ЗАПИСНИК
од 31-та седница на Советот
одржана на 31.07.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи,
Замир Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер
Ајдини, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, Антонио
Јовановски, Селадин Џезаири и м-р Васко Петревски.
Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Бранко
Радовановиќ (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Горан
Радуновиќ, Ивона Муфишева - Алексовска, м-р Симона Темелкова, Луција Ѓурковиќ,
Магдалена Давидовска - Довлева и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Соња Казиовска од Дневник, Сања Јовановиќ од ТВ
Телма, Бојан Стојановски од ТВ Алфа.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 31-та седница на
Советот за радиодифузија.
Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, предложи под точката Разно да се
додаде Избор за контакт лице со Медитеранската мрежа на регулаторни тела, додека
членот на Советот, Столе Наумов, предложи под точка Разно да биде разгледана
Информацијата од посетата на ТВ Алфа Скопје, остварена на 22.06.2012 година.
Советот едногласно ги усвои понудените предлози за дополнување на Дневниот ред од
31-та седница.
Советот, со дополнувањата, едногласно го усвои следниот:
Дневен ред
1. Информација за плаќање по доставените пресметки во месец јули 2012
година (Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 И ТРД РФМ Скопје).
2. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за
вршење радиодифузна дејност (ТРД Радио Мис 2008 ДООЕЛ с. Преглово, Пласница).
3. Информација за исполнувањето на мерките изречени во врска со
неисполнувањето на обврската за објавување на податоците за работењето во
претходната година согласно член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност.
4. Информација за исполнувањето на мерките изречени во врска со
неисполнувањето на обврската за доставување на податоците за економското
работење согласно член 20 став 3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност.
5. Извештај за извршување на мерките во врска со обврските за емитување
европски аудиовизуелни дела.
6. Информација во врска со ослободување од плаќање радиодифузната такса за
домаќинствата во населеното место Железнец, Општина Демир Хисар.
7. Предлог – Одлуката за изменување на одлуката за потреба од јавна набавка
бр.02-3983/1 од 19.07.2012 година.
8. Предлог – Одлуката за изменување на одлуката за потреба од јавна набавка
бр.02-3820/1 од 12.07.2012 година.
9. Разно.
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Точка 1
Советот ја разгледа Информацијата за плаќање по доставените пресметки во
месец јули 2012 година (Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 И ТРД РФМ Скопје).
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека во месец јули,
2012 година, согласно датумот на доделувањето на дозволата доставени се две
пресметки за надоместокот за вршење радиодифузна дејност. Во законски
предвидениот рок ТРД РФМ во целост ја изврши уплатата, а со разговор со Ректорот
на Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Универзитетско радио Студент ФМ 92,2
Скопје и писмен допис од нивна страна со известување дека веднаш по приемот на
фактурата го платиле надоместокот, но поради начинот на функционирање и вршење
на уплатата на Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Универзитетско радио Студент
ФМ 92,2 Скопје, средствата сеуште не се уплатени на сметката на Советот за
радиодифузија, иако постои уредна документација дека за надоместокот е извршена
уплата. Во спротивно, доколку не беа извршени уплатите на горенаведените
радиодифузери, Советот за радиодифузија ќе мораше да започне постапка за
одземање на нивните дозволи за вршење радиодифузна дејност, согласно член 64 од
Законот.
Советот ја усвои Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за
дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, по пресметки
доставени во месец јули 2012 година.
Советот констатира дека во законски предвидениот рок ТРД РФМ ДООЕЛ и
Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Универзитетско радио Студент ФМ 92,2 Скопје,
во целост ја извршија уплатата на надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност, по доставената пресметка.
Со оглед на тоа што Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ – Универзитетско
радио Студент ФМ 92,2 Скопје, доставил писмен доказ дека на 25.07.2012 година преку
Трезорската сметка има дадено налог за уплата на пресметката, Советот го задолжи
Секторот за економско-финансиски работи да го извести Советот кога средствата ќе
бидат уплатени на сметката на Советот за радиодифузија.
Точка 2
Советот ја разгледа Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност (ТРД Радио Мис 2008 ДООЕЛ с. Преглово,
Пласница).
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, објасни дека
согласно Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), доделената дозвола и Анексот Б на дозволата, на
наведениот радиодифузер му е доставена пресметка за надоместокот за дозволата за
периодот од 25 јуни 2012 година заклучно со 24 јуни 2013 година.
