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ЗАПИСНИК
од 14-та седница на Советот
одржана на 26.05.2009 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефановски, Илир Ајдини, проф. д-р
Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски, Фарук Омерагиќ, Панче Наумов Бранко
Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни: акад. Бојан Шоптрајанов (најавено отсуство)
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Слободан Беличански,

Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Снежана Трпевска, Горан Радуновиќ, Арбен
Саити, Арѓент Џелили и Борче Маневски.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи да се вметнат во Дневниот ред под точката
“Разно” следните точки: “Приговор од Сашо Богдановски бр.1999/2 од 22.05.2009
година против Решението бр.04-1999/1 од 18.05.2009 година” и "Награди за посебни
вонредни залагања во работењето на вработените во Стручната служба на Советот за
време на претседателските и локалните избори 2009 година".

Предлозите беа прифатени од страна на членовите на Советот, при што за
седницата беше утврден следниот:

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 11-та седница (Јавна седница) на Советот
за радиодифузија на РМ, одржана на 30 април 2009 година.

2. Мислење за Предлог-текстот на Законот за авторското право и сродните
права.

3. Информација од анализата на епизодите од серијата “Трева”, емитувани
на ТРД ТВ Канал 5 на 13-ти, 14-ти, 15-ти и 18-ти мај 2009 година, врз основа на
претставка од граѓани.

4. Информација од анализата на преносот на двете полуфинални вечери
и финалната вечер на “ЕВРОСОНГ”, од аспект на рекламирање и спонзорирање,
емитувани на МТВ на 12-ти, 14-ти и 16-ти мај 2009 година.

5. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на подато-
ците за работењето на радиодифузерите во претходната година.

6. Барање од ТИНЕКС за престанок на важење на Дозволата за вршење
радиодифузна дејност.

7. Стратегија за комуникација и видливост на Советот за радиодифузија на
РМ (Нацрт).

8. Информација за проектите од јавен интерес.
9. Усогласување на сметководството согласно укажувањата на независ-

ниот ревизор.
10. Информацијата за потребата од измена и дополнување на Годишниот

план за јавни набавки во 2009-та година на Советот за радиодифузија на РМ –
Пречистен текст бр.05-1997/1 од 18.05.2009 година, со Предлог-Одлуки за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за следниот предмет
– софтвер за електронско водење на уписник за предметите по претставки и предлози
– УПП, софтвер за електронско водење на уписник за предметите од првостепената
управна постапка – Уп 1 и анти-вирус софтверско решение.

11. Одлука за потреба од јавна набавка за доделување договор за јавна
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набавка за  предметот – сервисирање на постојната компјутерска мрежа во Советот
за радиодифузија на РМ. (Предлог).

12. Одлука за потреба од јавна набавка за доделување договор за јавна
набавка за  предметот – одржување и поправка на климатизерите во Советот за
радиодифузија на РМ (Предлог).

13. Одлука за потреба од јавна набавка за доделување договор за јавна на-
бавка за  предметот – одржување и поправка на копир и факс апарите во Советот за
радиодифузија на РМ (Предлог).

14. Информација од неформалниот состанок на Постојаниот комитет на
европската конвенција за прекугранична телевизија, одржан во февруари во
Стразбург.

15. Разно.
- Приговор од Сашо Богдановски бр.1999/2 од 22.05.2009 година против

Решението бр.04-1999/1 од 18.05.2009 година.
- Награди за посебни вонредни залагања во работењето на вработените во

Стручната служба на Советот за време на претседателските и локалните избори 2009
година

Точка 1
Записникот од 11-та седница (Јавна седница) на Советот за радиодифузија на

РМ, одржана на 30 април 2009 година, беше усвоен во целост како што беше
предложен.

Точка 2
Советот за радиодифузија на РМ во врска со предложеното Мислење на

Советот за Предлог-текстот на Законот за авторското право и сродните права донесе
заклучок да се усвои Мислењето на Советот за радиодифузија за Предлог-текстот на
Законот за авторското право и сродните права. Мислењето на Советот за
радиодифузија за Предлог-текстот на Законот за авторското право и сродните права
да се достави до Министерството за култура на РМ, најдоцна до 31 мај 2009 година.

