече
дека Советот не останува само на иницијатива за ова прашање, туку оди и понатму со
преземање на следни активности. Свесен е дека Советот ќе се  соочи со низа
проблеми меѓу кои е и проблемот со инфраструктурата. Но сепак, тука не смее да се
запре, затоа што тоа прашање ќе се решава паралелно. Потенцира, дека сега Советот
нема да распише конкурс, а дали ќе распише и кога тоа ќе зависи од Агенцијата за
електронски комуникации, односно од целосно потребно исполнети услови за да
Советот би распишал конкурс. Предложи Советот да ги задолжи сите сектори во
Советот за радиодифузија да започнат со подготвување на тендерската документација
потребна за распишување оглас за радио на државно ниво на албански јазик. Можеби,
рече, некоја скопска радиостаница ќе се откаже од својата фрекфенција и на нејзино
место ќе  дојде државното радио на албански јазик.

    Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, на Советот му предочи дека сеуште не
постојат технички можности за распишување на конкурс за радио на државно ниво на
албански јазик, а м-р Борис Арсов дополни дека во пристигнатото известување од
Агенцијата за електронски комуникации е потенцирано дека не постојат слободни
фрекфенции. Исто така потсети дека Советот треба да води сметка за помалите
етнички заедници како што се Бошњаците, Србите, Власите. Предложи да се направи
еден мониторинг, и доколку некое радио не ги исполнува условите од доделената
Дозвола за вршење радиодифузна дејност, да им се даде шанса на овие помали
етнички заедници да имаат свое радио. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски
рече дека веќе Бошњаците имаат свое радио и телевизија, двојазична на македонски и
бошњачки јазик иако тоа не е доволно. Потврди дека во Советот се пристигнати
Барања за медиум на  Бошњаците, Србите, Власите и на Ромите каде што се
потпишани 10 организации, потоа има Барање и од МПЦ и исламската верска
заедница, од турската амбасада и здруженија, и од други субјекти. Но од друга страна
факт е дека нема ресурси. Секако, рече,  дека доколку се отвори можност тоа ќе се
решава на координативни состаноци помеѓу членовите на Советот, врз основа на
приоритетите, важностите, значењето на медиумот и неговата потреба, бидејќи сите
наеднаш не е можно.

Советот ја усвои предложената Информација во однос на активностите за
распишување оглас за радио на државно ниво на албански јазик.

Советот ги задолжи сите сектори во Советот за радиодифузија да започнат со
подготвување на тендерската документација потребна за распишување оглас за радио
на државно ниво на албански јазик.

            Точка 10
Советот го разгледа и  усвои Барањето за промена на сопственичката структура

на ТРД Радио Ла Коста ДООЕЛ од Виница.
На ТРД Радио Ла Коста ДООЕЛ од Виница, Советот одлучи да му се издаде

одобрение за промена на сопственичката структура.

            Точка 11
Советот ја разгледа Информацијата за барањето на Трговско радиодифузно

друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ од Скопје за согласност за промена на сопственичката
структура.
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Советот одлучи со шест гласа „ЗА“ и два воздржани, м-р Борис Арсов и м-р Алма
Машовиќ, на МНЦ ТВ ДООЕЛ од Скопје да му се издаде одобрение за промена на
сопственичката структура.

Советот ги задолжи сите сектори во Советот за радиодифузија, во рамките на
својата надлежност, да направат анализа во врска со исполнувањето на условите
утврдени со дозволата за вршење радиодифузна дејност на МНЦ ТВ ДООЕЛ од Скопје
и да ја достават до Советот за радиодифузија.

Бидејќи членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, во
периодот кога се доделила Дозволата за вршење на радиодифузна дејност на МНЦ ТВ
ДООЕЛ од Скопје, се уште не биле назначени за членови на Советот за
радиодифузија, м-р Алма Машовиќ побара да се подготви информација, дали МНЦ ТВ
ДООЕЛ од Скопје започнала со вршење радиодифузна дејност во рок од една година
од доделувањето на дозволата.

