ЗАПИСНИК
од 13-та седница на Советот
одржана на 11.05.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо
Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски, м-р
Васко Петревски, Антонио Јовановски и Селадин Џезаири.
Оправдано отсутни: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), Столе Наумов
(оправдано отсутен)
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, Симона Темелкова, Арџент Џелили, Горан Радуновиќ и
Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Соња Казиовска од Дневник, Тања Јовановска од Вест,
Бојан од ТВ Алфа, Михајло Видимлиски од 24 Вести, Сања Јовановиќ Дамјановска од
ТВ Телма, Марија Сервиева од Капитал.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 13-та седница на
Советот за радиодифузија и го прочита предложениот дневен ред.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи по точката 4, да се
додаде нова точка 5, "Одлука за започнување постапка за обезбедување на деловен
простор за потребите на Советот за радиодифузија на РМ". Раководителот на
Стручната служба, потребните материјали за точката ги подели на членовите на
Советот. Овој предлог беше едногласно усвоен.
Бидејќи немаше други предлози за дополнување и измени, Претседателот на
Советот, м-р Зоран Трајчевски, Дневниот ред со доплнувањето за точка 5, го стави на
гласање. Советот едногласно го усвои следниот Дневен ред:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 6-та седница на Советот, одржана на
27.03.2012 година.
2. Усвојување на Записникот од 7-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на
06.04.2012 година.
3. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот, одржана на 10.04.2012
година.
4. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 18.04.2012
година.
5. Одлука за започнување постапка за обезбедување на деловен простор за
потребите за Советот за радиодифузија на РМ.
6. Информација за почитувањето на утврдениот рок за исплата на втората рата
согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со трговските
радиодифузни друштва ТРД 24 часа Вести, ТРД Наша ТВ, ТРД АБ Канал и ТРД Пинк 15.
7. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност за терестеријално емитување, состојба заклучно со 10 мај 2012
(краен рок за исполнување на обврската).
8. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ А2 реализиран на
6 мај 2012 година.
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9. Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012
година.
10. Предлог за измена и дополнување на Планот за јавни набавки на Советот за
радиодифузија на РМ за 2012 година (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од 12.04.2012
година.
11. Информација во врска со неисполнување на обврските на Друштвото за
архитектура и инженеринг Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје, од донесената Одлука за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио), бр.07-178 од
15.07.2010 година („Службен весник на РМ бр. 96/2010).
12. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката
структура на Трговско радиодифузно друштво МОДЕА ДООЕЛ од Свети Николе.
13. Разно.
Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 6-та седница на Советот, одржана на 27.03.2012
година. Записникот од 6-та седница на Советот, одржана на 27.03.2012 година,
Советот, со три воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Васко Петревски, Антонио
Јовановски и Селадин Џезаири, (бидејќи во тој период сеуште не беа избрани за
членови на Советот), го усвои во текстот како што беше предложен.
Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 7-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на
06.04.2012 година. Записникот од 7-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на
06.04.2012 година, Советот, со три воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Васко
Петревски, Антонио Јовановски и Селадин Џезаири, (бидејќи во тој период сеуште не
беа избрани за членови на Совет), го усвои во текстот како што беше предложен.

Точка 3
Советот го разгледа усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот,
одржана на 10.04.2012 година. Записникот од 8-та седница на Советот, одржана на
10.04.2012 година, Советот, со три воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Васко
Петревски, Антонио Јовановски и Селадин Џезаири, (бидејќи во тој период сеуште не
беа избрани за членови на Совет), го усвои во текстот како што беше предложен.

