ЗАПИСНИК
од 36-та седница на Советот
одржана на 19.07.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р
Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Столе Наумов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Васко
Петревски, Методи Стоименовски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Замир
Мехмети, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (годишен одмор), Сељадин
Џезаири (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Слободан
Беличански, Магдалена Давидовска – Довлева, Милаим Абдураими, Цветанка
Митревска, Горан Радуновиќ, Јетон Исмаили, Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ и Ружица
Бошнакоска Јотевска.
Други присутни: Јета Жута од ЦРМ, Зоран Трајковски од ТВ Алфа, Реџелари
Ѓултен од ТВ Алсат, Зетан Османи од МТВ, Ана Јосифовска од МТВ, Михајло
Видимлиски од 24 Вести, Кире Кипријановски од ТВ Ера, Јасмина Аневска од ТВ Алфа.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 36-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Во однос на измена на Дневниот ред, Претседателот на Советот, д-р Зоран
Трајчевски предложи точката 5 „Предлог - Одлука за изменување на одлуката за
потреба од јавна набавка бр.02-2598/1 од 03.06.2013 година“ да се тргне од дневниот
ред од причина што под Разно ќе се разгледува информација со предлог одлуки за
истата проблематика. Предлогот беше едногласно усвоен.
Советот едногласно, со 13 гласа „за“, го усвои следниот:
Дневен ред
1.
Усвојување на Записникот од 33-та седница на Советот, одржана на
03.07.2013 година.
2. Усвојување на Записникот од 34-та седница на Советот, одржана на 10.07.2013
година.
3. Информација во врска со Барањето на ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип (наш бр.113137/1 од 15.07.2013 год.)
4. Информација во врска со Барање на ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје (наш бр.11-3142/1
од 15.07.2013 год.).
5. Информација во врска со плаќање на надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност по иницирана постапка за одземање на дозволата.
6. Информација во врска со ексклузивните права – за емитување и реемитување
на натпреварите од Светскиот шампионат Формула 1 на територијата на Република
Македонија.
7.
Барање бр.11-313 од 05.07.2013г., за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.11, на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА бул. Партизански одреди бр.70/5 1000
Скопје,
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8. Барање бр. 11-47 од 28.02.2012г., за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО- Гостивар,
бул.Браќа Ѓиноски бр.217 Гостивар.
10. Барање бр.11-309 од 03.07.2013 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.9, на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид.
11. Барање бр.11-315 од 12.07.3013 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр44 , на Македонски Телеком АД Скопје.
12. Барање бр.11-320 од 12.07.2013 година, за регистрирање на дигитален пакет
програмски сервиси бр.45, на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје,
Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп ул. 3-та Македонска Бригада бб.
13. Барање бр.11-319 од 12.07.2013 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.20 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, ул. 3-та
Македонска Бригада бб.
14. Барање бр.11-322 од 16.07.2013 година, за регистрирање на дигитален пакет
програмски сервиси бр.46, на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје,
Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп ул. 3-та Македонска Бригада бб.
15. Работни верзии - Пропишани процедури од Секторите на Советот, во врска со
Заклучокот бр.02-2174/12 од 07.06.2013 година.
16. Извештај од работилница за граѓанска и кривична одговорност за нарушување
на правото за заштита на личните податоци, одржана на 29 и 30 мај 2013 година.
17. Разно.

Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 33-та седница на Советот, одржана на
03.07.2013 година.
Членот на Советот, Столе Наумов имаше забелешка во однос на еден дел од
текстот на неговото излагање, за како што рече, да се допрецизираат одредени
делови.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, предложи членот на Советот,
Столе Наумов забелешките да ги достави по електронска пошта до сите членови на
Советот, а усвојувањето на записникот да се одложи за наредната седница. Предлогот
беше усвоен едногласно.
Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 34-та седница на Советот, одржана на
10.07.2013 година.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, на страната 10 од записникот во
однос на неговата усмена информација за остварениот состанок со ЈП „Македонска
радиодифузија“, предложи присуството на состанокот да се дополни и со
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски.
Советот, со забелешката, едногласно го усвои Записникот од 34-та седница на
Советот, одржана на 10.07.2013 година, во текстот како што беше предложен.