Заклучно со 17 јули 2012 година друштвото ја немаше исполнето својата
обврска за плаќање на надоместокот за дозволата по доставената пресметка.
Од таа причина Советот за радиодифузија на Република Македонија на својата
28-ма седница одржана на 17 јули 2012 година, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4
и член 64 од Законот за радиодифузната дејност, како и член 23, став 1 од
Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на
Советот за радиодифузија на РМ, иницираше постапка за одземање на дозволата на
2

ТРД Радио Мисс 2008 с. Преглово, Пласница. Во меѓувреме, ТРД Радио Мисс 2008,
Пласница во целост го плати пресметаниот надоместок за дозволата (19 јули 2012
година).
Советот ја усвои Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за
дозвола за ТРД Мис 2008 Пласница.
По иницираната постапка за одземање на дозволата на ТРД Радио Мис 2008 с.
Преглово, Пласница, на 28-ма седница на Советот за радиодифузија, одржана на 17
јули 2012 година, иницирана врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од
Законот за радиодифузната дејност, како и член 23, став 1 од Правилникот за
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за
радиодифузија на РМ, Советот констатира дека ТРД Радио Мис 2008 с. Преглово,
Пласница, на 19 јули 2012 година во целост го плати пресметаниот надоместок за
дозволата.
Советот за радиодифузија на РМ врз основа на член 37, став 2, алинеја 5 и член
64 од Законот за радиодифузната дејност, член 134, став 4 во врска со член 223, став 1
и член 127, став 1 од Законот за општата управна постапка и член 20, алинеја 1 и 3 од
Деловникот за работа на Советот (Пречистен текст), а во согласност со член 23, став 3
од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на
Советот за радиодифузија на РМ (“Службен Весник на РМ бр.64/12), во врска со
иницираната постапка за одземање на дозволата, бр.07-3459/1 од 26.11.2008 година
на ТРД РАДИО МИС 2008 ДООЕЛ с.Преглово, Пласница, едногласно донесе:
Заклучок за запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на ТРД РАДИО МИС 2008 ДООЕЛ с.Преглово,
Пласница, 07-3459/1 од 26.11.2008 година, согласно одредбите од Законот за општата
управна постапка, а во врска со одредбите од Законот за радиодифузната дејност и
Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на
Советот за радиодифузија на РМ, поради тоа што радиодифузерот во целост го плати
пресметаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
економско финансиски работи да го подготви Заклучокот за запирање на иницираната
постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското
друштво за радиодифузна дејност РАДИО МИС 2008 ДООЕЛ с.Преглово, Пласница,
бр.07-3459/1 од 26.11.2008.
Точка 3
Советот ја разгледа Информацијата за исполнувањето на мерките изречени во
врска со неисполнувањето на обврската за објавување на податоците за работењето
во претходната година согласно член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната
дејност.
Вишиот соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој, објасни дека
на 19-та седница одржана на 07 јуни 2012 година, поради неисполнување на обврската
за објавување на податоците за работењето во претходната година на 31 март 2012
година, на вкупно девет радиодифузери Советот за радиодифузија им изрече мерки.
По укажувањето односно изречените мерки од страна на Советот не постапија вкупно
три радиодифузери: Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ
ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје (за уредниот прием на дописот Советот има повратна картичка од
Македонска пошта со дата на прием 02.07.2012 година) и Друштво за радио дифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга (дописите од овој радиодифузер се враќаат во Советот).
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Заменикот на раководителот на Секторот за правни работи, ја објасни правната
рамка, односно за неотстранувањето на сторените повреди на член 20 став 1 и 2 од
Законот за радиодифузната дејност – необјавување на податоците за своето работење
односно продолжување со вршење на истата повреда за која им се изречени мерките
односно упатено укажувањето, односно, доколку фактичка состојба се третира на овој
начин, Советот на овие радиодифузери како предлог заклучок предложи да им се
изрече мерка согласно член 38 од Законот за радиодифузната дејност.
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи на трите радиодифузери кои не
доставиле податоци Советот да им изрече мерка согласно Законот, со одреден рок на
извршување на мерките и доколку не ги извршат, во тој случај да се покрене
прекршочна постапка. Предложи на Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД
ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка да се изрече мерката писмена
опомена, на Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО
КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, да му се изрече мерката: писмена опомена со
барање за објавување и на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга, да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски се согласи со предлогот на
трите наведени радиодифузери да им се изречат мерки и доколку не постапат по
изречените мерки, Советот да покрене прекршочна постапка.