Точка 4
Советот го разгледа усвојувањето на Записникот од 9-та седница на Советот,
одржана на 18.04.2012 година. Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на
18.04.2012 година, Советот, со три воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Васко
Петревски, Антонио Јовановски и Селадин Џезаири, (бидејќи во тој период сеуште не
беа избрани за членови на Совет), го усвои во текстот како што беше предложен.
Точка 5
Советот ја разгледа Предлог Одлуката за започнување постапка за обезбедување
на деловен простор за потребите за Советот за радиодифузија на РМ. Претседателот
на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за радиодифузија потребно е
да започне со постапка за обезбедување административна заграда за потребите за
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Советот. Во таа насока даде кратко образложение напоменувајќи дека јавноста веќе е
запозната со фактот дека Советот за радиодифузија на РМ не поседува сопствен
деловен простор од моментот на неговото формирање, 1997 година па се до денес. Од
таа причина за време на целото негово постоење и делување користи простории под
закуп за кои издвојува значителна сума на финансиски средства кои претставуваат
сериозно финансиско оптоварување за функционирањето на Советот. Во разговори со
Владата на РМ, Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека веќе е
обезбедена локација на која што Советот ќе има можност да изгради сопствен објект,
односно кога ќе се одбележи 15 годишнината од постоењето на Советот, тогаш и ќе се
започне постапка за обезбедување на сопствен деловен простор. Со ваков чекор
Советот видно ќе ги намали финансиските трошоци кои на годишно ниво преставуваат
значителна ставка и трошок, а средствата во иднина ќе може оперативно да се
искористат за подобрување на функционирањето на Советот, техничко доопремување,
стручно доосовршување на вработените и сл. Бидејќи Советот нема компетентен кадар
за изградба на зградата, предложи, за сите потребни активности околу подготовката на
техничката документација и изградба на административната зграда, да биде задолжена
Службата за општи и заеднички работи при Владата на РМ, бидејќи таму постојат
стручни лица кои можат да го спроведат и финализираат целиот процес.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека сместувањето на
Советот во деловни простории е најголемиот проблем со кој Советот се соочува со
години, поточно од неговото формирање до денес. Финансиските средства кои ги
издвојува за оваа намена се исклучително високи и преставуваат дополнителен
проблем за неговото делување. Точката 5, Одлуката за започнување постапка за
обезбедување на деловен простор за потребите за Советот за радиодифузија на РМ, ја
поздравувува, и потенцира дека ќе биде предуслов за стабилност и просторна и
финансиска во долгорочното работење на Советот за радиодифузија и неговата
независност. Членот на Советот, м-р Васко Петревски, запраша дали, додека е во
израдба деловниот простор на Советот, постои можност Советот да се смести во
некојa изградена административна зграда за да се избегнат сегашните финансиски
трошоци? Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека доколку
постоел готов деловен простор, Советот ќе ја искористел таа можност, но таков
простор во моментот нема. До вселувањето во сопствениот деловен простор, Советот
ќе биде лоциран на сегашната адреса. Советот донесе едногласна одлука за
започнување постапка за обезбедување на административна зграда (деловен простор)
за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. Советот едногласно одлучи, во
насока на трајно решавање на прашањето на сместувањето на Советот за
радиодифузија на РМ, а со цел да се обезбеди функционална административна зграда
(деловен простор) во кој ќе биде сместено седиштето на Советот за радиодифузија на
РМ, да се пристапи кон барање на решение во соодветна законска постапка, во насока
на изнаоѓање локација во градот Скопје, на која ќе се изгради административна зграда
(деловен простор) за потребите на Советот со нето корисна површина од 1800м2 до
2000м2. За точната локација, површината на административната зграда (деловниот
простор), начинот на кој тој ќе се обезбеди, висината на потребните средства за таа
намена и друго, одлука ќе донесе Советот, согласно позитивните законски прописи.
Советот за радиодифузија на РМ се согласува за координатор на подготовките и
носител на изградбата на административната зграда (деловен простор) да биде
Службата за општи и заеднички работи при Владата на Република Македонија. Совето
го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за економскофинансиски работи, да го информираат Советот за правата и обврските кои Советот ги
има согласно Договорот за закуп со Друштвото за трговија и услуги Агромеханика АД
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увоз- извоз (наш бр.03-2987/1 од 15.11.2006 година) и сите склучени Анекси кон
основниот договор (наш број.03-413/1 од 19.02.2007, 03-168/1 од 25.01.2011 и 03-3039/1
од 22.08.2011 година).
Точка 6
Советот ја разгледа Информацијата за почитувањето на утврдениот рок за исплата
на втората рата согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со
трговските радиодифузни друштва ТРД 24 часа Вести, ТРД Наша ТВ, ТРД АБ Канал и
ТРД Пинк 15. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека во месец
април 2012 година, Советот, со четири трговски радиодифузни друштва кои се иматели
на дозвола за емитување на ТВ преку сателит склучи Договори за плакање на
заостанатиот долг на рати по основ на неплатени фактури за дозволата за вршење
радиодифузна дејност и тоа со: Наша ТВ ДОО Скопје, 24 Вести ДООЕЛ Штип, АБ Канал
Скопје и ТВ Пинк 15 ДООЕЛ Скопје. Со склучениот договор заклучно со 5 мај 2012
година требаше да биде уплатена втората рата од заостанатиот долг на сметката на
Советот за радиодифузија. Обврската во целост согласно утврдениот рок според
договорот ја извршија Наша ТВ ДОО Скопје и 24 Вести ДООЕЛ Штип и 24 Вести
ДООЕЛ Штип. ТВ Пинк 15 ДООЕЛ Скопје, заклучно со 10 мај 2012 година не ја изврши
уплатата на втората рата. Тој рече дека до Советот пристигнал и допис од ТВ Пинк 15
ДООЕЛ Скопје, со кој го известуваат Советот дека поради лошите работни резултати
не се во можност да ги испочитуваат договорните обврски односно да ја извршат
уплатата на втората рата. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни
дека согласно договорот кој е заведен на нотар, во кој што се дефинирани обврските,
односно доколку не ја изврши уплатата согласно склучениот договор за плаќање на
рати на заостанатиот долг кон Советот за радиодифузија на РМ за надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност, односно не извршиле уплата на ратите на
начин и во рокот утврден во член 2 од Договорот, Советот за радиодифузија на РМ врз
основа на член 4 од Договорот за плаќање на надоместокот за дозволата на рати, а
согласно член 63 став 1, алинеја 4, ќе донесе одлука за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече
дека ТВ Пинк 15, покрај сите рокови кои ги понуди Советот, не успеал да ги подмири
обврските кон Советот, и согласно Договорот и Законот за радиодифузната дејност,
Советот ќе предложи одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност,
односно престанок на важноста на истата.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, го изрази своето жалење за настанатата
состојба што ТВ Пинк 15 не успеа да ги подмири обврските кон Советот. Објасни дека
присуствувал кога дозволата за вршење радиодифузна дејност им била доделена, со
оптимизам затоа што се најавувал влез на странски капитал и бренд кој добро
функционира на просторите на поранешна Југославија. Веројатно рече, имаат
финансиски проблеми но задачата на Советот е секогаш да постапува согласно
прописите на Законот за радиодифузната дејност.
Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека Законот за радиодифузната
дејност е дециден и еднаков за сите радиодифузери, без разлика на нивниот назив или
местото од каде потекнуваат. Од тука смета дека секој радиодифузер што не е во
можност да ги подмири обврските кон Советот, треба да ги понесе и последиците,
согласно Законот. Како новинар го изрази своето жалење за згаснувањето на секој
медиум, но за ТВ Пинк 15, смета дека од една страна е поволно затоа што според него
овој медиум во етерот емитувал многу лоша програма.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека ТВ Пинк 15 имаа обврска,
согласно договорот да ги подмират обврските кон Советот но тоа не го испочитуваа. Во
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тој поглед Советот бел доволно толерантен и од таа причина не може никој да го
обвини дека придонел за настанатата ситуација со ТВ Пинк 15.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека за непочитување на
обврските кон Советот по основ на неплатени фактури од дозволата за вршење
радиодифузна дејност, Советот има унифициран став за сите радиодифузери
подеднакво. Смета дека просторот за дискусија е исцрпен со оглед на дискусиите кои
се воделе на претходните седници, понудените рокови и можноста за плаќање на рати.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за почитувањето на
утврдениот рок за исплата на втората рата согласно склучените договори за исплата на
долгот на рати со трговските радиодифузни друштва ТРД 24 часа Вести, ТРД Наша ТВ,
ТРД АБ Канал и ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје.
Советот за радиодифузија на РМ донесе едногласна одлука за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје, бр.073481/1 од 27.11.2008 година, поради непочитување на редоследот и начинот на
плаќање на долгот – надоместокот за дозволата, односно поради неплаќање на 2
(втората) рата од надоместокот во износ од 480.396,00 денари, утврден во член 2 од
Договорот за регулирање на плаќање на заостанат долг на рати, Книга II, ОДУ Број
210/12 од 03.04.2012 година, заверен кај нотар, Сашо Клисароски.
ТРД „ПИНК 15“ ДООЕЛ Скопје кон Советот има преостанат долг за
надоместокот за дозволата во вкупен износ од 1.921.582,00 денари – дел од износ по
Фактура, бр.145/2011 од 15.08.2011 година.
По одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност, согласно член 5
од Договорот за плаќање на заостанатиот долг на рати Книга II, ОДУ Број 210/12 од
03.04.2012 година, заверен кај нотар Сашо Клисароски, согласно кој Договорот има
својство на извршна исправа, заради остварување на предметот на Договорот –
наплатата на заостанатиот долг, во износ наведен во точка 2 на оваа Одлука, Советот
до извршител ќе поднесе барање за спроведување присилно извршување врз
паричните средства на должникот, неговите побарувања, целокупниот движен и
недвижен имот, сопственост на должникот.
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да ја извести
Агенцијата за електронски комуникации за горенаведената Одлука на Советот.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сроднитe права да ги извести сите оператори на јавна комуникациска
мрежа за горенаведената Одлука на Советот.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на АБ Канал,
предложи, Советот, на овој радиодифузер да му даде дополнителен рок за да започне
својата програма да ја емитува преку сателит.
Советот едногласно го задолжи Секторот за технологии и информатика да
следи дали ТРД „АБ КАНАЛ” ДООЕЛ Скопје го усогласи своето работење со добиената
дозвола за вршење радиодифузна дејност, односно дали ја емитува својата програма
преку сателит и, на седницата на Советот која ќе се одржи на 18 мај 2012 година да го
извести Советот дали ТРД „АБ КАНАЛ” ДООЕЛ Скопје ја емитува својата програма
преку сателит.
Точка 7
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со плаќањето на
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестеријално
емитување, состојба заклучно со 10 мај 2012 (краен рок за исполнување на обврската).
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, даде кратко објаснување по однос на
оваа точка. Потсети дека, Советот за радиодифузија на РМ на својата 10-та седница
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одржана на 24 април 2012 година, ја разгледа Информацијата со врска со плаќањето
на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално
емитување состојба заклучно со 11 април 2012 година. Во врска со наведената
Информација, Советот донесе заклучок на сите 34 друштва кои должеа по основ на
неплатени надоместоци за дозволата да упати предупредување да го платат
заостанатиот дог, во спротивно доколку не ја исполнат обврската ќе се иницира
постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност согласно член
63 став 1алинеа 4, во врска со член 64 од Законот за радиодифузната дејност. Но,
според Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење
радиодифузна дејност за терестеријално емитување, состојба заклучно со 10 мај 2012
година (краен рок за исполнување на обврската), својата законска обврска да го платат
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност не ја исполнија: ТВ Скај
нет Манчев Скопје, ТВ Шутел Скопје, ТВ Крт Скопје, ТВ Амазон Скопје, Радио Арачина
Скопје, Радио Џез ФМ Скопје, ТВ Меди Битола, МХ радио Охрид, Радио Пехчево,
Радио Беса Долнени, Радио АБ Кочани, Топ ТВ Берово, ТВ Канал 8 Кочани, Радио Про
ФМ Гостивар и Радио Ускана Плус Кичево.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи сите
радиодифузери кои не ја исполниле обврската да го платат надоместокот за дозволата
за вршење радиодифузна дејност, Советот да им даде рок од 15 дена, да ја исполнат
својата законска обврска.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со плаќањето
на надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално
емитување, состојба заклучно со 10 мај 2012 година (краен рок за исполнување на
обврската).
Врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за
радиодифузната дејност, Советот иницира постапка за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на следните радиодифузери, кои заклучно со
зададениот рок – најдоцна до 10-ти мај 2012 година, не ја исполнија својата законска
обврска да го платат надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност: ТВ
Скај нет Манчев Скопје, ТВ Шутел Скопје, ТВ Крт Скопје, ТВ Амазон Скопје, Радио
Арачина Скопје, Радио Џез ФМ Скопје, ТВ Меди Битола, МХ радио Охрид, Радио
Пехчево, Радио Беса Долнени, Радио АБ Кочани, Топ ТВ Берово, ТВ Канал 8 Кочани,
Радио Про ФМ Гостивар и Радио Ускана Плус Кичево.
Советот едногласно одлучи да им даде рок од 15 дена на: ТВ Скај нет Манчев
Скопје, ТВ Шутел Скопје, ТВ Крт Скопје, ТВ Амазон Скопје, Радио Арачина Скопје,
Радио Џез ФМ Скопје, ТВ Меди Битола, МХ радио Охрид, Радио Пехчево, Радио Беса
Долнени, Радио АБ Кочани, Топ ТВ Берово, ТВ Канал 8 Кочани, Радио Про ФМ
Гостивар и Радио Ускана Плус Кичево, да го платат надоместокот за дозвола за
вршење радиодифузна дејност.
После тој рок, доколку не го платат надоместокот за дозволата, Советот ќе им ја
одземе дозвола за вршење радиодифузна дејност.