Точка 3
Советот ја разгледа Информацијата во врска со Барањето на ТРД 24 Вести ДООЕЛ
Штип (наш бр.11-3137/1 од 15.07.2013 год.)
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Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, даде објаснување во врска со предметната информација и ги
посочи предлог заклучоците од Секторот.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека сака да го засили предлог заклучoкот
со тоа што не е точно дека нема правна обврска да се инсистира да бидат пренесувани
од страна на кабелските оператори сите постоечки медиуми кои што емитуваат
програма на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници. Можеби не
стриктно, must carry како што пишува за јавниот сервис, за комерцијалните не, но ако се
погледнат основните начела од ЗРД, меѓу другото пишува дека Советот треба да се
грижи да обезбеди во државата да има плурализам на медиуми, да обезбеди
достапност на информации до секој граѓанин, а на овој начин Советот тоа не го
обезбедува и поради тоа треба како што рече, да се обидеме преку медијација да се
обезбеди и овој медиум ТРД 24 Вести да биде присутен до што поширок круг на
гледачи, претплатниците на кабелските, односно граѓаните на државата.
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, рече дека се работи за
еден проблем со посебна тежина, бидејќи се работи за медиум кој емитува програма на
државно ниво, кој пренесува програма преку сателит, а е оневозможен преку
кабелските оператори да дојде до гледачите. Смета дека кабелските оператори треба
да им дадат предност на домашните телевизии, и во таа насока рече дека се согласува
со Наумов. Потсети дека Советот оваа тема ја има многупати актуелизирано и
дискутирано, како програмите на домашните телевизии да стигнат до гледачите. Кога
кај одредени оператори има одредени пречки во смисла дека не може сигналот да се
добие и пренесе, потребно е дополнителни средства да се инвестираат. Од суштинска
важност е Советот да го разгледа ова прашање, бидејќи не може кабелските телевизии
да ограничуваат одредени телевизии да не дојдат до публиката, а посебно кога се
работи за телевизиите кои емитуваат програма на државно ниво и за кои се
подразбира дека треба да бидат присутни до гледачите, посебно кога гледачите 80% ја
следат програмата преку јавни комуникациски мрежи. Идејата на телевизиите е да
стигнат до гледачите, и доколку немаат сериозни причини, кабелските оператори не
смеат да го оневозможат тоа. Како Совет за радиодифузија рече дека сме на страната
на гледачите и на домашните телевизии. Во таа насока потребно е да се следи и
понатаму состојбата.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со Барањето на
ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип (наш бр.11-3137/1 од 15.07.2013 год.).
ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип достави допис бр.0302-314 од 10.07.2013 година (наш
бр.11-3137/1 од 15.07.2013 година), со кој побара медијација, логистика и подршка од
Советот за радиодифузија за емитување на неговиот телевизиски програмски сервис
од страна на операторите на јавни комуникациски мрежи на ОНЕ и БЛИЗУ на
територијата на Република Македонија.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, со допис да се обрати до операторите на јавни комуникациски
мрежи Медиа енд Броудбенд Близу ДООЕЛ - Скопје и Диги плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје со кој ќе се препорача, доколку не постојат технички, финансиски или други
пречки, истите да го реемитуваат телевизискиот програмски сервис ТРД 24 Вести
ДООЕЛ – Штип, во интерес на збогатување на програмскиот пакет со домашни
телевизиски програмски сервиси и заради задоволување на интересите на домашната
телевизиска публика.
Доколку Советот добие негативен одговор на препораката од дописот, Советот
одлучи да се организира состанок на засегнатите страни и да се обиде да ги надмине
пречките за реемитување на споменатиот домашен телевизиски програмски сервис.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права да го подготви дописот.
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Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, дописот да го достави до Медиа
енд Броудбенд Близу ДООЕЛ - Скопје и Диги плус Мултимедија ДООЕЛ – Скопје.

Точка 4
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со Барање на ТРД ТВ
ЕРА ДОО Скопје (наш бр.11-3142/1 од 15.07.2013 год.).
