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 ЗАПИСНИК
од 20-та седница на Советот
одржана на 09.10.2009 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, Илир Ајдини,  акад. Бојан
Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, Панче Наумов, Фарук Омерагиќ, Бранко
Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни:  акад. Али Алиу (најавено отсуство)
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,

Слободан Беличански, Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Арѓент
Џелили,  Магдалена Давидовска – Довлева, Борче Маневски и Хари Митрикески –
Клекачкоски.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи како Точка 16 да се додаде точката "Предлог-
План за мониторинг на трговските радиодифузни друштва и на операторите на јавна
комуникациска мрежа, од 15-ти Октомври 2009 година до 31-ви Декември 2009 година",
а исто така предложи под точката "Разно" да се додадат следните точки:
"Информација од 11-та конференција на Медитеранската мрежа на регулаторни тела,
одржана во Гранада, Шпанија", "Информација од средбата на Советот за
радиодифузија на РМ со комисијата на Управниот Одбор и Советот на Јавното
претпријатие Македонска радио-телевизија, одржана на 07.10.2009 година" и "Предлог-
Одлука за пријавување на Советот за радиодифузија на РМ како организатор на
Состанокот на ЕПРА во мај 2011 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 18-та седница на Советот за радиодифу-
зија на РМ, одржана на 16 септември 2009 година.

2. Информација од мониторингот на емисијата  “Момент на вистината”,
емитувана на ТРД ТВ А1 на 1-ви октомври и на 8-ми октомври 2009 година.

3. Предлог-Правилник за стручно усовршување, дообразување и
специјализација на членовите на Советот за радиодифузија на РМ.

4. Информација за промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО
РАВЕЛ ДООЕЛ од Скопје.
      5.     Информација за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ ЕРА од
Скопје.
      6.     Информација за преземените активности во врска со изјавите на Велија
Рамковски емитувани во емисијата “Ексклузив”.
      7.     Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово (П О Т В Р Д А  бр.7).
      8.     Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје (П О Т В Р Д А  бр.7).
      9. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес (П О Т В Р Д А  бр.7).
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      10. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово  (П О Т В Р Д А  бр.7).
     11. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип (П О Т В Р Д А  бр.5).
     12.  Потврда за регистрација на пакетот дигитални програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип - Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (П О Т В Р Д А  бр.1).
     13.  Потврда за регистрација на програмски пакет на Космофон - услуги на мобилна
телефонија АД - Скопје (П О Т В Р Д А  бр.1).
     14.  Информација со Предлог-заклучок на работната група за решавање на
проблемот со службеното оружје на Советот за радиодифузија на РМ.
     15.   Предлог-одлука за набавка на професионална фото камера за потребите на
Советот.
     16. Предлог-План за мониторинг на трговските радиодифузни друштва и на
операторите на јавна комуникациска мрежа, од 15-ти Октомври 2009 година до 31-ви
Декември 2009 година.
     17.   Разно.
-   Информација од 11-та конференција на Медитеранската мрежа на регулаторни
тела, одржана во Гранада, Шпанија.
-    Информација од средбата на Советот за радиодифузија на РМ со комисијата на
Управниот Одбор и Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија,
одржана на 07.10.2009 година.
-  Предлог-Одлука за пријавување на Советот за радиодифузија на РМ како
организатор на Состанокот на ЕПРА во мај 2011 година.

Точка 1
             Записникот од 18-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
16 септември 2009 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2
Во врска со предложената Информација од мониторингот на емисијата

“Момент на вистината”, емитувана на ТРД ТВ А1 на 1-ви октомври и на 8-ми октомври
2009 година, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои
предложената Информација од мониторингот на емисијата “Момент на вистината”,
емитувана на ТРД ТВ А1 на 1-ви и на 8-ми октомври 2009 година. Советот за
радиодифузија на РМ донесе Одлука да упати Укажување до ТРД ТВ А1 поради
прекршување на член 68 став 1 од Законот за радиодифузната дејност и поради
загрозувањето на одредбите од член 70 од Законот за радиодифузната дејност, во
емисијата “Момент на вистината”, емитувана на ТРД ТВ А1 на 1-ви и на 8-ми октомври
2009 година. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го подготви
Укажувањето до ТРД ТВ А1 и во него да побара да се неутрализираат
самопромотивните најави за емисијата “Момент на вистината”. Советот го задолжи
Одделението за меѓународна соработка и односи со јавноста да подготви Соопштение
за јавноста и истото да го објави на ВЕБ страната на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 3
Во врска со предложениот Правилник за стручно усовршување, дообразување и

специјализација на членовите на Советот за радиодифузија на РМ, Советот за
радиодифузија на РМ го донесе заклучок да се усвои предложениот Правилник за
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стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите на на Советот за
радиодифузија на РМ. При гласањето, ченот на Советот за радиодифзија Бранко
Радовановиќ беше "против", а останатите членови на Советот гласаа "за". Советот го
задолжи Секретаријатот на Советот да го објави Правилникот за стручно
усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за
радиодифузија на РМ на Огласната табла во Советот.