Точка 8
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ
А2 реализиран на 6 мај 2012 година.
Раководителот на Стручната служба објасни дека еднодневниот мониторинг од 6
мај 2012 година, ги потврдува констатациите од претходниот мониторинг на
програмскиот сервис ТВ А2 направен на 1 февруари 2012 година, дека медиумот не ги
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почитува програмските услови од дозволата (форматот на сервисот). Во
анализираниот ден е констатирано и едно прекршување на правилата за заштита на
малолетната публика, односно емитуван е музички спот, со експлицитна вулгарна
содржина во несоодветен термин што е спротивно на одредбите од член 71 став 3 од
Законот за радиодифузната дејност и на член 7 од Правилникот за заштита на
малолетната публика.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, нагласи дека ТВ А2 не доставила
завршна сметка до Советот, со образложение поради состојбата во која се наоѓа, а со
цел Советот да и излезе во пресрет. СРД долг перод е толерантен кон ТВ А2 и во таа
насока информира дека е повикан стечајниот управник за да во директен разговор со
него би се добиле информации, дали овој радиодифузер може да ги острани сите
пречки кои се појавија во функционирањето на А2 и дали постои можност да се
надмине неговата состојба. Исто така најави дека на 11 јуни 2012 година, Советот
треба да ја испрати новата фактура до А2. Сметката е блокирана а новата фактура ќе
предизвика нови финансиски проблеми, а Советот треба да плати ДДВ на таа фактура.
Поради непочитување на програмските услови од дозволата (форматот на сервисот),
Стручната служба предлага на ТВ А2 да му се упати УКАЖУВАЊЕ, во рок од 7 (седум)
дена од денот на неговиот прием, да го усогласи форматот на својот програмски сервис
со форматот за кој му е доделна дозволата за вршење радиодифузната дејност, бр.073483/1 од 27.11.2008 – претежно забавен општ формат. По истекот на наведениот рок,
Советот да направи контролен мониторинг на форматот на програмскиот сервис на
ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, за да утврди дали радиодифузерот постапил по
укажувањето на Советот односно го усогласил форматот на својот програмски сервис
со форматот за кој му е доделена дозволата. Доколку не постапи по наведеното
укажување, Советот за радиодифузија на РМ, врз основа на член 64 од Законот за
радиодифузната дејност, да донесе одлука за А2 одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, поради тоа што по
издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за
имателот да врши радиодифузна дејност, согласно членот 63 став 1 алинеја 3 од
Законот за радиодифузната дејност.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека Советот сеуште не
треба да одреди, рок од причина што стечајниот управник треба да дојде на состанок
во Советот, и непосредно да се види состојбата што е со А2, дали има иднина,
капацитет и можност овој медиум да го усогласи своето работење согласно Законот па
потоа Советот да одреди рок. Доколку се во големи финансиски проблеми, тогаш не ќе
можат воопшто да се прилагодат на Законските прописи.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот не смее да
биде селективен и треба да биде еднаков за сите радиодифузни трговски друштва.
Рокот кој треба да го даде Советот е согласно Законот, а мониторинг е направен
повеќе пати и констатирано е дека не ги исполнува условите од дозволата.
Укажувањето и понудениот рок е можност да ја усогласи работата согласно Законот,
односно не значи дека му се одзема дозволата.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во целост се согласи со Претседателот на
Советот за образложението и предлогот што го изнесе за ТВ А2. Советот неколкупати
укажуваше да А2 ја усогласи работата согласно дозволата и тоа не се случи и
веројатно постојат реално проблеми кои ја пречат работата на телевизијата. Се
согласува да му се упати укажување и рок.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека предложената мерка содржи
одложување на фактичката состојба, и доколку се прифати предлогот на м-р Милаим
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Фетаи, би дошле во ситуација на – одложување на одложувањето. Се согласува со
предлогот од 7 дена рок.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека во услови кога ТВ А2 е во
стечајна постапка, смета дека не може да се очекува финансиска сила која би ја
сменила состојбата со А2. Но предложи да се почека до разговорот со стечајниот
управник.
Членот на Советот, Замир Мехмети, се согласи со предлогот на Заменикот на
претседателот, м-р Милаим Фетаи, да се почека со било какви предлози и одлуки се до
состанокот со стечајниот управник на А2. Советот во минатото бил многу толерантен
кон многу други медиуми, па оттука не гледа причина зошто првично да не се сретнат
со стечајниот управник, а потоа да се донесе предлогот за понудениот рок од 7 дена.
По состанокот би можел да донесе одлука, но сега би бил воздржан за рокот од 7 дена.
Советот едногласно одлучи Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис
ТРД ТВ А2 реализиран на 6 мај 2012 година, да се разгледа по состанокот со
стечајниот управник на ТВ А2, и се одложи за првото продолжение на 13-та седница.