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, даде објаснување во врска со предметната информација и ги
посочи предлог заклучоците од Секторот.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека сака да се надоврзе на
дискусијата од претходната точка, (Информација во врска со Барањето на ТРД 24
Вести ДООЕЛ Штип (наш бр.11-3137/1 од 15.07.2013 год.) и рече дека сака да додаде
дека е многу заначајно Советот да се залага и понатаму да организира почести
состаноци и со кабелските оператори и со медиумите и да им се укаже на
неопходноста од пренесувањето на домашните телевизии, се со цел публиката да не
биде оштетена. Го постави прашањето, зошто ТВ Ера да не биде присутна и кај другите
оператори? Зошто да биде присутна само во Скопје Север и во Чаир? А ТВ Ера има
добиено дозволата за вршење радиодифузна дејност за целиот регион за град Скопје.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со Барање на
ТРД ТВ ЕРА ДОО Скопје (наш бр.11-3142/1 од 15.07.2013 год.).
ТРД TВ Ера ДОО – Скопје достави допис бр.03/3/124 од 15.07.2013 година (наш
бр.11-3142/1 од 15.07.2013 година), со кој побара интервенција на Советот за
радиодифузија, со која ќе се обезбеди реемитување на нејзиниот телевизиски
програмски сервис од страна на сите кабелски оператори кои дејствуваат на
подрачјето на регионот Скопје.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, со допис да се обрати до кабелските оператори од регионот
Скопје (со исклучок на операторите СКУПИ КАБЛЕ – Скопје и Македонски Телеком АД
Скопје кои ја реемитуваат програмата на ТВ Ера) со кој ќе се препорача, доколку не
постојат технички, финансиски или други пречки, истите да го реемитуваат
телевизискиот програмски сервис ТРД TВ Ера ДОО – Скопје, во интерес на
збогатување на програмскиот пакет со домашни телевизиски програмски сервиси и
заради задоволување на интересите на етнички и јазички разнородната телевизиска
публика во регионот Скопје.
Доколку Советот добие негативен одговор на препораката од дописот, Советот
одлучи да се организира состанок на засегнатите страни и да се обиде да ги надмине
пречките за реемитување на споменатиот домашен телевизиски програмски сервис.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права да го подготви дописот.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, дописот да го достави до
кабелските оператори од регионот Скопје.
Точка 5
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со плаќање на
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност по иницирана постапка
за одземање на дозволата. Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни
дека Советот на својата 33-та седница одржана на 3-ти јули 2013 година, ја разгледа
Информацијата за плаќање на доспеаниот надоместок и врз основа на член 63 став 1,
алинеја 5, a согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност, иницираше
постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на трговското
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радиодифузно друштво ТРД Енергу Радио ДООЕЛ Струга, кои во рокот утврден во
дозволата не го плати пресметаниот надоместокот. До трговското радиодифузно
друштво ТРД Енергу Радио ДООЕЛ Струга, кое во тој момент го немало платено
надоместокот за дозволата, е доставено последно предупредување тоа да го стори во
рок од 15 дена, односно најдоцна до 17 јули 2013 година, но наведениот радиодифузер
ни во дополнителниот рок не го платил пресметаниот надоместок. Но, ТРД Енергу
Радио ДООЕЛ Струга, го известил Советот дека вкупните средствата за пресметаниот
надоместокот ги уплатил, но на погрешна сметка, односно на сметката на ЈП
Македонска радиотелевизија.
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, рече дека
сопственикот на ТРД Енергу Радио ДООЕЛ Струга неколку пати телефонски
контактирал со него и според разговорот бил видно испаничен бидејќи потребните
средства едвај ги собрал за да го плати надоместокот за дозволата, но по грешка ги
уплатил на погрешна сметка. За да средствата се подигнат од ЈП Македонска
радиотелевизија и да се уплатат на Советот е потребен подолг временски период.
Исто така сопственикот на ТРД Енергу Радио ДООЕЛ Струга, го известил Заменикот на
претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи дека додека се повлечат парите во
меѓувреме не е во состојба да изнајде други средства. Како доказ, сопственикот на ТРД
Енергу Радио ДООЕЛ Струга по електронска пошта доставил скенирана уплатница од
кој се гледа состојбата.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, предложи согласно праксата од
претходен пат, доколку на сметката на Советот не легнат средствата за надоместокот
за дозволата од трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ Струга
заклучно со 23 јули 2013 година, што ќе биде констатирано на првата наредна седница
на Советот за радиодифузија, тогаш да стапи во сила одлука за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на трговското радиодифузно друштво
Енергу Радио ДООЕЛ Струга. Во таа насока го замоли Раководителот на Секторот за
економско-финансиски работи да контактира со сопственикот и да го извести за
одлуката на Советот.