Точка 3
Во врска со Информација од анализата на епизодите од серијата “Трева”,

емитувани на ТРД ТВ Канал 5 на 13-ти, 14-ти, 15-ти и 18-ти мај 2009 година, врз основа
на претставка од граѓани Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се
усвои Информацијата од анализата на епизодите од серијата “Трева” емитувани на
програмскиот сервис на ТРД ТВ Канал 5 на 13-ти, 14-ти, 15-ти и 18-ти мај 2009 година,
врз основа на претставка од граѓани.

На ТРД ТВ Канал 5, за утврдените прекршувања во епизодите од серијата
“Трева” емитувани на 13-ти, 14-ти, 15-ти и 18-ти мај 2009 година, да се изречат
следните мерки:

- поради прекршување на член 71 став 4 од Законот за радиодифузната дејност
и член 7 Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој – писмена
опомена со барање за објавување.

Советот го задолжи Секторот за правни работи, во соработка со Секторот за
програмски работи, да ја достави до ТРД ТВ Канал 5 изречената мерка и да побара
серијата “Трева” да се емитува во соодветен термин, по 22 часот.

При гласањето, воздржан беше членот на Советот за радиодифузија на РМ
Столе Наумов, сите други членови на Советот гласаа "за".
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Точка 4
Во врска со Информацијата Информација од анализата на преносот на двете

полуфинални вечери и финалната вечер на “ЕВРОСОНГ”, од аспект на рекламирање и
спонзорирање, емитувани на МТВ на 12-ти, 14-ти и 16-ти мај 2009 година, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои Извештајот од мониторингот на
преносите за песна на Евровизија емитувани на програмскиот сервис МТВ1 на 12-ти,
14-ти и 16-ти мај 2009 година.

На МТВ1, за утврдените прекршувања во преносите за песна на Евровизија
емитувани на 12-ти, 14-ти и 16-ти мај 2009 година, да и се изрече следната мерка:

- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
– писмена опомена со барање за објавување.

Точка 5
Во врска со предложената Информација за исполнувањето на обврската за

објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да ја усвои предложената
Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоците за
работењето на радиодифузерите во предходната година.

Поради неисполнувањето на обврската за објавување на податоците за
работењето, на следните Трговски радиодифузни друштва да им се изречат мерки:

- На ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – писмена опомена со барање за
објавување.

- На ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово – времена забрана за емитување на
програмскиот сервис од 16 дена.

- На ТРД Сури РАДИО СЕМИ – ДООЕЛ, Центар Жупа, С.Г.Папрадник – времена
забрана за емитување на програмскиот сервис од 8 дена.

- На ТРД РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ Дебар – писмена опомена.
- На ТРД ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково – писмена опомена со

барање за објавување.
- На ТРД РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ ПРИЛЕП – писмена опомена.
- На ТРД КИКИ Илија, ДООЕЛ Струга – времена забрана за емитување на

програмскиот сервис за период од 8 дена.
- На ТРД за производство и емитување ЕМИ – Џевдет ДООЕЛ с.Жировница

Ростуше – писмена опомена.
- На Трговското друштво за радиодифузна дејност ТВ ШУТЕЛ Ќамил ДООЕЛ

Скопје – писмена опомена со барање за објавување.
- На ТРД ТВ ГУРРА ДОО Кичево – времена забрана за емитување на

програмскиот сервис за период од 8 дена.
- На ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ – времена

забрана за емитување на програмскиот сервис за период од 8 дена.
- На ТРД НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ – писмена опомена.
- На ТРД ПРОТЕЛ ДООЕЛ Пробиштип – писмена опомена.
- На ТРД РАДИО АКТУЕЛ ДООЕЛ Битола – времена забрана за емитување на

програмскиот сервис за период од 8 дена.
- На ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола – писмена опомена со барање за објавување.
- На ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево – писмена опомена.
- На ТРД АЛФА ДООЕЛ Радовиш – писмена опомена со барање за објавување.
- На ТРД РАДИО ФАМА ДОО Тетово – писмена опомена.
- На ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ, Берово – писмена опомена.
- На ТРД ПРОДУКЦИЈА-ЛГН експорт-импорт ДОО – писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви мерките на

наведените Трговски радиодифузни друштва, кои не ја исполнија  обврската за
објавување на податоците за работењето.
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Советот го задолжи Секторот за правни работи да им наложи на
радиодифузерите на кои им е изречена мерката - времена забрана за емитување на
програмскиот сервис за период од 8, односно од 16 дена, во рок од 7 дена по приемот
на одлуката за изрекување мерка да ги отстрани сторените повреди со
непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност и во рок од 15 дена од денот
на приемот на одлуката за изрекување мерка, писмено да го извести Советот за
деновите кога ќе ја изврши истата.

Исто така, Советот го задолжи Секторот за правни работи да им наложи на
радиодифузерите на кои им е изречена мерката – писмена опомена со барање за
објавување,  во рок од 7 дена по приемот на одлуката за изрекување мерка да ги
отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност
и најдоцна три работни дена пред извршувањето на мерката, писмено да го извести
Советот за денот и часот во кој ќе ја изврши истата.

Точка 6
Постапувајќи по Известувањето на Друштвото за трговија на големо и мало и

услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бр.07-2987/1 од 14.10.2008 година,
Советот за радиодифузија на РМ донесе одлука за изменување на Одлуката за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит),
бр.02-2595/1 од 19.08.2008 година ("Службен весник" бр.104/2008), и тоа:

- во точката I , бројот 10 се заменува со бројот 9;
- во точката I, се брише подточката 5, која гласи "една дозвола за телевизиски

програмски сервис од претежно забавен општ формат на правното лице Друштво за
трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје";

- во точката I , подточката 6 станува подточка 5;
- во точката I , подточката 7 станува подточка 6;
- во точката I , подточката 8 станува подточка 7;
- во точката I , подточката 9 станува подточка 8;
- во точката I , подточката 10 станува подточка 9.
Во останатите делови Одлуката за доделување дозволи за вршење

радиодифузна дејност (телевизија преку сателит), бр.02-2595/1 од 19.08.2008 година
("Службен весник" бр.104/2008), останува неизменета.

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави Одлуката за
изменување на Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност
(телевизија преку сателит), бр.02-2595/1 од 19.08.2008 година ("Службен весник"
бр.104/2008) во "Службен весник на Република Македонија".

Точка 7
Во врска со предложената Стратегија за комуникација и видливост на Советот

за радиодифузија на РМ (Нацрт), Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да
ја усвои предложената Стратегија за комуникација и видливост на Советот за
радиодифузија на РМ (Нацрт). Советот одлучи да отвори интерна јавна расправа во
рамките на Советот за радиодифузија на РМ во врска со предложената Нацрт-
Стратегија за комуникација и видливост на Советот за радиодифузија на РМ.
Расправата да трае до 30 јуни и да резултира со подготвување Предлог-Стратегија за
комуникација и видливост на Советот за радиодифузија на РМ, кој ќе биде разгледан
на една од наредните седници на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 8
Во врска со предложената Информација за проектите од јавен интерес, Советот

за радиодифузија на РМ донесе заклучок да ја усвои предложената Информација за
проектите од јавен интерес, составена од Преглед на одобрени проекти од јавен
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интерес што се во фаза на реализација или што не се започнати (состојба 15 мај 2009
година).

Точка 9
Во врска со Усогласувањето на сметководството согласно укажувањата на

независниот ревизор, Советот за радиодифузија на РМ донесе одлука да се усогласи
сметководството на Советот за радиодифузија на РМ според препораките на
независниот ревизор. Сметководствената рамка која ќе се применува да е Законот за
сметководство за непрофитни организации и нејзината примена да отпочне од
01.01.2009 година.

Точка 10
Во врска со предложената Информација за потребата од измена и дополнување

на Годишниот план за јавни набавки во 2009-та година на Советот за радиодифузија
на РМ – Пречистен текст бр.05-1997/1 од 18.05.2009 година, со Предлог-Одлуки за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за следниот предмет
– софтвер за електронско водење на уписник за предметите по претставки и предлози
– УПП, софтвер за електронско водење на уписник за предметите од првостепената
управна постапка – Уп 1 и анти-вирус софтверско решение, Советот за радиодифузија
на РМ донесе заклучок да ја усвои предложената Информација за потребата од
измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2009-та година на
Советот за радиодифузија на РМ – Пречистен текст бр.05-1997/1 од 18.05.2009 година.

Планот за јавни набавки за 2009-та година на Советот за радиодифузија да
се дополни и тоа:

- Во делот на Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на
стоки под реден број 7 да биде "Анти-вирус софтверско решение", а проценетата
вредност на договорот да биде 40.000,00 денари, без ДДВ.