Точка 9
Советот го разгледа предложениот Ребаланс на Финансискиот план на Советот за
радиодифузија на РМ за 2012 година.
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, даде кратко
образложение, и наведе дека согласно барањата кои пристигнале од поединечни
сектори на Советот, се прави ребаланс на буџетот, со кој ќе се овозможи да се
зголемат одредени позиции.
Советот едногласно го усвои предложениот Ребаланс на Финансискиот план на
Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, подготвен од Секторот за економскофинансиски работи.
Советот едногласно одлучи, врз основа на доставените барања од поединечни
сектори во Советот, да се спроведат определени измени, односно да се направи
Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година, со цел
да не врши зголемување, односно планираните приходи и расходи да останат на
утврденото ниво од 80.117.232,00 денари. Со наведениот ребаланс ќе се извршат
зголемување на следните позиции :
- Групната ставка 404 Превозни транспортни услуги, ќе се зголеми за 350.000,00
денари и наместо сегашниот износ од 1.999.000,00 денари треба да изнесува
2.340.000,00 денари
Позицијата 404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично ќе се зголеми
за 350.000,00 денари и наместо сегашниот износ од 1.500.000,00 денари истата
треба да изнесува 1.850.000,00 денари.
Наведенита измена на предметна позиција се однесува за зголемување на
средства наменети за фиксна телефонија.
-

-

Групната ставка 405 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација , ќе се
зголеми за 380.000,00 денари и наместо сегашниот износ од 650.000,00 денари
треба да изнесува 1.030.000,00 денари
Позицијата 405000 Издатоци за репрезентација ќе се зголеми за 380.000,00
денари и наместо сегашниот износ од 650.000,00 денари треба да изнесува
1.030.000,00 денари
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-

Групната ставка 417 Интелектуални и други услуги, ќе се зголеми за 100.000,00
денари и наместо сегашниот износ од 8.165.000,00 денари треба да изнесува
8.265.000,00 денари
Позицијата 417100 Други договорни услуги ќе се зголеми за 100.000,00 денари и
наместо сегашниот износ од 1.915.000,00 денари истата треба да изнесува
2.015.000,00 денари. Средствата се наменети за ангажирање на експерт за
родови прашања согласно обврските кои пропизлегуваат за Советот за
радиодифузија според Законот за еднакви можности на мажите и жените.