Советот ја усвои Информацијата за исполнувањето на мерките изречени во
врска со неисполнувањето на обврската за објавување податоци за работењето во
претходната година согласно член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност.
Советот, на 19-та седница одржана на 07 јуни 2012 година, поради
неисполнување на обврската за објавување на податоците за работењето во
претходната година на 31 март 2012 година, на вкупно девет радиодифузери им изрече
мерки, од кој по укажувањето односно изречените мерки од страна на Советот не
постапија вкупно три радиодифузери: Друштвото за вршење радиодифузна дејност
ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО
КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје (за уредниот прием на дописот Советот има
повратна картичка од Македонска пошта со дата на прием 02.07.2012 година), Друштво
за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга (дописите од овој радиодифузер се
враќаат во Советот).
Поради не постапување по укажувањето односно изречените мерки, Советот
едногласно одлучи:
- на Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експортимпорт Крива Паланка, да му се изрече мерката: писмена опомена.
На Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ
експорт-импорт Крива Паланка му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на
приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот
за радиодифузната дејност.
Поради непостапување по укажувањето односно изречените мерки, Советот
едногласно одлучи:
- на Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК
ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за
објавување.
На ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, му се наложува во рок од 7 (седум)
дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со
непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”,
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз
основа на истиот закон.
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Се задолжува ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, во рок од 30 (триесет) дена
од денот на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум)
дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за
радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, изречената мерка писмена
опомена со барање за објавување да ја изврши на начин што спикер ќе ги прочита
следните податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка,
датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот
на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се
изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените писмени опомени со
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“
Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од
точката 3 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО
КЛАСИК ФМ, и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во
соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Поради не постапување по укажувањето односно изречените мерки, по предлог
на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот едногласно одлучи:
- на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, да му се изрече
мерката: писмена опомена.
На Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, му се наложува во
рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените
повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
истражување и долгорочен развој да ги евидентира Одлуките во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.
Точка 4
Советот ја разгледа предложената Информација за исполнувањето на мерките
изречени во врска со неисполнувањето на обврската за доставувањена податоците за
економското работење согласно член 20 став 3 и 4 од Законот за радиодифузната
дејност.
Вишиот соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој, објасни дека
на 19-та седница одржана на 07 јуни 2012 година, поради неисполнување на обврската
за доставување на податоците за економското работење во претходната година, на
вкупно осум радиодифузери Советот за радиодифузија им изрече мерки, но согласно
мерките вкупно 4 радиодифузери не постапиле согласно мерките на Советот: Друштво
за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива
Паланка (Советот има повратница според која дописот е примен на 30.06.2012 година),
Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга (Советот
има повратница според која дописот е примен на 29.06.2012 година), Трговско
радиодифузно друштво Новател-плус ДООЕЛ Прилеп (дописот се врати во Советот) и
Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга (дописот се врати во
Советот).
Советот ја усвои Информација за исполнувањето на мерките изречени во врска со
неисполнувањето на обврската за доставување на податоци за економското работење
согласно член 20 став 3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност.
Советот, на 19-та седница одржана на 07 јуни 2012 година, поради неисполнување
на обврската за доставување на податоците за економското работење во претходната
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година, на вкупно осум радиодифузери, им изрече мерки, од кој по изречените мерки
од страна на Советот не постапија вкупно 4 радиодифузери: Друштво за вршење
радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка
(Советот има повратница според која дописот е примен на 30.06.2012 година), Трговско
радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга (Советот има
повратница според која дописот е примен на 29.06.2012 година), Трговско
радиодифузно друштво Новател-плус ДООЕЛ Прилеп (дописот се врати во Советот),
Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга (дописот се врати во
Советот).
Поради непостапување по изречените мерки, писмени опомени, Советот
едногласно одлучи:
- на Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експортимпорт Крива Паланка, да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за
објавување.
На ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, му се наложува во
рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените
повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник
на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите
донесени врз основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка, во рок од
30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и
во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести
Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка,
изречената мерка писмена опомена со барање за објавување да ја изврши на начин
што спикер ќе ги прочита следните податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот
на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е
изречена мерката, описот на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен.
