ЗАПИСНИК
од 22-та седница на Советот
одржана на 12.11.2010 година
Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов,
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.
Отсутни: акад. Али Алиу (најавено отсуство).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Слободан Беличански, Борче
Маневски, Драгица Љубевска, Емилија Јаневска, Магдалена Давидовска – Довлева,
Горан Радуновиќ, Хари Митриќески – Клекачкоски, Арѓент Џелили и Ружица
Бошнакоска Јотевска.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја отвори 22-та седница. Пред да
биде утврден Дневниот ред, за негово дополнување беа предложени уште три нови
точки. Имено, Претседателот ги предложи:
 Барањето за промена на сопственичка структура на ТРД „Златен Канал“
ДООЕЛ Увоз-Извоз, Крива Паланка, и
 Информација за анализа на политичкиот спот на Нова Демократија
Членот на Советот м-р Алма Машовиќ предложи на Дневниот ред да се додаде
и точката:
 Информација за Извештај од Европската Комисија за СРД.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека горенаведениот предлог треба
подетално да се разгледа на координација, да се побараат дополнителни
дообјаснувања од Европската Kомисија и да не се дискутира само за Извештајот, туку
и да се пронајдат начини да се отстранат евентуалните забелешки, за да не би се
повториле во Извештајот за наредната година.
Заменик на Претседателот м-р Милаим Фетаи се сложи Извештајот детално да
се прочита, разгледа и да се дискутира по наведените забелешки.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски потсети дека членовите на
Советот потребно е да одржат серија на координативни состаноци поврзани со оваа
тема, и информира дека Советот има право да упати Барање за дообјаснување,
посебно за пример ја издвои - дискриминацијата со титлувањето, забелешка која не е
образложена.
Предлозите на Дневниот ред беа прифатени, и за седницата едногласно беше
усвоен и утврден следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 18 октомври 2010 година.
2. Барање за промена на сопственичка структура од страна на ТВ Пинк.
3. Извештај од анализата на спотовите емитувани со ознака "бесплатно
емитување" на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал.
4. Формирање организационен одбор за 33-от состанок на ЕПРА, кој ќе се
одржи во Охрид во 2011 година.
5. Информација од посетата на Врховниот Совет за радио и телевизија на
Турција во рамките на програмата за размена на експерти.
6. Извештај од семинарот организиран од ИБИС ИНСТРУМЕНТС од
27.10.2010 г. до 29.10.2010 г. во Палиќ, Србија
7. Промена на сопственичка структура на ТРД „Златен Канал“ ДООЕЛ УвозИзвоз Крива Паланка
8. Информација за анализа на политички спот на Нова Демократија
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9. Разно
- Информација за Извештај од Европската Комисија за СРД.
Точка 1
Записникот од 20-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
18.10.2010, со одредените технички забелешки и дополнувања во текстот од 9-та точка
беше усвоен во целост како што беше предложен.
Воедно беше заклучено да се измени Заклучокот за именувањето координатори
на секторите во Советот за радиодифузија (бр. 02-2991/6 од 02.11.2010 година),
донесен на 20-та седница одржана на 18.10.2010 година.
Измените на горенаведениот заклучок се однесуваат на следните места:
- Во Точка 2 алинеја 5 наместо "Одделение за регулатива и авторски и сродни
права" треба да стои "Сектор за спречување на пиратеријата и заштита на авторското
право и сродните права".
- Во Точка 2 алинеја 7 наместо "Одделение за меѓународна соработка и односи
со јавноста" треба да стои "Сектор за европска и меѓународна соработка и односи со
јавност".
Сето друго во Точка 2 од Заклучокот бр. 02-2991/6 од 02.11.2010 година
останува непроменето.
Воедно, беше заклучено во новиот заклучок да се додаде дека "од членовите
на Советот беше побарано во писмена форма да го изнесат својот интерес кон некој
од секторите во Советот за радиодифузија на РМ".