-

Групната ставка 418 Останати други расходи, ќе се зголеми за 100.000,00
денари и наместо сегашниот износ од 1.970.000,00 денари треба да изнесува
2.070.000,00 денари
Позицијата 418800 Други расходи ќе се зголеми за 100.000,00 денари и наместо
сегашниот износ од 1.970.000,00 денари истата треба да изнесува 2.070.000,,00
денари. Средствата се наменети за плаќање на паркирање на новите возила кои
треба да се набават.

-

Групната ставка 441 Средства за опрема, ќе се зголеми за 675.000,00 денари и
наместо сегашниот износ од 1.315.000,00 денари треба да изнесува 1.990.000,00
денари
Позицијата 441100 Купување на моторни возила која ќе се внесе во
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година и истата ќе
изнесува 625.000,00 денари. Средствата се наменети за набавка на нови возила
со плаќање на рати на период од 36 месеци.
Позицијата 441200 Купување, набавка на машини уреди и инструменти ќе се
зголеми за 50.000,00 денари и наместо сегашниот износ од 450.000,00 денари
истата треба да изнесува 500.000,00 денари. Средствата се наменети за
набавка на ТВ апарати -4 парчиња.
Со цел да може да се оствари набавката на возилата Советот за радидифузија
на РМ донесува Одлука дека потребните средства за набавката на возила на
одложено плаќање ќе ги планира во своите идни планови и тоа :
- износот од 1.250.000,00 во Финансискиот план за 2013 година,
- износот од 1.250.000,00 во Финансискиот план за 2014 година и
- износот од 625.000,00 во Финансискиот план за 2014 година.
Средствата за предвидените зголемувања би се обезбедиле со намалувањето
на обемот на предвидените средства од следните позиции односно би се
намалил нивниот обем и тоа:

-

Групната ставка 417 Интелектуални и други услуги да се намали за 955.000,00
денари и наместо 8.265.000,00 денари истата треба да изнесува 7.310.000,00
денари
Позицијата 417100 Други договорни услуги ќе се намали за 100.000,00 денари и
наместо сегашниот износ од 2.015.000,00 денари истата треба да изнесува
1.915.000,00 денари. Средствата се пренаменуваат од набавката за одржување
на хигиена која веќе е спроведена и за која беа планирани 360.000,00 денари а е
склучен договор на износ од 260.000,00 денари.
Позицијата 417700 Други лични и интелектуални услуги ќе се намали за
725.000,00 денари и наместо сегашниот износ од 1.670.000,00 денари истата
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треба да изнесува 945.000,00 денари. Средствата се пренаменуваат од
планираните средства за обуки на вработените.
Позицијата 417800 Други неспомнати услуги ќе се намали за 130.000,00 денари
и наместо сегашниот износ од 4.760.000,00 денари истата треба да изнесува
4.630.000,00 денари. Средствата кои се планирани за далечинско снимање на
кабловски оператори се намалуваат и наместо предвидените 550.000,00 денари
ќе се намалат на 420.000,00 денари.
-

Групната ставка 418 Останати други расходи да се намали за 200.000,00 денари
и наместо 2.070.000,00 денари истата треба да изнесува 1.870.000,00 денари
Позицијата 418800 Други расходи ќе се зголеми за 200.000,00 денари и наместо
сегашниот износ од 2.070.000,00 денари истата треба да изнесува 1.870.000,,00
денари. Средствата се пренаменуваат од планираните средства за ангажирање
на ревизорска услуга-надворешен ревизор кои изнесуваа 300.000,00 денари а
набавката е спроведена и е склучен договор на износ од 260.000,00 денари.

-

Групната ставка 441 Средства за опрема да се намали за 150.000,00 денари и
наместо 1.990.000,00 денари истата треба да изнесува 1.840.000,00 денари
Позицијата 441200 Купување, набавка на машини уреди и инструменти ќе се
намали за 150.000,00 денари и наместо сегашниот износ од 500.000,00 денари
истата треба да изнесува 350.000,00 денари (ќе се намалат предвидените
средства за набавка на печатари за 150.000,00 денари).

-

Групната ставка 442 Други капитални средства да се намали за 300.000,00
денари и наместо 1.200.000,00 денари истата треба да изнесува 900.000,00
денари
Позицијата 442100 Откуп на патенти, лиценци и други права ќе се намали за
300.000,00 денари и наместо сегашниот износ од 1.200.000,00 денари истата
треба да изнесува 900.000,00 денари (ќе се намалат предвидените средства за
набавка на лиценци за Офице пакет за 300.000,00 денари).

Советот донесе едногласна одлука за Ребаланс на Финансискиот план на
Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, со сите горенаведени измени и
дополнувања предложени од страна на Секторот за економско-финансиски работи.
(членот на Советот, м-р Борис Арсов, беше отсутен за време на гласањето).

Точка 10
Советот го разгледа Предлогот за измена и дополнување на Планот за јавни
набавки на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година (Пречистен текст), бр.011699/1 од 12.04.2012 година.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за предлогот за измена и
дополнување на Планот за јавни набавки на Советот за радиодифузија на РМ за 2012
година (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од 12.04.2012 година и едногласно одлучи,
(членот на Советот, м-р Борис Арсов, беше отсутен за време на гласањето), согласно
потребите на Советот за радиодифузија на РМ кои произлегоа по донесувањето и
усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1699/1 од 12.04.2012 година, а во врска
со членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, потребно е постојниот Годишен
план за јавни набавки за 2012 година да се измени и дополнувања, и тоа:
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-

Во Главата I.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, ставката
7 и ставката 9 кои гласат:
Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Бр.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Печатари

7.

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

по потреба

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување на
оглас

150.000,00

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување на
оглас

300.000,00

и

Бр.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Набавка на лиценца за
Office пакет

9.

по потреба

се бришат од Годишниот план за јавните набавки.
-

Во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, се врши
следната измена, и тоа:

Ставката 2 која гласи:

Бр.