Советот ја усвои предложената Информација во врска со плаќањето на
надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност по доставени пресметки на
трговските радиодифузни друштва, во рамките на која помеѓу другото беше наведено
дека:
Врз основа на член 63 став 1, алинеја 5 и член 64 од Законот за
радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), Советот донесе едногласна одлука за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на трговското радиодифузно друштво
Енергу Радио ДООЕЛ Струга, кој заклучно со зададениот рок, не ја исполни својата
законска обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Советот едногласно одлучи донесената одлука да стапи во сила, доколку на
сметката на Советот не легнат средствата за надоместокот за дозволата од трговското
радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ Струга заклучно со 23 јули 2013 година,
што ќе биде констатирано на првата наредна седница на Советот за радиодифузија.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да ги преземе
потребните активности и да го извести Советот.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлука за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на трговското радиодифузно
друштво Енергу Радио ДООЕЛ Струга.
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Точка 6
Советот ја разгледа Информацијата во врска со ексклузивните права – за
емитување и реемитување на натпреварите од Светскиот шампионат Формула 1 на
територијата на Република Македонија.
Претседателот на советот, д-р Зоран Трајчевски, даде кратко објаснување во однос
на информацијата. Имено Македонската радио телевизија, со допис бр 02-3412/2 од
04.06.2013 година (наш бр.03-2515/3 од 06.06.2013 година) го извести Советот за
радиодифузија дека ги има откупено ексклузивните права за емитување на
натпреварите од Светскиот шампионат Формула 1 за периодот од 2012 до 2014 година
за територијата на Република Македонија, и кон овој допис бил доставен и договорот
склучен со имателот на правата на македонски јазик.
Врз основ на доставениот допис и договор, согласно законските надлежности,
Советот упати налог за затемнување (наш бр.11-2515/4 од 17.06.2013 година) до сите
оператори на јавни комуникациски мрежи во Македонија и налог за затемнување за
сезоната 2013 (наш бр.11-2515/7 пд 11.07.2013 година) до истите тие оператори, во кој
детално е даден распоредот на трките и квалификациите.
На ден 15.07.2013 година, преку електронска пошта, стигна известување од
претставникот на Спорт Клуб каналите во Република Македонија, Емилија Долинска,
со кој го извести Советот дека оваа групација, чии програмски сервиси (Спорт Клуб,
Спорт клуб + и Спорт Клуб Прајм) се реемитуваат преку операторите на јавна
комуникациска мрежа во Република Македонија, исто така ги имаат ексклузивните
права за реемитување на натпреварите од Формула 1 шампионатот на територијата на
Република Македонија за сезоните 2013-2014 година, преку своите програмски
сервиси.
На ден 17.07.2013 година е примен допис преку електронска пошта од Ian Holmes,
задолжен за медиумски права во Formula One Management Ltd. каде е наведено дека
се работи за два договори склучени со различни договорни страни од кои првиот,
Македонската радио телевизија за ексклузивни права за емитување на македонски
јазик, а другиот со Спорт Клуб каналите за ексклузивни права за емитување на српски
јазик, и двата за територијата на Република Македонија.
На ден 18.07. 2913 година, од страна на претставникот Долинска, беше доставен
Договор за пренесување на права за Светското првенство во Формула 1 ФИА 2013 –
2014 година, склучен на
01.03.2013 година помеѓу FORMULA ONE WORLD
CHAMPIONSHIP LIMITED и неозначен субјект за сезоните 2013-2014 година, преведен
на македонски јазик, на чија ненумирирана страница, како територија на кој се
однесува договорот се означени Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, но не и
Македонија. На 36-та страница како територии на емитување се наведени Србија, Црна
Гора, Босна и Македонија. На четвртата страница, во делот 3.2., каде се уредува
прашањето за ексклузивитетот, стои дека правата за Македонија не се ексклузивни. И
овде, според содржаното на четвртата страница и други неспорни факти, другата
договорна страна е ИКО Балкан од Република Романија, со своја подружница во
Република Србија.