            Точка 12
Советот ја разгледа предложената Информација од Работилницата на тема

"Индикатори за независноста и ефикасното функционирање на регулаторните тела од
аудиовизуелната област", одржана на 31 јануари 2011 година  во Брисел.
Раководителот на Стручната служба на Советот, м-р Андриана Скерлев – Чакар и м-р
Емилија Јаневска, раководител на Секторот за програмски работи присуствуваа на
работилницата. М-р Андриана Скерлев – Чакар, објасни дека целта на оваа јавна
работилница била да се претстават првичните наоди од студијата нарачана од страна
на Генералниот Директорат за информациско општество и медиуми при Европската
комисија, насловена: “Индикатори за независност и ефикасно функционирање на
регулаторните тела во аудиовизуелната област со цел спроведување на правилата од
Директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси”. Студијата започнала да се
реализира во февруари 2010 година, а финалниот извештај ќе биде готов до крајот на
февруари 2011 година.

Советот ја усвои  Информација од Работилницата на тема "Индикатори за
независноста и ефикасното функционирање на регулаторните тела од
аудиовизуелната област.  Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски беше
воздржан.

Точка 13
Советот ја разгледа предложената Информација за реемитување на

телевизиски програмски сервиси во јавните комуникациски мрежи во Република
Македонија, надвор од подрачјето за кое е добиена дозвола.

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права, Слободан Беличански, ја објасни содржината на
предложената Информација. Имено, при проверка на потврдите за регистриран пакет
програмски сервиси кај определени оператори на јавна комуникациска мрежа во
Република Македонија, забележано е дека некои радиодифузери (телевизии),  кои
имаат добиено дозволи за вршење на радиодифузна дејност-телевизија на локално
ниво, влегувајќи во мрежата на некои од операторите на јавна комуникациска мрежа,
преку кабел, излегуваат надвор од подрачјето за кое што ја имаат добиено дозволата
за вршење на радиодифузна дејност-на локално ниво, издадена од страна на Советот
за радиодифузија. Со тоа тие се присутни и достапни на гледачите на подрачјата за
кои немаат дозвола за емитување. Тоа се:ТРД НЃМ К-Ристал ДООЕЛ с.Враниште,
Струга (ТВ Спектра од село Лабуништа – и село Враниште и село Лабуништа се во
состав на Општина Струга, последнава со 63.376 жители. Сите припаѓаат на ист
радиодифузен регион, кога е во прашање планираната дигитализација на
терестријалниот пренос на телевизиски програмски сервиси на регионално ниво); ТРД
Парма Шпед ДООЕЛ с.Карпош, Куманово (ТВ Нова – Куманово-  во општината
Куманово, составена од градот Куманово и повеќе села, нема село со име Карпош.
Општината Куманово има 105.484 жители) ; ТРД Профи Саунд с.Лабуништа (ТВ
Калтрина од Струга – селото Лабуништа е во состав на општината Струга, која има
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63.376 жители ); ТРД КТВ Сато Нет с.Челопек, Брвеница, Тетово (ТВ Коха, ТВ Арт и ТВ
Менада), сите од Тетово. Општината Брвеница е посебна општина и ги опфаќа и
селото Брвеница и селото Челопек. Општината Тетово има 86.580 жители, а
општината Брвеница 15.855 жители. Сите припаѓаат на ист радиодифузен регион.);
ТРД Скрембл ДООЕЛ Ново Село,  Струмица (ТВ Интел и ТВ Вис,  сите од Струмица.
Општината Ново Село  е посебна општина, со Ново Село во негов состав. Општината
Струмица има 54.676  жители, а општината Ново Село 11.567 жители.. Сите припаѓаат
на ист радиодифузен регион); ТРД Супер Кабел ДОО с.Брвеница, Тетово (ТВ Менада и
ТВ Кисс, и двете од Тетово. Општината Брвеница е посебна општина и го опфаќа ,
покрај другите села, и селото Брвеница. Општината Тетово има 86.580 жители, а
општината Брвеница 15.855 жители. Сите припаѓаат на ист радиодифузен регион.);
ТРД Вин Сат ДОО Виница (ТВ Кочани и ТВ Канал 8, и двете од Кочани. Виница е
посебна општина, со 19.938 жители, а Кочани посебна општина, со 38.092 жители. И
двете општини припаѓаат на ист радиодифузен регион); ТРД Кабел-Ски ДООЕЛ
с.Црнилиште,  Прилеп (ТВ Орбис –  Битола.  Селото Црнилиште е во состав на
општината Долнени, која има 13.568 жители, а Битола како посебна општина има
95.385 жители. И двете општини се во состав на ист радиодифузен регион; ТРД Кабел
Л Нет ДОО с.Лабуништа (ТВ Спектра, ТВ Арт и ТВ Калитрина, сите од Струга - селото
Лабуништа е во состав на општината Струга, која има 63.376 жители.; ТРД Кабел Кам
ДООЕЛ Росоман (КТВ 41 – Кавадарци. Селото Росоман е седишта на Општината
Росоман, со 4141 жител, а Кавадарци како посебна општина има 38.741 жител. И двете
општини се во ист радиодифузен регион; ТРД Кабелнет – Прилеп (ТВ Тера и ТВ
Орбис, и двете од Битола. Општината Прилеп е посебна општина и има 76.768 жители,
а општината Битола, како посебна општина, има 96.385 жители (двете збирно повеќе
од 150.000 жители). И двете  се во ист радиодифузен регион; ТРД Кејблтел – Скопје –
Подружница 27 – Прилеп (ТВ Тера и ТВ Орбис, и двете од Битола. Општината Прилеп
е посебна општина и има 76.768 жители, а општината Битола, како посебна општина,
има 96.385 жители (двете збирно повеќе од 150.000 жители). И двете  се во ист
радиодифузен регион;