3.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Средства за кујнски
потреби и пијалоци

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

Ноември

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување на
оглас

262.000,00

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

Се менува на следниот начин, и гласи:

Бр.

2.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба
Средства за пијалоци и

Шифра
според
ОПЈН

мај

Постапка со

320.000,00
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потреби за кујна

-

Бр.

барање за
прибирање
понуди со
објавување на
оглас

Во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, по ставка
22 се додаваат 2 (две) нови, ставки 23 и 24, кои гласат:

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

ТВ апарати (4 парчиња)

23.

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

мај

Вид на
постапката

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување на
оглас

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

50.000,00

и

Бр.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

4 (четири) возила за
потребите на Советот
(со одложено плаќање
на 36 рати )

24.

-

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

мај

Вид на
постапката

Отворена
постапка

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба со ДДВ

3.750.000,00
(со ДДВ)

Во Главата II.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, се
вршат следните измени, и тоа:

4.1. Ставката 22 која гласи:

Бр.

22.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Ревизорски услуги

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

јануари

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување на
оглас

300.000,00
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Се менува на следниот начин, и гласи:
Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Бр.

Ревизорски услуги

22.

4.2.

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување на
оглас

100.000,00

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

по потреба

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување на
оглас

550.000,00

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

по потреба

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување на
оглас

420.000,00

по потреба

Шифра
според
ОПЈН

Далечинско снимање на
оператори на јавни
комуникациски мрежи

23.

Вид на
постапката

Ставката 23 која гласи:
Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Бр.

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Шифра
според
ОПЈН

Се менува на следниот начин, и гласи:
Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Бр.

Шифра
според
ОПЈН

Далечинско снимање на
оператори на јавни
комуникациски мрежи

23.

4.3.

Бр.

30.

Ставката 30 која гласи:
Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Одржување на
хигиената во
деловните простории
на Советот за
радиодифузија на РМ

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

Очекуван почеток
на постапката
(месец)

Вид на
постапката

јануари/февруари

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување
на оглас

360.000,00

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

Се менува на следниот начин, и гласи:

Бр.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)
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30.

Одржување на
хигиената во деловните
простории на Советот
за радиодифузија на РМ

по потреба

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување на
оглас

260.000,00

5.Во Главата II.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, по
точката 39 се додава нова точка 40, коja гласи:

Бр.

40.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Експерт за
реализирање на
обврски од Законот за
еднакви можности на
жените и мажите

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

мај

Вид на
постапката

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување на
оглас

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

90.000,00

За напред предложените изменувања и дополнувања на Годишниот план за јавни
набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-1699/1 од 12.04.2012
година, средствата се обезбедени со предложениот ребаланс на Финансискиот план на
Советот за радиодифузија на РМ за 2012-та година
Точка 11
Советот ја разгледа Информацијата во врска Друштвото за архитектура и
инженеринг Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје).
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека според
информацијата подготвена од Стручната служба, радиодифузерот Трговско
радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје, согласно одредбите од Одлуката за
доделување дозвола бр.07-178 од 15.07.2010 година, на ден 10.05.2012 година,
радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје, до Советот за
радиодифуизја на РМ, иако со задоцнување, достави: - полноважен Договор бр.10001/11 за меѓусебна соработка со Радио Франс – Интернационал, француско
претпријатие со ограничена одговорност, со седиште во Париз, Република Франција, за
користење на емисии на ова француско радио за потребите на неговата програма, како
и да го почитува и исполнува тој договор за сето време на важење на дозволата од
01.02.2011 година, одобрение за фиксна служба бр.107031 од 06.04.2011 година и
одобрение за радиодифузна служба бр.107032 од 06.05.2011 година, издадени од
Агенцијата за електронски комуникации и Договор од 25.08.2011 година со ЈП
“Македонска радиодифузија” за изнајмување простор за поставен предавател и линк до
студиото на РФМ. Исто така го прочита и мислењето од Стручната служба, дека врз
основа на доставената документација произлегува дека радиодифузерот Трговско
радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје, ги исполнил обврските кои за него
произлегуваат од Одлуката за доделување дозвола бр.07-178 од 15.07.2010 година, но
со задоцнување, односно пречекорување на роковите кои се утврдени во наведената
Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, и во услови кога
радиодифузерот ги исполнил обврските, иако со задоцнување, а во ситуација кога
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започнал со емитување програма со користење на одобрени фреквенциии, да се
пристапи кон:
- издавање на дозвола за вршење радиодифузна дејност, и
- да се спроведе мониторинг во однос на почитувањето/исполнувањето на условите
од дозволата за вршење радиодифузна дејност од страна на радиодифузерот.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, постави прашање од кои причини
и зошто потребните документите не биле доставени на време до Советот?
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со Друштвото за
архитектура и инженеринг Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје, односно радиодифузерот
Трговско радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје.
Советот едногласно одлучи, врз основа на доставената документација од која
произлегува дека радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ
Скопје, ги исполнил обврските кои за него произлегуваат од Одлуката за доделување
дозвола бр.07-178 од 15.07.2010 година, но со задоцнување, односно по истекот на
рокот од 6 месеци од доделувањето на дозволата, кој истекол на 14.01.2011 година, да
му издаде дозвола за вршење радиодифузна дејност.
Советот го задолжи Секторот за правни работи, да ги реализира сите активности
околу подготовката и издавањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на
Трговско радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи, по издавањето на дозволата,
да спроведе мониторинг во однос на почитувањето/исполнувањето на условите од
дозволата за вршење радиодифузна дејност од страна

Точка 12
Советот ја разгледа Информацијата за барањето согласност за промена на
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво МОДЕА ДООЕЛ од
Свети Николе. Советот едногласно ја усвои предложената Информација за барањето
согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно
друштво Модеа ДООЕЛ од Свети Николе, подготвена од Секторот за истражување и
долгорочен развој и Секторот за правни работи. Советот едногласно одлучи, со оглед
на тоа што не се создава недозволена медиумска концентрација, односно не постојат
формално-правни пречки, да издаде одобрение за промена на сопственичка структура
на Трговското радиодифузно друштво Модеа ДООЕЛ од Свети Николе.