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката за
именување координатори на секторите во Советот.

Точка 2
Советот го продолжи рокот за плаќање на стасаните обврски по основ годишен
надоместок за вршење радиодифузна дејност на ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје
до 12.11.2010 година, и констатираше дека ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје ги
плати стасаните обврски по основ годишен надоместок за вршење радиодифузна
дејност во вкупен износ од 2.387.063,50 денари
Советот донесе одлука да се пристапи кон поништување на Одлуката на
Советот за радиодифузија бр. 07-216 од 19.08.2010 година, за одземање на дозволата
за вршење радиодифузна дејност бр. 07-3481 од 27.11.2008 година на ТРД К – 15
МИНУС ДООЕЛ – Скопје ("Службен весник на РМ" бр.110/2010), со услов ТРД К – 15
МИНУС ДООЕЛ – Скопје, најдоцна до 20.11.2010 година, да ги исполни следниве
обврски:
- да ги плати трошоците за судски такси во поведената постапка пред
Основниот суд Скопје 2 Скопје по тужбата со предлог за издавање платен налог во
износ од 23.870,00 денари,
- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред
Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари, и
- да плати износ од 4.277,00 денари за објавување на Одлуката за одземање
на дозволата бр. 07-216 од 19.08.2010 година во “Службен весник на РМ” и
- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за поништување на
одлуката бр.17-216 од 19.08.2010 година, за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност бр.07-3481/1 од 27.11.2008 година, поднесена до Управниот суд
и заведена под Уз.-бр.595/2010.
Доколку радиодифузерот ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје не ги исполни
наведените обврски, останува во сила Одлуката за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност бр. 07-218 од 19.08.2010 година.
Надоместокот за вршење радиодифузна дејност за периодот од 15.08.2010
заклучно со 15.08.2011 година, во износ од 39.412 ЕУР (во денарска противвредност)
ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје мора да го плати дополнително, во рок од 15 дена
од денот на издавањето на фактурата.
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При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а сите
други членови на Советот гласаа „за“.
Советот го продолжи рокот за плаќање на стасаните обврски по основ годишен
надоместок за вршење радиодифузна дејност на ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ – Скопје
до 12.11.2010 година.
Советот констатираше дека ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ – Скопје ги плати
стасаните обврски по основ годишен надоместок за вршење радиодифузна дејност во
вкупен износ од 3.873.377,00 денари, и донесе одлука да се пристапи кон поништување
на Одлуката на Советот за радиодифузија бр. 07-217 од 19.08.2010 година, за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр. 07-3468/1 од 26.11.2008
година на ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ – Скопје, со услов ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ
– Скопје, најдоцна до 20.11.2010 година, да ги исполни следниве обврски:
- да ги плати трошоците за судски такси во поведената постапка пред
Основниот суд Скопје 2 Скопје по тужбата со предлог за издавање платен налог во
износ од 24.000,00 денари и
- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор
пред Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари, и
- да плати износ од 4.277,00 денари за објавување на Одлуката за одземање
на дозволата бр.17-217 од 19.08.2010 година во “Службен весник на РМ”,
- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за поништување на
одлуката бр.17-217 од 19.08.2010 година, за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност бр.07-3468/1 од 26.11.2008 година, поднесена до Управниот суд
и заведена под Уз.-бр.596/2010.
Доколку радиодифузерот ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ – Скопје не ги исполни
наведените обврски, останува во сила Одлуката за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност бр. 07-2187 од 19.08.2010 година.
Надоместокот за вршење радиодифузна дејност за периодот од 15.08.2010
заклучно со 15.08.2011 година, во износ од 59.000 ЕУР (во денарска противвредност)
ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ – Скопје мора да ја плати дополнително, во рок од 15
дена од денот на издавањето на фактурата.
При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а сите
други членови на Советот гласаа „за“.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви горенаведените
одлуки, а Секретаријатот тие одлуки да ги објави во Службен весник на РМ.
Советот го усвои Барањето за промена на сопственичката структура на ТРД К15 ДООЕЛ од Скопје и одлучи на ТРД К-15 ДООЕЛ од Скопје да му се издаде
одобрение за промена на сопственичката структура.
При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а сите
други членови на Советот гласаа „за“.
Советот го усвои Барањето за промена на сопственичката структура на ТРД БМ
Телевизија ДООЕЛ – Скопје и одлучи на ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ – Скопје да му се
издаде одобрение за промена на сопственичката структура.
При гласањето, воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а сите
други членови на Советот гласаа „за“.
Точка 3
Советот го разгледа Извештај од анализата на спотовите емитувани со ознака
"бесплатно емитување" на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал. Раководителот на
Секторот за програмски работи објасни дека на На 15, 16 и 17 октомври 2010 година
беше извршена анализа на Првиот и на Вториот телевизиски програмски сервис (МТВ1
и МТВ2) и на Собранискиот канал од аспект на емитувањето бесплатно рекламирање.
Опфатени беа сите спотови прикажани со ознака „бесплатно емитување“, како и оние
спотови кои по својата суштина претставуваат бесплатно емитување, а не беа така
означени.
На МТВ1 во текот на трите анализирани дена има 6 часа 5 минути и 11 секунди
„бесплатно емитување“ и тоа: во петокот на 15 октомври – 2 часа 17 минути и 11
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секунди, во саботата на 16 октомври – 2 часа 2 минути и 23 секунди, а во неделата на
17 октомври -1 час 45 минути и 37 секунди.
На МТВ2 вкупно во трите дена се емитувани 22 минути и 44 секунди содржини кои по
својот карактер се бесплатни. Од нив 9 минути и 2 секунди во петокот (15.10.2010), 3
минути и 6 секунди во саботата (16.10.2010) и 10 минутии 36 секунди во неделата
(17.10.2010).
На Собранискиот канал, 6 часа 28 минути 2 секунди е збирот на содржините со ознака
„бесплатно емитување“ од трите анализирани дена. Поединечно: во петокот на 15
октомври – 21 минута и 44 секунди; во саботата на 16 октомври – 2 часа 53 минути и 14
секунди; во неделата на 18 октомрви 3 часа 13 минути и 4 секунди.
Констатирани се различни спотови кои или се означени како „бесплатно емитување“
или не ја носат таа ознака, но по својот карактер влегуваат во категоријата
„бесплатни“. Сите тие можат да се поделат во пет групи:
1. Најголемиот дел од емитуваните спотови на сите три програмски сервиси се
куси аудио-визуелни целини со кои несомнено се промовираат кампањи од
јавен интерес за остварување општествена корист, за граѓанските должности
или за здравствени кампањи.
2. Спотови кои претставуваат кампања од јавен интерес, а кои не сесоодветно
означени, што се случува на МТВ2 со спотовите за „Откуп на дворноземјиште“,
„За фер игра“, „Превод на 500 стручни, научни книги и учебници“ и„Живеј го
новото време“
3. Спотови чија содржина по дефиниција претставува реклама поради што
нивното емитување како бесплатни е погрешно.
4. Спотови за промоција на туризмот во неколку градови и региони во Македонија.
Секој од нив служи за промоција на туризмот и во нив сепромовираат
природните убавини, сместувачките капацитети, специјалитетите, фестивалите
и манифестациите на Берово и беровско, Крушево, Пониква вокочанскиот
регион на Осоговските Планини. Нарачателот на овие спотовинасловени
„Берово место за вистински одмор“, „Посетете ја Пониква“ и„Крушево, вистинско
место за уживање“ не е означен.
5. Последната група ја сочинуваат 13 долги, нетелевизични и сувопарни спотови.
Преку нив Владата на Република Македонија дава отчет пред граѓаните за тоа
како ги потрошила јавните пари во изминатите четири години и до каде е со
исполнувањето на програмата со која го добила својот мандат.
Членот на Советот, Столе Наумов даде позитивна оценка за изработената
анализа. Негов став е дека не е против рекламирањето на Владата но сепак тоа треба
да биде според Законските одредби, и според одредени критериуми кои нема да го
нарушат
бизнис амбиентот. Манипулациите со „бесплатното рекламирање“ се
сретнуваат и кај комерцијалните радиодифузери, па предложи за вакви злоупотреби
Советот треба да биде ригорозен по однос на санкционирање на овие појави.
Предложи да им се укаже на одговорните лица во МРТ, да во иднина сите спотови кои
се означени како бесплатни емитувања, а по својата содржина се комерцијални, дека
Советот ќе ги смета во обемот на рекламирањето на час емитувана програма.
Членот на Советот Бранко Радовановиќ потсети дека Советот за радиодифузија
забрзано работи на измени и доплнувања на Законот за радиодифузна дејност, и
додаде дека тогаш Советот би имал поголеми ингеренции како регулаторно тело.
Според него Владата не смее Јавниот сервис да го злоупотребува на ваков незаконски
начин. Предлага да иако СРД не може законски да ги санкционира ваквите состојба во
Јавниот сервис, сепак Советот треба да преземе одредени интервенции, односно
заеднички став по ова прашање.
Претседателот на Советот, Зоран Стефановски, го предочи значението и
квалитетот на изработената анализа и посочи дека за ваков прекршок во Законот не
постои казнена одредба, а истото се случува и со Собраниски канал иако неговиот
концепт е поинаков. Советот во вакви услови може само да констатира но не и да
казнува.
Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи ја искажа својата загриженост
и констатира дека Извештај од анализата на спотовите емитувани со ознака
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"бесплатно емитување" на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал изработен од Секторот за
програмски работи ја прикажува вистинска слика во Јавниот сервис а неговата
загриженост е и причина повеќе што Советот во некоја рака е немоќен поради
недостаток на казнени одредби по овој прекршок. Но, предлага сериозно укажување до
Јавниот сервис посебно до Собранискиот канал.
Советот со шест гласа „за“ и два „воздржани“ гласа го усвои предложениот
Извештај од анализата на спотовите емитувани со ознака "бесплатно емитување" на
МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал и донесе донесе одлука да упати укажување до
МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал. Воздржани беа м-р Алма Машовиќ и м-р Борис
Арсов, а сите други членови на Советот гласаа „за“.
- Во укажувањето до МТВ 1 да биде истакнато дека на МТВ 1, под ознаката
„бесплатно емитување“ се прикажани и спотови кои всушност се рекламирање кое не
спаѓа во категориите спотови што можат да се емитуваат бесплатно. Од МТВ 1 да се
побара емитувањето на споменатите спотови да се усогласи со одредбите од Законот
за радиодифузната дејност, а во спротивно Советот ќе ги калкулира спотовите во
обемот на рекламирањето на час емитувана програма и ќе изрече мерки за
прекршување на член 91 од Законот.
- Во укажувањето до МТВ 2 да биде назначено дека треба бесплатно
објавените реклами посебно да бидат означени.
- Во укажувањето до Собраниски канал да биде потенцирано дека
фреквенцијата на Собранискиот канал не смее да се користи за емитување на други
програмски содржини, освен за емитување на активностите на Собранието на
Република Македонија.

Точка 4
Советот ја разгледа точката од Дневниот ред за формирање организационен
одбор за 33-от состанок на ЕПРА, кој ќе се одржи во Охрид во 2011 година
Членот на Советот, Борис Арсов, предложи доколку бројот за членови на
организациониот одборот не е лимитиран тој да се прошири. Но доколку е ограничен
во тој случај доколку некој друг смета дека ке даде поголем допринос во смисол на
организација тогаш го отстапува своето место.
Советот едногласно донесе одлука да се формира Организационен одбор за
33-от состанок на ЕПРА, кој ќе се одржи во Охрид во 2011 година, во состав:
Зоран Стефаноски
м-р Милаим Фетаи
Столе Наумов
м-р Борис Арсов
Бранко Радовановиќ
м-р Андриана Скерлев – Чакар
Борче Маневски
Огнен Неделковски.
Исто така Советот донесе одлука да престане да важи претходно донесената
одлука на Советот за радиодифузија на РМ во врска со формирање Координативен
одбор кој ќе биде задолжен за преземање на сите работи потребни за да се
организира 33-от состанок на ЕПРА, кој ќе се одржи во 2011 година во Охрид, Р.
Македонија.
Точка 5
Советот ја разгледа Информацијата од посетата на Врховниот Совет за радио
и телевизија на Турција во рамките на програмата за размена на експерти. Во
периодот од 31 октомври - 6 ноември 2010 година беше реализирана работна посета
на претставници од Секторот за програмски работи на Врховниот Совет за радио и
телевизија на Турција (RTUK), во рамките на „Програмата за размена на експерти“. Во
Програмата учествуваа Емилија Јаневска, раководителка на Секторот за програмски
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работи и Драгица Љубевска и Емилија Петреска – Камењарова, виши соработнички во
Секторот за програмски работи.
Советот ја усвои Информацијата од посетата на Врховниот Совет за радио и
телевизија на Турција во рамките на програмата за размена на експерти.
Точка 6
Советот го разгледа
Извештајот од семинарот организиран од ИБИС
ИНСТРУМЕНТС кој се одржуваше во период од 27.10.2010 г. до 29.10.2010 г. во Палиќ,
Србија. Советот го усвои предложениот Извештај од семинарот организиран од ИБИС
ИНСТРУМЕНТС од 27.10.2010 г. до 29.10.2010 г. во Палиќ, Србија.
Точка 7
Советот ја разгледа Информацијата за барањето на Трговско радиодифузно
друштво ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз од Крива Паланка за согласност за
промена на сопственичката структура.
Советот едногласно го усвои Барањето за промена на сопственичката структура
на ТРД ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз од Крива Паланка и одлучи на ТРД ЗЛАТЕН
КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз од Крива Паланка да му се издаде одобрение за промена на
сопственичката структура.
Точка 8
Советот ја разгледа Информацијата за анализата на политички спот на Нова
Демократија, поврзан со планираниот попис на населението во 2011 година. Спотот
беше емитуван на седницата со што беше овозможено членовите на Совет уште
еднаш да го погледнат и подетално да дискутираат за евентуални прекршоци на
Законот. Анализата ја презентира и образложи раководителката на Секторот за
програмски работи, Емилија Јаневска. Имено во изминатите денови, на телевизиските
програмски сервиси се емитувал спот нарачан од политичката партија Нова
Демократија. Со него нарачателот повикува на протест поради планираниот период на
спроведување на пописот на населението, домаќинствата и становите – април,
наместо, како што бара Нова Демократија јули 2011 година. Донесувањето на Законот
за попис на населението, домаќинствата и становите во 2011 година и неговото
спроведување е особено значајно од аспект на можните политички последици, бидејќи
од процентот на етничките заедници на централно и локално ниво ќе зависи
остварувањето на некои права на етничките заедници и имплементирањето на
претходно донесени договори.