 Членот на Советот, Столе Наумов, на Советот му предложи дека не треба да
биде ригорозен при донесувањето на Одлуката затоа што проблемите и
недоразбирањата околу Дозволите за вршење радиодифузна дејност произлегуваат не
од општините туку помеѓу градовите, поранешни општини, односно Охрид – Струга,
Тетово-Гостивар.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, побара објаснување што би значело
потесното а што пошироко толкување на член 4 став 1 точка 7 од Законот за
радиодифузна дејност. Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права, Слободан Беличански, објасни –
потесно толкување е ако се има во предвид првата реченица каде стои – едно
населено место со неговата најблиска околина, а пошироко е она кога ќе се земе во
предвид целосниот став 1 точка 7 односно сигналот да се распростира со опфат
најмногу до 150.000 жители.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, објасни дека најголем проблем
произлегува од градовите Тетово-Гостивар, затоа што Гостивар нема доволен број на
медиуми, така да на гледачите достапни им се тетовските медиуми. Доколку треба на
сите оператори на јавна комуникациска мрежа да им се забрани да не ги емитуваат ТВ
од Тетово во Гостивар, во тој случај Гостивар останува без четири (4) Телевизии од
Тетово. Вториот сличен проблем е Битола – Прилеп, затоа што градот Прилеп ќе
остане без ТВ Орбис и ТВ Тера.

Членот на Советот м-р Алма Машовиќ, рече дека Советот има многу лоша
пракса на работа , иако се крши Законот, сепак се гласа. Не смее да се гласа за нешто
што е противзаконски. Исто така реагираше за употребата на „ѕвездичките“, кои стојат
на одредени програмски сервиси, но истите не се назначени на Web страницата на
Советот за радиодифузија. Членот на Советот и координатор на Секторот за
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, Столе
Наумов објасни дека ти се од времен карактер и служат за напомена за условно
одобрени програмски сервиси за кои е во тек одредена проверка во смисла на
регулирани авторски и сродни права, условно одобрени програмски севиси на
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домашни радиодифузери од Советот, чиј правен статус се проверува или условно
одобрени програмски сервиси на домашни радиодифузери од Советот, за кои се
очекува потпис на договорот од нивна страна.