- Советот донесе одлука да се формира комисија за јавни набавки за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за следниот предмет:
Анти-вирус софтверско решение, во состав: Бојан Шоптрајанов, Претседател, Арбен
Саити, член и Арѓент Џелили, член.

Во Планот за јавни набавки за 2009-та година на Советот за радиодифузија
да се направат следните измени:

- Во делот на Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на
стоки, точката 6 која гласи "Софтвер за потребите на Советот" (со процената вредност
на договорот од 1.440.000,00 без ДДВ), да се замени и да гласи "Софтвер за потребите
на Советот за: електронско водење на уписник за предметите по претставките и
предлозите и за електронско водење на уписник за предметите од првостепената
управна постапка", а проценетата вредност на набавката да биде 310.000,00 денари,
без ДДВ.

Советот донесе одлука да се формира комисија за јавни набавки за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за следниот предмет:
Софтвер за потребите на Советот за: електронско водење на уписник за предметите
по претставките и предлозите и за електронско водење на уписник за предметите од
првостепената управна постапка, во состав: Бојан Шоптрајанов, Претседател, Арбен
Саити, член и Арѓент Џелили, член.

Точка 11
Во врска со предложената Одлука за потреба од спроведување постапка за

доделување договор за јавна набавка за предметот: Одржување (сервисирање) на
постојната компјутерска мрежа, со Предлог-Одлука, Советот за радиодифузија на РМ
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донесе Одлука за спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за
предметот: Одржување (сервисирање) на постојната компјутерска мрежа. Постапката
за предметот за јавна набавка: Одржување (сервисирање) на постојната компјутерска
мрежа да ја спроведе Комисијата за јавни набавки во состав: Бранко Радовановиќ,
Претседател, Хари Митриќески - Клекачкоски, член и Арѓент Џелили, член.

Точка 12
Во врска со предложената Одлука за потреба од спроведување постапка за

доделување договор за јавна набавка за предметот: Одржување и поправка на
климатизери, со Предлог-Одлука, Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за предметот:
Одржување и поправка на климатизери. Постапката за предметот за јавна набавка:
Одржување и поправка на климатизери да ја спроведе Комисијата за јавни набавки во
состав: Столе Наумов, Претседател, Владимир Ѓеоргиески, член и Маја Дамевска,
член.

Точка 13
Во врска со предложената Одлука за потреба од спроведување постапка за

доделување договор за јавна набавка за предметот: Одржување и поправка на копир и
факс апарати, со Предлог-Одлука, Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за предметот:
Одржување и поправка на копир и факс апарати. Постапката за предметот за јавна
набавка: Одржување и поправка на копир и факс апарати да ја спроведе Комисијата за
јавни набавки во состав: Али Алиу, Претседател, Радмила Ивановска, член и Татјана
Куневска, член.

Точка 14
Во врска со предложената Информација од неформалниот состанок на

Постојаниот комитет на европската конвенција за прекугранична телевизија, одржан од
25-ти до 27-ми февруари 2009 година во Стразбург, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да ја усвои предложената Информација од неформалниот состанок на
Постојаниот комитет на европската конвенција за прекугранична телевизија, одржан од
25-ти до 27-ми февруари 2009 година во Стразбург.

Точка 15
Разно.

- Постапувајќи по Приговорот од Сашо Богдановски бр.1999/2 од 22.05.2009
година против Решението бр.04-1999/1 од 18.05.2009 година, Советот одлучи да ги
стави вон сила: Решението за распоредување на работно место, бр.04-1998/1 од
18.05.2009 година и Решението за распоредување на работно место, бр.04-19999/1 од
18.05.2009 година. Советот одлучи да останат во сила: Одлуката за распоредување на
работно место, бр.04-159/1 од 25.01.2007 година и Решението  за распоредување на
работно место, бр.04-1601/1 од 16.04.2009 година.

- Во врска со предложените Награди за посебни вонредни залагања во
работењето на вработените во Стручната служба на Советот за време на
претседателските и локалните избори 2009 година, Советот за радиодифузија на РМ
донесе одлука да се усвојат предложените Награди за посебни вонредни залагања во
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работењето на вработените во Стручната служба на Советот за време на
претседателските и локалните избори 2009 година, во целост како што беше
предложен. При гласањето, воздржани беше членовите на Советот за радиодифузија
на РМ  Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, а сите други членови на Советот гласаа
"за".

Бр. ___________
___________2009 година
С к о п ј е

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

______________________
Зоран СТЕФАНОСКИ

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ

___________________