Објавувањето да се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените
писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“
Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од
точката 3 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ
експорт-импорт Крива Паланка, и да го извести Секторот за правни работи за да ја
евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Поради не постапување по изречените мерки, писмени опомени, Советот
едногласно одлучи:
- на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, да
му се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, му се наложува во рок од 7
(седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со
непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”,
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз
основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, во рок од 30
(триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во
рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот
за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, изречената мерка
писмена опомена со барање за објавување да ја изврши на начин што спикер ќе ги
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прочита следните податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената
мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката,
описот на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да
се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените писмени опомени со
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“
Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од
точката 3 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ
увоз-извоз Струга, и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во
соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Поради не постапување по изречените мерки, писмени опомени, Советот
едногласно одлучи:
- на Трговското радиодифузно друштво Новател-плус ДООЕЛ Прилеп, да му се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На ТРД - Новател-плус ДООЕЛ Прилеп му се наложува во рок од 7 (седум) дена,
од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со
непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”,
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз
основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД - Новател-плус ДООЕЛ Прилеп, во рок од 30 (триесет) дена
од денот на приемот на Одлуkата, да ја изврши изречените мерки и во рок од 8 (осум)
дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за
радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
Се задолжува ТРД - Новател-плус ДООЕЛ Прилеп, изречената мерка писмена
опомена со барање за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот
екран, ќе се испишат податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на
изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е
изречена мерката, описот на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен.
Објавувањето да се изврши во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавените
писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.
Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од
точката 3 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД – Новател-плус ДООЕЛ
Прилеп и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната
база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Поради не постапување по изречените мерки, писмени опомени, Советот
едногласно одлучи:
- на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, да му се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување.
На ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, му се наложува во рок од 7 (седум) дена,
од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со
непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”,
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз
основа на истиот закон.
Се задолжува ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, во рок од 30 (триесет) дена од
денот на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум)
дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за
радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата.
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Се задолжува ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, изречената мерка писмена
опомена со барање за објавување да ја изврши на начин што спикер ќе ги прочита
следните податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка,
датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот
на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се
изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените писмени опомени со
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“
Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од
точката 3 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга, и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната
база на податоци која ја води Секторот за правни работи.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
истражување и долгорочен развој да ги евидентира Одлуките во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.
Точка 5
Советот го разгледа предложениот Извештај за извршување на мерките во
врска со обврските за емитување европски аудиовизуелни дела.
Раководителот на Стручната служба, во однос на точката, објасни дека на 17
седница, одржана на 29 мај 2012 година, Советот за радиодифузија го усвои
Извештајот за исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни
дела во 2011 година и донесе заклучок на телевизиите кои не ја исполниле обврската
да достават извештај да им се изрече мерка писмена опомена и да им се упати допис
со барање да испратат ваков извештај. Јавното претпријатие Македонска РадиоТелевизија, Прв програмски сервис (МТВ 1), на ден 17.07.2012 година, до Советот за
радиодифузија на РМ достави Барање бр.02-3670/1 од 13.07.2012 година (наш бр.033900/1), со кое го известува Советот дека поради зголемените обврски во изминатиот
период не успеале да го достават бараниот Извештај и исто така и Радиодифузното
трговско друштво Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп, до Советот за радиодифузија на
РМ достави Барање бр.03-193 од 23.07.2012 година, со кое од Советот бараат да им се
се пролонгира рокот за исполнување на наведената обврска и доставување на
Извештајот.
Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека Јавното претпријатие
Македонска Радио-Телевизија, е сериозна телевизија и ја осуди постапката за
неиполнување на обврската и наведе дека во иднина нема да го толерира ваквиот
несериозен начин на работа.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека Канал 5, во иднина, односно
наредниот Извештај за исполнување на обврската за емитување европски
аудиовизуелни дела во 2012 година да го достават во целост, вклучувајќи го и
деталниот табеларен преглед по жанрови што го изработи Советот за радиодифузија.
Советот го усвои Извештајот за извршување на мерките во врска со обврските
за емитување европски аудиовизуелни дела.
Советот едногласно го прифати Барањето на Јавното претпријатие Македонска
Радио-Телевизија, Прв програмски сервис (МТВ 1), бр.02-3670/1 од 13.07.2012 година
(наш бр.03-3900/1), со кое го известува Советот дека поради зголемените обврски во
изминатиот период не успеале да го достават бараниот Извештај за исполнување на
обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2011 година и Барањето на
Радиодифузното трговско друштво Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп, бр.03-193 од
23.07.2012 година, и едногласно одлучи за доставување на Извештајот за исполнување
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на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2011 година да им одобри
дополнителен рок од 15 дена од приемот на известувањето од Советот.
Советот го задолжи Секторот за правни работи со допис да ги извести Јавното
претпријатие Македонска Радио-Телевизија, Прв програмски сервис (МТВ 1) и
Радиодифузното трговско друштво Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп, за заклучокот на
Советот.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи со допис да ги извести ТВ
Канал 5 плус и ТВ Канал 5, во иднина, односно наредниот Извештај за исполнување на
обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2012 година да го достават
во целост, вклучувајќи го и деталниот табеларен преглед по жанрови што го изработи
Советот за радиодифузија.

Точка 6
Советот ја разгледа Информацијата во врска со ослободување од плаќање
радиодифузната такса за домаќинствата во населеното место Железнец, Општина
Демир Хисар.
Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со ослободување од плаќање
радиодифузната такса за домаќинствата во населеното место Железнец, Општина
Демир Хисар.
По повод дописот на Советот, Јавното претпријатие ,,Македонска радиодифузија” –
Скопје, достави Одговор, бр.11-779/2 од 16.07.2012 година (наш бр.03-3423/2 од
19.07.2012 година), со кој го извести Советот дека извршиле мерења за покриеност со
радиодифузен сигнал при што е констатирано дека жителите на с.Железнец, општина
Демир Хисар, не се покриени со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на
програмите на Јавното радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија‘’.
Имајќи ја предвид напред утврдената состојба, Советот за радиодифузија, согласно
член 146 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (Сл.весник на РМ бр.100/05,
19/07, 103/08, 152/08, 6/2010), едногласно одлучи до Владата на Република Македонија
да достави Предлог- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса за
жителите на с.Железнец, општина Демир Хисар, за 29 (дваесет и девет) домаќинства,
поради немање прием на програмите на Јавното
радиодифузно претпријатие
‘’Македонска радиотелевизија‘’.
Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса е со времетраење до
обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал за жителите на с.Железнец,
општина Демир Хисар.
Се задолжува Секторот за правни работи да достави допис до Владата на
Република Македонија, во кој ќе и предложи да донесе Одлука за ослободување од
плаќање радиодифузна такса за жителите на с.Железнец, општина Демир Хисар, за 29
(дваесет и девет) домаќинства, поради немање прием на програмите на Јавното
радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија‘’.
Точка 7
Советот ја разгледа Предлог – Одлуката за изменување на одлуката за потреба од
јавна набавка бр.02-3983/1 од 19.07.2012 година.
Советот донесе едногласна Одлука за изменување на одлуката за потреба од јавна
набавка, бр.02-3983/1 од 19.07.2012 година.
Поради оправданото отсуство - користење на првиот дел од годишниот одмор за
2012 година, на претседателот на комисијата за јавни набавки Борче Маневски,
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назначен со Одлуката за потреба од јавна набавка бр.02-3983/1 од 19.07.2012 година,
Советот за радиодифузија на РМ одлучи наместо погоре именуваниот, претседател на
Комисијата на предметната комисија за јавна набавка да биде Јордан Ѓорѓиевски –
претседател на Комисијата. Следствено на претходното Советот одлучи, заменик член
на предметната Комисија за јавни набавки да биде Симона Темелкова. Одлуката за
потреба од јавна набавка бр.02-3983/1 од 19.07.2012 година се менува во точка 6,
алинеја 1 и во образложението, и тоа:
- Зборовите „ Борче Маневски, претседател на Комисијата, со заменик Јордан
Ѓорѓиевски, се менуваат со зборовите:
„ - Јордан Ѓорѓиевски – претседател на Комисијата, со заменик Симона
Темелкова ”.
Во останатите одредби, Одлуката за потреба од јавна набавка бр.02-3983/1
од 19.07.2012 година, останува неизменета.
Точка 8
Советот ја разгледа Предлог – Одлуката за изменување на одлуката за потреба од
јавна набавка бр.02-3820/1 од 12.07.2012 година.
Советот донесе едногласна Одлука за изменување на одлуката за потреба од јавна
набавка, бр.02-3820/1 од 12.07.2012 година.
