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ЗАПИСНИК 

од 7-та седница на Советот 
одржана на 01.02.2013 година 

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

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

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (годишен одмор), Замир 
Мехмети (боледување). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Драгица Љубевска, Цветанка Митревска, Јетон 
Исмаили и Луција Ѓурковиќ. 

Присутни новинари: Михајло Видимлиски од ТВ 24 Вести, Фиаиа Коха од МТВ, 
Соња Казиовска од Дневник, Бојан Гојановски од ТВ Алфа и Кире Капиријаковски од ТВ 
ЕРА. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 7-та седница на 
Советот за радиодифузија на РМ. Не беа понудени предлози за дополнување и измена 
на дневниот ред. 

Советот со 13 гласа „за“, едногласно го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
   

 1. Усвојување на Записникот од 1-та седница на Советот, одржана на 04.01.2013 
година. 
 2. Извештај од мониторингот на програмата на ЈП Македонска радио телевизија 
Скопје, Прв програмски сервис на МТВ, емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година. 
 3. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво 
ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година 
 4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје,  
емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година. 
 5. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ 
Штип, емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година 
 6.  Извештај од мониторингот на програмата на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 
емитувана на 23 јануари 2013 година 
 7.  Извештај од мониторингот на програмата на ТРД СИТИ РАДИО ДООЕЛ 
Скопје, емитувана на 23 јануари 2013 година. 
 8.  Анализа на досега емитувани епизоди од долгометражниот серијал  
„Величествениот”, програмска понуда на ТРД Канал 5 ДОО – Скопје. 
 9. Анализа на судските прекршочни постапки за перод од 01.07.2012 година 
заклучно со 31.12.2012 година. 
 10. Анализа на спроведените мерки, известувања и упатени укажувања за 
период 01.07.2012 до 31.12.2012 година. 
 11.   Разно. 

 
 
 
 Точка 1 

Советот го разгледа и го усвои предложениот Записник од 1-та седница на 
Советот, одржана на 04.01.2013 година. При гласањето, воздржан беше членот на 
Советот, Селвер Ајдини, другите 12 членови на Советот гласаа "за". 
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            Точка 2 
 Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на ЈП Македонска радио телевизија Скопје, Прв 
програмски сервис на МТВ, емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година. Советот за 
радиодифузија на РМ остана на ставот изречен на 4-та седница во врска со 
постапувањето кон радиодифузерите по извештаите од мониторингот на програмата на 
трговските радиодифузни друштва.  
 

 
 
Точка 3 

 Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво ТРД ТВ Ера ДОО 
Скопје, емитувана на 21, 22 и 23 јануари 2013 година. Советот за радиодифузија на РМ 
остана на ставот изречен на 4-та седница во врска со постапувањето кон 
радиодифузерите по извештаите од мониторингот на програмата на трговските 
радиодифузни друштва.  
 
 
 

Точка 4 
 Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, емитувана на 21, 22 и 
23 јануари 2013 година. Советот одлучи да упати укажување до ТРД ТВ АМАЗОН 
ДООЕЛ Скопје, во кое ќе му укаже дека е прекршен Член 75 став 2 од Изборниот 
законик и член 12 од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот 
пред започнување 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). Советот го задолжи Секторот за правни работи во 
соработка со Секторот за програмски работи да го подготви горенаведеното 
укажување. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави 
горенаведеното укажување до ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје. 
 

 
 

Точка 5  
 Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитувана на 21, 
22 и 23 јануари 2013 година. Советот за радиодифузија на РМ остана на ставот 
изречен на 4-та седница во врска со постапувањето кон радиодифузерите по 
извештаите од мониторингот на програмата на трговските радиодифузни друштва.  

 
 
 
Точка 6  

 Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, емитувана на 23 јануари 
2013 година. Советот одлучи да упати укажување до ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, во кое 
ќе му укаже дека е прекршен 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). Советот го задолжи Секторот за правни 
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работи во соработка со Секторот за програмски работи да го подготви горенаведеното 
укажување. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави 
горенаведеното укажување до ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје. 
 
  

Точка 7 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на програмата на ТРД СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје, емитувана на 23 
јануари 2013 година. Советот одлучи да упати укажување до ТРД СИТИ РАДИО 
ДООЕЛ Скопје, во кое ќе му укаже дека е прекршен 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). Советот го задолжи 
Секторот за правни работи во соработка со Секторот за програмски работи да го 
подготви горенаведеното укажување. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот 
да го достави горенаведеното укажување до ТРД СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје. 
 