Точка 13
Разно
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, објасни дека по претходна одлука на
Советот за радиодифузија, се примија 6 (шест), нови вработени лица иако беше
одлучено дека ќе се примат 8 (осум). Двајцата вработени беа планирани во Секторот
за технологии и информатика, но според Комисијата за вработување, немало доволно
компетентни кандидати за тие работни места. Во таа насока предложи Советот да
распише Јавен оглас за објавување Конкурс за 2 (две) слободни работни места за
Соработници, кои ќе бидат распоредени во Секторот за правни работи и Секторот за
технологии и информатика.
Советот ја усвои предложената потреба за распишување на Конкурс на
неопределено време за слободни работни места во Секторот за правни работи и
Секторот за технологии и информатика.
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Советот едногласно одлучи да се распише Јавен оглас за објавување Конкурс за
2 (две) слободни работни места кои ќе бидат распоредени во Секторот за правни
работи и Секторот за технологии и информатика, односно:
1

3

Сектор за
Правни
работи

Соработник

Сектор за
Технологии и
информатика

Соработник

ВСС, VII/1 или 240 ЕКТС,
Правен факултет
1
ВСС, 240 кредити според
ЕКТС или VII/1 степен високо
образование, Технички или
информатички науки

1

Советот одлучи да се формира Комисија за спроведување на конкурсот за
слободни работни места во следниот состав од членовите на Советот:
- Лазо Петрушевски, Претседател на Комисијата за вработување
- Методија Јанчески – член на Комисијата за вработување
- Селвер Ајдини - член на Комисијата за вработување
Советој ја задолжи Комисијата за вработување да направи административна
селекција на пријавените кандидати и интервју со сите кандидати кои ја поминале
административната селекција и да достави предлог до Советот на СРД кој на седница
на Совет ќе одлучува за прием на кандидатите предложени од Комисијата.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, Јавниот оглас за потребите од горенаведените вработувања да ги објави во 2
(два) весника: 1 (еден) весник на македонски јазик и 1 (еден) весник на јазик што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот, на
товар на Советот за радиодифузија на РМ, како работодавач.