Поради оправданото отсуство - користење на првиот дел од годишниот одмор за
2012 година, работникот Борче Маневски, кој е заменик на претседателот на
Комисијата за јавни набавки, назначен со Одлуката за потреба од јавна набавка бр.023820/1 од 12.07.2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ, Советот одлучи да
се замени со работникот Виктор Шиков кој ќе биде заменик на претседателот во
предметната Комисијата за јавни набавки, а работникот Арџенд Џелили кој е член на
Комисијата од истата причина се заменува со работникот Ружица Б. Јотевска, која ќе
биде член во предметната Комисија. Одлуката за потреба од јавна набавка бр.023820/1 од 12.07.2012 година се менува во точка 6, алинеја 1, односно:
- зборовите: „Борче Маневски“, се менуваат со зборовите: „Виктор Шиков“, и во
алинеја: 2, зборовите: „Арџенд Џелили“, се менуваат со зборовите: „Ружица Б.
Јотевска“ .
Во останатите одредби, Одлуката за потреба од јавна набавка бр.02-3820/1 од
12.07.2012 година, останува неизменета.
Точка 9
Разно
- Советот, за контакт лице со Медитеранската мрежа на регулаторни тела, по
предлог на членот на Совет, Сељадин Џезаири, го назначи членот на Советот, м-р
Методија Јанчески, кој ќе биде задолжен за потесна комуникација помеѓу Советот за
радиодифузија и Медитеранска мрежа на регулаторни тела.
- Советот едногласно ја усвои Информацијата од посетата на ТВ Алфа Скопје,
остварена на 22.06.2012 година, презентирана од членот на Советот, Столе Наумов и
м-р Борис Арсов.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека ТВ Алфа потврдиле дека
навремено ќе го отстранат дефектот и ќе го усогласи работењето со Законот за
радиодифузната дејност. На нивни одговор временскиот период за да се купи нов уред
и истиот да се поправи е еднаков.
Согласно дописот доставен од ТВ Алфа, во кој е наведено дека поради технички
проблеми не се во можност да ги одделат програмските содржини на сателитската и на
регионалната ТВ Алфа и ТВ Алфа Скопје, Комисијата составена од членовите на
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Советот: Столе Наумов- Претседател на комисијата м-р Борис Арсов-член на комисија
и Сељадин Џезаири – член на комисија, при посетата на ТВ Алфа, Скопје, на ден
22.06.2012 година, констатира дека периодот за отстранување на дефектот, крајот на
месец септември 2012 година, што СРД му го даде на раиодифузерот е доволно долг
за отстранување на проблемот, т.е. за нарачка и монтирање на процесорот или
набавка на нов уред.
- Советот донесе едногласна Одлука за одобрување на надминувањето на
износот на дозволеното ограничување за висината за телефонската сметка на службен
мобилен телефон за месец јуни 2012 година по Фактура бр.20120604177725, за
претплатнички броеви на членовите на Совет и вработените во Стручната служба на
Советот за радиодифузија. Одобрувањето на надминувањето на износите на
дозволеното ограничување за висината за телефонската сметка на службен мобилен
телефон за месец јуни 2012 година се врши поради тоа што надминувањето е
направено во врска со реализирани повици во странство, односно од странство, а во
функција на извршување на службени работи и задачи. (членот на Советот, Столе
Наумов беше отсутен за време на гласањето).
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи Раководителот на
Стручната служба, да размисли и понуди предлог во однос на висината за лимитот на
службениот мобилен телефон на деловниот секретар на Советот, од причина што
лимитот е многу мал а контактите со членовите на Совет и надворешните лица во
однос на службените потреби на Советот се обемни.
- Советот едногласно го усвои предложениот Меморандум за деловно –
техничка соработка со операторот на јавна комуникациска мрежа Македонски Телеком
АД Скопје. (членот на Советот, Столе Наумов беше отсутен за време на гласањето).
Се задолжува Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права во соработка со Секторот за технологии и информатика да го
подготват Меморандумот за деловно – техничка соработка со операторот на јавна
комуникациска мрежа Македонски Телеком АД Скопје.
Се задолжува Секретаријатот на Советот, Меморандумот за деловно – техничка
соработка да го достави до операторот на јавна комуникациска мрежа Македонски
Телеком АД Скопје, со цел истиот да се потпише.

Бр. 02-4009/18
04.09.2012 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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