Членот на Советот, акад. Али Алиу, рече дека овде се спомнуваат Закони и
кршење на одредбите од Законот, но ако е Законски да се гласа во Гостивар да се
укинат 4 Телевизии, тогаш тоа нема да го направи. Побара одложување, затоа што
донесување на рестриктивна одлука нема да води до решавање на проблемот.

Членот на Советот, Томе Груевски, рече дека Советот треба да биде практичен
и сеуште да не се носи рестриктивна забрана, односно одлука.

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече, бидејќи беше спомнат
проблемот со регионализацијата, тогаш оваа точка да се одложи  и во догледно време
да се најде законско решение.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, ги информира членовите на
Советот, дека според подготвената Информација, имаат можност за гласање на трите
понудени предлог заклучоци, со напомена дека првите два предлози се во рамките на
Законот а третиот предлог заклучок е да остане постојната положба.

Предлог заклучоци:
1. Со рестриктивно ( потесно толкување) на член 4 став 1 точка 7  од

Законот за радиодифузната дејност, да се исклучат сите телевизиски програмски
сервиси од точка 1 до точка 12 кај  таму наведените кабелски оператори и кај ИПТВ
оператоторот АД Македонски телеком; За овој предлог се изјаснија м-р Алма Машовиќ
и м-р Борис Арсов.

2. Со  нерестриктивно (пошироко) толкување на член 4 став 1 точка 7
од Законот за радиодифузната дејност (со водење сметка да не се пречекори
максимумот од 150.000 жители), да се исклучат само телевизиските програмски
сервиси од точка 11 и точка 12 кај таму наведените кабелски оператори (ТРД Кабелнет
– Прилеп и ТРД Кејблтел – Скопје – Подружница 27 – Прилеп)  и кај ИПТВ
оператоторот АД Македонски телеком (Подружница – Прилеп); За овој предлог се
изјаснија Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, и членовите на Советот,
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.
или

3. Да остане постојната положба, во услови на мораториум на аналогни
ТВ фреквенции и започната дигитализација на теретсријалниот пренос, со
регионализација, како следна фаза, со можност во кабелските мрежи да се вклучат и
други локални телевизиски програмски сервиси од ист радиодифузен регион. За овој
предлог не се изјасни ниту еден член на Советот.

Потоа Советот ја прифати предложената Информација за реемитување на
телевизиски програмски сервиси во јавните комуникациски мрежи во Република
Македонија, надвор од подрачјето за кое е добиена дозвола, но не прифати ниту еден
од предложените Заклучоци.

Точка 14
Разно
Советот го усвои Барањето од Владимир Ѓорѓиески, соработник во Секторот за

спречување на пиратерија и заштита на авторското и сродните права, за
обезбедување финансиски средства за подмирување на трошоци за регистрација во
постапката за упис на Универзитетот во Стразбур

Уплатата е во врска со неговиот студиски престој во Центарот за образование
по интелектуална сопственост на Универзитетот во Стразбур, согласно Темпус
правилата, каде ќе треба да полага усен испит и да изработи соодветен истражувачки
труд.

Овие активности на Владимир Ѓорѓиески се во склоп на неговите постдипломски
студии по право на интелектуална сопственост со двојна диплома, на Правниот
факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“-Скопје и Центарот за меѓународни
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студии по интелектуална сопственост од Стразбур, а во рамките на вториот циклус по
право на интелектуална сопственост со двојна диплома.

Советот донесе одлука да му одобри на Владимир Ѓорѓиески финансиски
средства во висина од 242 евра, со цел подмирување на трошоци за регистрација во
постапката за упис на Универзитетот во Стразбур, што треба да бидат уплатени на
сметка на Универзитетот во Стразбур.

            Бр. 02-411/15     Совет за радиодифузија на РМ
08.03.2011 година                                                     П р е т с е д а т е л,

             С к о п ј е Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска


