ЗАПИСНИК
од 5-та седница на Советот
одржана на 25.01.2013 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, м-р Методија Јанчески м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски,
Сељадин Џезаири, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Столе Наумов, Антонио
Јовановски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (боледување), м-р Алма
Машовиќ (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Арбен
Саити, Јетон Исмаили и Луција Ѓурковиќ.
Присутни новинари: Михајло Видимлиски од 24 Вести, Мелехате Рустеми од
ТВ Алсат-М, Соња Казиовска од Дневник, Букурие Авди од ТВ ЕРА и Бојан Гојановски
од ТВ Алфа.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 5-та седница на
Советот за радиодифузија на РМ.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов предложи Точката 4 („Извештај од
мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15,
16 и 17 јануари 2013 година“) и Точката 8 („Извештај од мониторингот на програмата на
ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година“) да
се разгледуваат како една точка, а исто така како една точка да се разгледуваат и
Точката 7 („Извештај од мониторингот мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО
Скопје, емитувана на 15,16 и 17 јануари 2013 година„) и Точката Разно 1 („Извештај од
мониторингот мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитувана на
15,16 и 17 јануари 2013 година„), од причина што се работи за ист радиодифузер, а за
различни прекршувања.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски предложи под Разно да се стави Точката
„Предлог-Безбедносна политика на Советот за радиодифузија на Република
Македонија во областа на информатичките технологии, заедно со предложените
прилози“.
Двата предлози за измена и дополнување на дневниот ред беа едногласно
усвоени. При гласањето за измената на дневниот ред и при усвојувањето на дневниот
ред за седницата, беше отсутен членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов.
Други предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени.
Советот со 12 гласа „за“, го усвои следниот:
Дневен ред