Точка 4
Советот ја разгледа предложената Информација за барање одобрение за

промена на сопственичката структура на ТРД РАДИО РАВЕЛ ДООЕЛ од Скопје и
донесе заклучок да се усвои Барањето за промена на сопственичката структура на
ТРД РАДИО РАВЕЛ ДООЕЛ од Скопје и на ТРД РАДИО РАВЕЛ ДООЕЛ од Скопје да му
се издаде одобрение за промена на сопственичката структура.

Точка 5
Советот ја разгледа предложената Информација за барање одобрение за

промена на сопственичката структура на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје и донесе
заклучок да се усвои Барањето за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ
ЕРА ДООЕЛ од Скопје и на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје да му се издаде одобрение
за промена на сопственичката структура.

Точка 6
              Советот ја разгледа предложената Информација за преземените активности
во врска со изјавите на Велија Рамковски емитувани во емисијата “Ексклузив” и донесе
заклучок да се усвои предложената Информација за преземените активности во врска
со изјавите на Велија Рамковски емитувани во емисијата “Ексклузив”. Секторот за
истражување и долгорочен развој го информираше Советот за радиодифузија на РМ
дека се преземени активности, заедно со Комисијата за заштита на конкуренцијата, со
цел да се утврди дали А1 Телевизија во своето деловно работење применува практики
со кои се нарушува конкуренцијата. Советот го задолжи Секторот за истражување и
долгорочен развој, во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата, да ја
испита сопственичката поврзаност помеѓу Канал АБ и весникот Вечер. Советот го
задолжи Борче Маневски да подготви Соопштение за јавноста, во кое ќе биде
потенцирано дека Советот за радиодифузија ги интензивира активностите за
откривање и спречување на недозволена медиумска концентрација и дека сите свои
сознанија ќе ги достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата. Советот го
задолжи Одделението за меѓународна соработка и односи со јавноста  да го објави
Соопштението за јавноста на ВЕБ страната на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 7
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово и да му
издаде Потврда бр.7 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.
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Точка 8
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје и да му
издаде Потврда бр.7 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 9
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес и да му
издаде Потврда бр.7 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 10
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово и да му
издаде Потврда бр.7 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 11
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштво за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштво за телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија
и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19  КЕЈБЛТЕЛ Штип и да му издаде
Потврда бр.5 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа.
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Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 12
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот дигитални програмски сервиси

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово,
Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе
заклучок да го прифати Барањето за регистрација на пакетот дигитални програмски
сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје и да му се издаде Потврда бр.1
за регистрација на пакетот дигитални програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 13
Во врска со Барањето за регистрација на програмскиот пакет на Космофон -

услуги на мобилна телефонија АД – Скопје (како оператор на јавна комуникациска
мрежа), Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за
регистрација на програмскиот пакет на Космофон - услуги на мобилна телефонија АД –
Скопје (како оператор на јавна комуникациска мрежа) и да му издаде Потврда бр.1 за
регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 14
Во врска со предложената Информација со Предлог-заклучок на работната

група за решавање на проблемот со службеното оружје на Советот за радиодифузија
на РМ, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложената
Информација со Предлог-заклучокот на Работната група за решавање на проблемот
со службеното оружје на Советот за радиодифузија на РМ. Советот донесе Одлука со
која се утврдува дека трајно престанува потребата од користење на службениот
пиштол на Советот, марка Валтер П 99, калибар 9 мм, заедно со приборот за чистење
и футролата, како и муницијата – поради немање потреба од службено физичко
обезбедување на Претседателот на Советот или некое друго лице. Во истата Одлука,
беше заклучено Советот да го задолжи работникот Љубе Тарчуговски, како имател на
дозволата за поседување и носење на пиштолот Валтер П 99, калибар 9 мм, во рок од
15 дена од денот на приемот на Одлуката, да го купи пиштолот Валтер П 99, калибар 9
мм, по пат на непосредна спогодба склучена помеѓу Советот како продавач и Љубе
Тарчуговски како купувач, по фактурната цена од 70.295,00 денари, со отплата на 36
рати, со задршка од платата.