Оттука, тој не смее да биде предмет на каква било политизација и всушност
треба да се изгради однос на доверба за спроведување попис согласно стандардите и
препораките на Еуростат. Меѓутоа, не треба да се заборави дека секој субјект во едно
демократско општество, што подразбира и политичка партија има право да го изрази
своето мислење или незадоволство. Тоа вклучува и повик за одредено дејствување, се
додека тоа не е во спротивност со Уставот и законите на една држава. Правото на
протест е право загарантирано со македонското законодавство. Тоа значи дека нема
никаква пречка во медиумите да се пренесуваат информации за времето, местото и
целта на нивно одржување, а имајќи го предвид правото на јавноста за слободен
прием и пренесување на информации и правото на слобода на изразување. Се
разбира оваа слобода има и ограничувања: не се дозволени програми што се насочени
кон насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија или кон
поттикнување на воена агресија или на разгорување на национална, расна, полова или
верска омраза и нетрпеливост (член 69 од Законот за радиодифузна дејност).Во
поглед на заведувањето на јавноста, треба да се има предвид дека Законот за попис
на населението во 2011 година се уште не е усвоен и дека тој е предмет на интензивна
политичка дебата. Како и да е, секој граѓанин или организација во РМ, имајќи ги
предвид уставните и законските норми може да го каже своето мислење за него, било
пред или по неговото донесување.
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Според Секторот за програмски работи со емитувањето на политичкиот спот на
Нова Демократија не се крши Законот за радиодифузната дејност, ниту во поглед на
одредбите за рекламирање (принципи на кои се темели рекламирањето, лимити за
рекламирање, означување на нарачател) ниту во поглед на програмските стандарди на
кои се темелат радио и телевизиските програми.
Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи нема дилеми околу пораката
што е испратена од спотот на Нова Демократија и целта што сакаат да ја постигнат. Во
овој спот, смета дека целта на политичката партија Нова Демократија со прикажување
на овој спот не е загриженоста околу пописот туку идејата самата политичка партија да
се презентира во позитивна смисла, односно дека се загрижени за пописот на
Албанците кои живеат во РМ. Со овој политички спот јавноста се става во заблуда,
пласира ограничена информација поткрепена со емотивни елементи без позитивен
ефект. Би сакал во Законот да има можност за казнени одредби за да се заштити
јавноста од вакви заблуди и лошо влијание. Најчесто интересите на политичките
партии не се усогласуваат со јавниот интерес, тие се потесни. Потенцира, дека
секогаш кога на седница на Совет го изнесува своето мислење, односно став, секогаш
се води од фактот дека е член на Советот на радиодифузија. Не се согласува со
заклучокот од Секторот за програмски работи.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека според него има елементи
кои потикнуваат одредени асоцијации, особено во делот каде се укажува дека доколку
се одржи пописот во април следната година, Албанците ќе бидат помалку од 20%.
Членот на Советот, Столе Наумов, се согласува со мислењето на Заменикот
на претседателот м-р Милаим Фетаи. Но, потсети дека веќе е поставено едно ниво на
толеранција, водени од искуството на веќе прикажани спотови на политичките партии
ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ. Инаку загрижувачки, најчесто вознемирувачки елементи има
во секој политички спот. Но смета дека во овој спот нема значајни елементи за да
бидат казнети.
Ставот на Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски е дека нема
елементи кои потикнуваат на национална, расна, полова или верска омраза и
нетрпеливост.
Членот на Советот, Борис Арсов, се согласува со ставовите што ги презентира
Заменикот на Претседателот. Негов заклучок е дека политичките спотови кои се
прикажуваат во овој период се движат во границата помеѓу дозволеното и
недозволено, имајќи во предвид и двосмисленоста на одредени зборови и нивното
значение.
Советот ја усвои Информацијата за анализата на политички спот на Нова
Демократија, поврзан со планираниот попис на населението во 2011 година со пет
гласа „за“ и тројца „против“. Против беа м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов и м-р
Милаим Фетаи, а сите други членови на Советот гласаа „за“.
Точка 9
Разно
Членовите на Советот ја разгледаа Информацијата за Извештајот од
Европската Комисија за СРД и се договорија зеднички детално да ја разработат на
координативни состаноци.

Бр. 02-3263/11
16.12.2010 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,
Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Б. Јотевска
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