1. Усвојување на Записникот од 60-та седница на Советот, одржана на
12.12.2012 година.
2. Извештај од мониторингот на програмата на ЈП Македонска радиотелевизија
Скопје, Втор програмски сервис на МТВ, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.
3. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.
4. Извештаи од мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ
Скопје, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.
5. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година.
6. Извештај од мониторингот на програмата на Трговско радиодифузно друштво
АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15,16 и 17 јануари 2013 година.
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7. Извештаи од мониторингот мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО
Скопје, емитувана на 15,16 и 17 јануари 2013 година.
8. Разно.
Информација во врска со поведената претходна постапка за испитување на
условите за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво
,,ПИНК 15” ДООЕЛ Скопје.
Информација за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно
друштво ,,ПИНК МАК” ДООЕЛ Скопје.
- Предлог-Безбедносна политика на Советот за радиодифузија на Република
Македонија во областа на информатичките технологии, заедно со предложените
прилози.
Точка 1
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Записник од 60-та
седница на Советот, одржана на 12.12.2012 година.
Точка 2
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмата на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Втор
програмски сервис на МТВ, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година. Советот го
задолжи Секторот за програмски работи телефонски да го информира ЈП Македонска
радиотелевизија Скопје, Втор програмски сервис на МТВ за направеното прекршување
на Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 7 од Правилникот за однесувањето на
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања (емитувани
реклами финансирани од Буџетот на РМ, односно од буџетите на општините и на
градот Скопје).
Точка 3
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитувана на 15,
16 и 17 јануари 2013 година. Советот го задолжи Секторот за програмски работи
телефонски да го информира ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип за направеното
прекршување на Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 7 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната
кампања (емитувани реклами финансирани од Буџетот на РМ, односно од буџетите на
општините и на градот Скопје).
Точка 4
Советот ги разгледа и едногласно ги усвои предложените Извештаи од
мониторингот на програмата на ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје, емитувана на 15,
16 и 17 јануари 2013 годинa. Советот го задолжи Секторот за програмски работи
телефонски да го информира ТРД ТВ МТМ ДАСТО ДООЕЛ Скопје за направените
прекршувања на Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 7 од Правилникот за
однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната
кампања (емитувани реклами финансирани од Буџетот на РМ, односно од буџетите на
општините и на градот Скопје), како и Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 12
од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред
започнувањето на изборната кампања (известувањето за редовните активности на
државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните институции
и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со закон им е
доверено вршење јавни овластувања, во програмите на радиодифузерите, во периодот
од денот на распишување на изборите до денот определен за започнување на
изборната кампања не смее да биде во функција на изборно медиумско претставување
на ниту еден политички субјект).
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Точка 5
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ
ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на 15, 16 и 17 јануари 2013 година. Советот го задолжи
Секторот за програмски работи телефонски да го информира Радиодифузното трговско
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп за направеното прекршување на Член
75 став 2 од Изборниот законик и член 7 од Правилникот за однесувањето на
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања (емитувани
реклами финансирани од Буџетот на РМ, односно од буџетите на општините и на
градот Скопје).
Точка 6
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на програмата на Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје, емитувана на 15,16 и 17 јануари 2013 година. Советот го задолжи Секторот за
програмски работи телефонски да го информира Трговското радиодифузно друштво
АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје за направеното прекршување на Член 75 став 2 од Изборниот
законик и член 12 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот
пред започнувањето на изборната кампања (известувањето за редовните активности
на државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните
институции и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со
закон им е доверено вршење јавни овластувања, во програмите на радиодифузерите,
во периодот од денот на распишување на изборите до денот определен за
започнување на изборната кампања не смее да биде во функција на изборно
медиумско претставување на ниту еден политички субјект).
Точка 7
Советот ги разгледа и едногласно ги усвои предложените Извештаи од
мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитувана на 15,16 и 17
јануари 2013 година. Советот го задолжи Секторот за програмски работи телефонски
да го информира ТРД ТВ Ера ДОО Скопје за направените прекршувања на Член 75
став 2 од Изборниот законик и член 12 од Правилникот за однесувањето на
радиодифузерите во периодот пред започнувањето на изборната кампања
(известувањето за редовните активности на државните органи, органите на општините
и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на
правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во
програмите на радиодифузерите, во периодот од денот на распишување на изборите
до денот определен за започнување на изборната кампања не смее да биде во
функција на изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект), како и
на Член 75 став 2 од Изборниот законик и член 7 од Правилникот за однесувањето на
радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања (емитувани
реклами финансирани од Буџетот на РМ, односно од буџетите на општините и на
градот Скопје).
Точка 8
Разно
- Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација во
врска со поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање на
стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво ,,ПИНК 15” ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи и понатаму да продолжи со
континуирано следење на поведената претходна постапка за испитување на условите
за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво ,,ПИНК 15”
ДООЕЛ Скопје.
- Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за
отворање стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво ,,ПИНК МАК” ДООЕЛ
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Скопје. Советот за радиодифузија на Република Македонија како доверител, во
утврдениот рок од 30 дена, да го пријави своето побарување кон должникот Трговско
радиодифузно друштво ,,ПИНК МАК” ДООЕЛ Скопје, со поднесување на Пријава за
побарување од стечајна маса. Советот го задолжи Секторот за правни работи да
подготви Пријава за побарување од стечајна маса и да ја достави до Стечајниот
управник на Трговското радиодифузно друштво ,,ПИНК МАК” ДООЕЛ Скопје
- Советот ја разгледа предложената Безбедносна политика на Советот за
радиодифузија на Република Македонија во областа на информатичките технологии,
заедно со предложените прилози. Советот со 12 гласа „за“ (членот на Советот, Столе
Наумов беше воздржан), ја усвои предложената Безбедносна политика на Советот за
радиодифузија на Република Македонија во областа на информатичките технологии,
заедно со предложените прилози. Советот го задолжи Секторот за технологии и
информатика да го реализира заклучокот согласно Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на
Советот за радиодифузија.

Бр. 02-466/11
21.02.2013 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Огнен Неделковски

Изработил / Одобрил: Огнен Неделковски
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