Точка 15
Во врска со предложената Информација за потребата од набавување:

дигитална фото камера, со следните минимални технички карактеристики: 10
мегапиксели, 2,5 инчен LGD дисплеј, објектив 18-55mm, литиумска батерија, 7 точки на
фокусирање, гаранција 1 година и мемориска картичка од 1GB (со Предлог-Одлука),
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да ја усвои предложената
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Информација, при што дonese odluka да се изврши набавка на дигитална фото
камера, со следните минимални технички карактеристики: 10 мегапиксели, 2,5 инчен
LGD дисплеј, објектив 18-55mm, литиумска батерија, 7 точки на фокусирање, гаранција
1 година и мемориска картичка од 1GB, од страна на извршител што ќе биде
дополнително определен, со спроведување на постапка за прибирање на најмалку три
понуди. Надоместокот за набавката да биде најмногу 30.000,00 денари.

Точка 16
Во врска со Предлог-Планот за мониторинг на трговските радиодифузни

друштва и на операторите на јавна комуникациска мрежа, од 15-ти Октомври 2009
година до 31-ви Декември 2009 година, Советот за радиодифузија на РМ донесе
заклучок да се усвои Планот за мониторинг на трговските радиодифузни друштва и на
операторите на јавна комуникациска мрежа, од 15-ти Октомври 2009 година до 31-ви
Декември 2009 година. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го
операционализира Планот за мониторинг на трговските радиодифузни друштва и на
операторите на јавна комуникациска мрежа, од 15-ти Октомври 2009 година до 31-ви
Декември 2009 година и да се направат тимови што ќе одат низ градовите во
Република Македонија и ќе го спроведуваат горенаведениот План.

Точка 17
            Разно.
             - Претседателот на Советот за радиодифузија на РМ, Зоран Стефаноски ја
образложи Информацијата од 11-та конференција на Медитеранската мрежа на
регулаторни тела, одржана во Гранада, Шпанија. Тој истакна дека  на единаесеттата
конференција на МНРА, што се одржа во шпанскиот град Гранада, Советот за
радиодифузија беше едногласно примен и заведен под уставното име на земјата.
            -    Информација од средбата на Советот за радиодифузија на РМ со комисијата
на Управниот Одбор и Советот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија,
одржана на 07.10.2009 година.
            -   Во врска со Предлог-Одлуката за пријавување на Советот за радиодифузија
на РМ како организатор на Состанокот на ЕПРА во мај 2011 година, Советот за
радиодифузија донесе Одлука за пријавување на Советот за радиодифузија на РМ
како организатор на Состанокот на ЕПРА во мај 2011 година. Советот ја задолжи
делегацијата од Советот која ќе присуствува на Состанокот на ЕПРА во Дрезден, од 13
до 18 октомври 2009 година, во состав: Илир Ајдини, Столе Наумов и Борче Маневски,
да ја поднесе кандидатурата на Советот за радиодуфузија на РМ за организатор на
Состанокот на ЕПРА во мај 2011 година.

I-во продолжение на 20-та седница одржано на 13.10.2009

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, Илир Ајдини, проф. д-р
Томе Груевски, Бранко Радовановиќ и Фарук Омерагиќ.

Отсутни: Столе Наумов, Панче Наумов, проф. д-р Али Алиу  и акад. Бојан
Шоптрајанов.

Prisutni od Stru~na slu`ba: Андриана Скерлев – Чакар и Огнен
Неделковски.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
при што за првото продолжение на 20-та седница беше утврден следниот:
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D н е в е н  р е д

1. Барање од Друштвото за трговија и услуги МДТХ ДОО од Скопје за
регистрација на пакетот програмски сервиси – реемитувани преку јавна комуникациска
мрежа – сателит (ДТХ-директно до дома) на територијата на Република Македонија

To~ka 1
Во врска со Барањето на Друштвото за трговија и услуги МДТХ ДОО од Скопје

за регистрација на пакетот програмски сервиси – реемитувани преку јавна
комуникациска мрежа – сателит (ДТХ-директно до дома) на територијата на Република
Македонија, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето на Друштвото за трговија и услуги МДТХ ДОО од Скопје за регистрација на
пакетот програмски сервиси – реемитувани преку јавна комуникациска мрежа – сателит
(ДТХ-директно до дома) на територијата на Република Македонија. На Друштвото за
трговија и услуги МДТХ ДОО од Скопје да му се издаде Потврда бр.1 за регистрација
на пакетот програмски сервиси – реемитувани преку јавна комуникациска мрежа –
сателит (ДТХ-директно до дома) на територијата на Република Македонија. Советот го
задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањата и потврдите во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Бр. 02-3605/25
16.11.2009 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, с.р.

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ
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