 

Точка 8 
Советот ја разгледа и ја усвои предложената Анализа на досега емитувани 

епизоди од долгометражниот серијал - „Величествениот“, програмска понуда на ТРД 
Канал 5 ДОО – Скопје. Советот одлучи дека е потребно серијалот „Величествениот“, 
програмска понуда на ТРД Канал 5 ДОО – Скопје, да биде означен како – Програма од 
втора категорија: Програми со описи, сцени и/или глетки што можат да ја вознемират 
малолетната публика, па оттаму е неопходен надзор на родител или на старател. 
Програмите од втора категорија можат да се емитуваат само во периодот од 17 до 5 
часот. ТРД Канал 5 треба да ја усогласи класификацијата на серијалот со Правилникот 
за заштита на малолетната публика, а репризите да не ги емитува пред 17 часот (сега 
се емитуваат околу 16 часот). Советот го задолжи Секторот за програмски работи во 
соработка со Секторот за правни работи, да подготви допис до ТРД Канал 5 ДОО – 
Скопје, во кој ќе му укаже дека поради наведените карактеристики на уметничкиот 
пристап во Анализата, потребно е серијалот да биде означен како – Програма од втора 
категорија: Програми со описи, сцени и/или глетки што можат да ја вознемират 
малолетната публика, па оттаму е неопходен надзор на родител или на старател. 
Воедно, во дописот да биде наведено дека програмите од втора категорија можат да се 
емитуваат само во периодот од 17 до 5 часот и ТРД Канал 5 треба да ја усогласи 
класификацијата на серијалот со Правилникот за заштита на малолетната публика, а 
репризите да не ги емитува пред 17 часот (сега се емитуваат околу 16 часот). Советот 
го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави горенаведениот допис до ТРД 
Канал 5 ДОО – Скопје. При гласањето, воздржан беше членот на Советот, м-р Васко 
Петревски, другите 12 членови на Советот гласаа "за". 

 
 
 

Точка 9 
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Анализа на судските 

прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни 
санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите (од 1-ви јули, 
заклучно со 31-ви декември 2012 година). 
 
 
 

Точка 10 
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Анализа на сите 

спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од страна на Советот за 
радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на 
радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2012 година. 
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Точка 11 
            Разно 
         - Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека претходниот ден забележал 
емитување на една анкета на Собранискиот канал (во текот на целиот ден) и рече дека 
треба да им се укаже дека тоа не треба да го прават од распишувањето на изборите до 
периодот пред започнување на изборната кампања согласно Правилникот на Советот.  
 Членот на Советот, Лазо Петрушевски, даде процедурална забелешка дека 
секоја точка под Разно треба прво да се предложи, а потоа Советот да ја усвои. 
 Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи членот на Советот, 
Столе Наумов да ги достави забелешките за кои што зборува до Секторот за 
програмски работи, кој ќе подготви соодветен материјал и ќе го даде на разгледување 
на следната седница на Советот за радиодифузија.  
 Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека не треба да се чека пет дена и 
треба веднаш да се реагира. Согласно Правилникот на Советот, при известувањето 
треба да се обезбеди отвореност за различни политички погледи и гледишта, Кога се 
објавуваат анкети треба да се обезбедат доволно информации, врз основа на кои 
јавноста ќе може да ја процени веродостојноста на испитувањата. Тој рече дека 
Анкетата на Вест Мистер, за која веројатно нарачател е Собранието на РМ, во 
одредена мера е контраверзна по реакцијата на Агенцијата која го извршила 
истражувањето, односно ја спровела анкетата. Под формата "МРТ-ИНФО" неколку пати 
дневно се објавува истата анкета на Собранискиот канал. Резултатите се точни, но 
спорно е дека бил прекршен договорот за начинот на кој што треба да биде 
презентирана. Тој рече дека ако зборуваме за рамноправност, треба да стои и 
анкетата, но и реакцијата на Агенцијата Цивилис, која што ја извршила анкетата. Треба 
да им се обрне внимание на МРТ да не ги емитува огласите кои што се финансирани 
од буџетски пари. Додаде и дека треба да се обрне внимание на Вестите, во кои треба 
да се обезбеди рамноправност на кандидатите.  
 Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека при емитувањето 
на огласите е нагласено дека станува збор за бесплатно емитување и не се плаќаат од 
буџетот. Тоа се соопштенија од информативен карактер, со точно одредени датуми. Во 
Законот и во Правилникот не пишува партиски кандидати, туку пишува кандидати 
потврдени од ДИК. И ако има активност, по која што не постапил Советот, тоа е 
појавувањето на новинарите и уредниците на одредени медиуми на митинзите на 
опозицијата, а во такви случаи Советот би можел да преземе прекршочни пријави 
против нив. 
 Членот на Советот, Сељадин Џезаири рече дека Членот 7 од Правилникот за 
однесување на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната 
кампања треба превентивно да делува на сите радиодифузери и на јавниот сервис. 
 Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот треба да 
има исти аршини кон сите медиуми. 
 
 
Бр. 02-545/11             Совет за радиодифузија на РМ 
28.02.2013 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, 
Огнен Неделковски 
 
 
Изработил / Одобрил: Огнен Неделковски 