ЗАПИСНИК
од првото продолжение на 13-та седница на Советот
одржано на 14.05.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи,
Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Столе
Наумов, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, м-р Васко
Петревски, Антонио Јовановски и Селадин Џезаири.
Оправдано отсутни: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), Бојан
Шоптрајанов (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, Арџент Џелили, Горан Радуновиќ, Симона Темелкова и
Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Сулејман Харис од ТВ Ера, Максим Ристески од Капитал,
Видимлиски Михајло од 24 Вести, Сања Казиовска од Дневник, Јулијана Николовска од
Нетпрес, Сања Јовановиќ Дамјановска од ТВ Телма, Катерина Топалова од Алфа ТВ и
Тања Јовановска од Вест,
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Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го отвори првото продолжение на
13-та седница на Советот за радиодифузија, со единствената точка на дневниот ред,
разгледување на Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ А2
реализиран на 6 мај 2012 година.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека пред започнувањето
на првото продолжение на 13-та седница, членовите на Советот оствариле средба со
стечајниот управник на ТВ А2, на која биле изнесени дополнителни информации и
појаснувања кои недостасувале на седницата одржана на 11.05.2012 година, кога и се
дискутираше по оваа точка. Фактите кои ги изнел стечајниот управник на ТВ А2, г-динот
Петров, се дека – сметката на ТВ А2 е блокирана, има поднесено тужба од стечајниот
управник за поништување на договорите за позајмица на А2, има пресуда од
првостепен суд со која договорите за позајмица се поништени и се очекува одлука на
апелациониот суд. Во однос на мониторингот на ТВ А2, реализиран на 6 мај 2012
година од страна на стручната служба на Советот, непочитување на програмските
услови од дозволата, форматот на сервисот и второто прекршување е спротивно на
одредбите од член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и на член 7 од
Правилникот за заштита на малолетната публика. По однос на второто прекршување
на ТВ А2 не е изречени ниедна мерка и во таа насока Претседателот на Советот, м-р
Зоран Трајчевски, предложи на ТВ А2 да му се испрати укажување. А во однос на
несполнување на условите од дозволата, форматот на сервисот, како што Советот им
дал рок на претходните радиодифузери да го усогласат своето работење со законот,
така предложи и на ТВ А2 да и се понуди дополнителен рок.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека Советот треба да почека
Апелациониот суд да се произнесе во однос на првостепената пресуда. Дополнителен
проблем е што сметката на ТВ А2 е блокирана и според него постојат реални пречки да
се остварат условите од дозволата. Не е можно никакво плаќање, набавување на
програма, а вработените не можат да добијат ни личен доход. Се запраша како под
вакви услови во кои се наоѓа ТВ А2, Советот би барал да ја усогласи програмата со
дозволата? Негов предлог беше, Советот да почека со донесување на било каква
одлука, се додека Апелациониот суд не се произнесе.
Членот на Советот, м-р Васко Петрески, рече дека кога се во прашање судските
постапки не треба Советот да дискутира и да прејудицира, кога ќе се донесе одлуката
од апелација, и дали ќе биде мериторна или ќе се врати на повторно разгледување,
односно дали процесот ќе биде скоро завршен. Поради тоа предложи Советот, во
однос на ТВ А2, да работи и одлучува според Законот за радиодифузна дејност.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека обврската на Советот е да
работи според Законот и мора да ја извршува својата работа. Но сепак рече дека е во
дилема во однос на одлуката за ТВ А2, доколку Апелациониот суд донесе одлука која
ќе биде позитивна за ТВ А2.
По дискусијата, Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, потсети уште
еднаш дека Советот не почнува постапка за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на ТВ А2, туку по извршениот мониторинг и констатираните
прекршувања, одлучува кои мерки треба да ги преземе.
Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека Советот многу
сериозно пристапил во разгледување на оваа точка, пред се при прибирање на нови
информации со состојбата на ТВ А2. Извештајот од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД ТВ А2 реализиран на 6 мај 2012 година, е направен со факти и таму се
констатирани прекршоци. Сепак предложи на состанок да се викне и управителот на ТВ
А2 и неговиот одговорен уредник, со цел да се обезбедат дополнителни информации.
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Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи да се викне на
разговор упарвителот и главниот одговорен уредник на ТВ А2, за да Советот има уште
појасна слика во однос на нејзиното функционирање.
За овој предлог се изјасни членот на Советот, Столе Наумов, велејќи дека доколку
Советот еднаш му одложил на ТВ А2 за средба со стечајниот управник, треба повторно
да се одложи донесувањето на одлуки од страна на Советот за да се разговара со
управникот и главниот и одговорен уредник на А2 Телевизија. Врз основа на нивните
информации Советот ќе донесе почиста одлука. И Заменикот на претседателот, м-р
Милаим Фетаи, рече дека се согласува да се повикаат одговорните лица на А2
Телевизија, и по остварената средба да се гласа за предлог заклучокот од извештајот
од мониторингот. Причина повеќе е и јавноста да не говори дека Советот за
радиодифузија и наштети на А2 Телевизија, во период кога тие можат многу тешко да
ги исполнат Законските обврски и условите од дозволата.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, потенцира дека со ново
одложување за донесување мерки, Советот станува селективен. Не се повика ниту
управникот и сопственикот на ТВ Пинк 15, ниту сопственикот на Џангл ТВ, ниту
сопственикот на Скј Нет Перспектива, туку врз база на констатирано непочитување на
Законот, Советот донесе одлука за одземање на дозволата. Бидејќи рече се инсистира
да се одложи, се согласи на 18. 05.2012 година (петок), да се одложи точката. До тогаш
напомена дека треба да се обезбеди средба со управителот и главниот и одговорен
уредник на ТВ А2. Напомена дека состанокот нема да ја смени фактичката состојба на
ТВ А2.
ЗАПИСНИК
од второто продолжение на 13-та седница на Советот
одржано на 18.05.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи,
Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо
Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, м-р Васко Петревски,
Антонио Јовановски и Селадин Џезаири.
Оправдано отсутни: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), акад. Бојан
Шоптрајанов (оправдано отсутен) и Замир Мехмети (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Симона Темелкова, Арџент
Џелили, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Петровски Александар од Нет Прес, Тања Јовановска од
Вест, Катерина Топалова од ТВ Алфа, Мефаил Исмаили од Журнал, Соња Казиовска
од Дневник, Михајло Видимлиски од 24 Вести, Тања Јовановска од ТВ Телма,
Мирослава Симоновска од Фокус, Светлана Унковска од Утрински, Мелихате Рустеми
од ТВ Алсат М, Христина Антовска од А1 Он, Андреј Гиновски од Ден, Перковски
Драган од Вест, Наумовски Драган од Фокус.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, го отвори второто продолжение
на 13-та седница на Советот, со одложената точка на дневниот ред од 13-та седница,
разгледување на Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ А2
реализиран на 6 мај 2012 година.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, уште еднаш објасни дека со
мониторингот е констатирано дека медиумот не ги почитува програмските услови од
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дозволата (форматот на сервисот). Во анализираниот ден е констатирано и едно
прекршување на правилата за заштита на малолетната публика, односно емитуван е
музички спот, со експлицитна вулгарна содржина во несоодветен термин што е
спротивно на одредбите од член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и на
член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика. По однос на Телевизија
А2, Советот одржал средба со стечајниот управник на А2 Телевизија, а пред
започнувањето на седницата одржан е состанок и со управителот на А2 Телевизија,
Тони Николовски, со цел Советот појасно да се запозне со состојбата во која се наоѓа
телевизијата, со оглед на тоа што е поведена претстечајна постапка.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека врз основа на информациите кои ги
добиле од управителот на А2 Телевизија, Тони Николовски и врз основа на тоа дека
според нив укажувањата не стигнувале до А2 Телевизија, предложи дополнителен рок
од 15 дена.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, го прочита предлогот на
Стручната служба:
- на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, да му се упати УКАЖУВАЊЕ, во рок од 7
(седум) дена од денот на неговиот прием, да го усогласи форматот на својот
програмски сервис со форматот за кој му е доделна дозволата за вршење
радиодифузната дејност, бр.07-3483/1 од 27.11.2008 – претежно забавен општ формат.
По истекот на наведениот рок, Советот да направи контролен мониторинг на
форматот на програмскиот сервис на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, за да утврди
дали радиодифузерот постапил по укажувањето на Советот односно го усогласил
форматот на својот програмски сервис со форматот за кој му е доделена дозволата.
Доколку не постапи по наведеното укажување, Советот за радиодифузија на РМ,
врз основа на член 64 од Законот за радиодифузната дејност, да донесе одлука за 2
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД „А2 Телевизија“
ДОО Скопје, поради тоа што по издавањето на дозволата настанале околности што
претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност, согласно
членот 63 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност, се стави на
гласање.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД ТВ А2 емитуван на 6 мај 2012 година.
Советот со два воздржани гласа од членовите на Совет, Столе Наумов и Бранко
Радовановиќ, одлучи да му упати укажување на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, во
рок од 7 (седум) дена од денот на неговиот прием, да го усогласи форматот на својот
програмски сервис со форматот за кој му е доделна дозволата за вршење
радиодифузната дејност, бр.07-3483/1 од 27.11.2008 – претежно забавен општ формат.
По истекот на наведениот рок, Советот да направи контролен мониторинг на
форматот на програмскиот сервис на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, за да утврди
дали радиодифузерот постапил по укажувањето на Советот односно го усогласил
форматот на својот програмски сервис со форматот за кој му е доделена дозволата.
Доколку не постапи по наведеното укажување, Советот за радиодифузија на РМ
врз основа на член 64 од Законот за радиодифузната дејност, ќе иницира постапка за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО
Скопје, поради тоа што по издавањето на дозволата настанале околности што
претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност, согласно
членот 63 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Предлогот од Стручната
служба, поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
-
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и на член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика, за кое Советот на ТРД
„А2 Телевизија“ ДОО Скопје, досега му нема упатено укажување и му нема изречено
мерка, го стави на гласање.
Советот едногласно одлучи на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје да му упати
укажување поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната
дејност и на член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика.

Бр.02-2240/19
08.06.2012 година

Скопје

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