Во таа насока Претседателот на советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека треба да
се размисли во оваа насока во новиот Закон за аудиомедиумски услуги околу
добивање на ексклузивните права на една територија, но за различни јазици, бидејќи
малку е чудно за една територија да се доделат две ексклузивни права врз база на
различни јазици. Од друга страна се нанесува штета бидејќи во иднина може да се
откупат правата за Лига на шампиони, за Италијанско првенство од страна на наша
комерцијална телевизија, а од друга страна друга телевизија надвор од Македонија
исто така да има екслузивни права за Република Македонија, но на српски, хрватски
или друг јазик.
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Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека е изненаден од ваквата
ситуација, да еден ист имател на правата дава два ексклузивни договор за исти
канали, на иста територија, но на различен јазик. Се обрати до Раководителот на
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското прави и сродните
права и предложи со допис да го извести имателот на правата за ваквата состојба.
Членот на Советот, Столе Наумов рече дека не може ексклузивитет да се даде врз
основа на јазик, бидејќи ексклузивитет се дава врз основа на содржина. Исто така рече
во иднина да се внимава каков договор се потпишува, за да нема несакани ситуации.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со ексклузивните
права – за емитување и реемитување на натпреварите од Светскиот шампионат
Формула 1 на територијата на Република Македонија, во која покрај другото беше
наведено дека:
Согласно претходното, Советот едногласно одлучи да се повлече налогот за
затемнување (наш бр.11-2515/4 од 17.06.2013 година), упатен до сите оператори на
јавни комуникациски мрежи во Македонија и налогот за затемнување за сезоната 2013
година (наш бр.11-2515/7 од 11.07.2013 година), упатен до истите тие оператори, во
кој детално е даден распоредот на трките и квалификациите.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските права и сродните права, да подготви допис до сите оператори на јавни
комуникациски мрежи во Република Македонија, за повлекување на налозите од точка
2 на овој заклучок.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските права и сродните права, да подготви допис до Македонската радио
телевизија и претставникот на Спорт Клуб каналите во Република Македонија, Емилија
Долинска, со кој ќе ги извести за повлекување на налозите од точка 2 на овој заклучок.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот едниот дописот да го достави до
сите оператори на јавни комуникациски мрежи во Република Македонија а вториот
дописот да го достави до Македонската радио телевизија и претставникот на Спорт
Клуб каналите во Република Македонија, Емилија Долинска.

Точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет
на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност
со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и другите
дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски
мрежи.
Советот едногласно одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на
регистрираниот програмски пакет на: ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА, ТРД – оператор на
кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО-Гостивар, ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ
КТВ ДОО Охрид, Македонски Телеком АД Скопје и Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје.
Советот едногласно одлучи:
- на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА, да му се издаде Потврда за регистриран програмски
пакет бр.11 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
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- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО- Гостивар, да му се издаде
Потврда за регистриран програмски пакет бр.5 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, да му се издаде
Потврда за регистриран програмски пакет бр.9 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран
програмски пакет бр.44 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово
Велес, Штип, Прилеп, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален пакет
програмски сервиси бр.45 за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, да му се издаде Потврда за
регистриран програмски пакет бр.20 за регистрација на програмски пакет на програмски
сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес,
Штип, Прилеп, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален пакет програмски
сервиси бр.46 за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.
Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети од
управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од управна
постапка – Уп 1.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во
програмските пакети на: ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА, ТРД – оператор на кабелска
мрежа ГИВ Иван и ДОО-Гостивар, ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО
Охрид, Македонски Телеком АД Скопје и Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до
наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.

Точка 15
Советот ги разгледа Работните верзии - Пропишани процедури од Секторите на
Советот, во врска со Заклучокот бр.02-2174/12 од 07.06.2013 година и одлучи истите да
се разгледаат на првото продолжение на 36-та седница, кое ќе се одржи на 23.07.2013
година.

Точка 16
Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа и едногласно го
усвои предложениот Извештај од работилницата за граѓанска и кривична одговорност
за нарушување на правото за заштита на личните податоци, одржана на 29 и 30 мај
2013 година, подготвен од м-р Ивона Муфишева – Алексовска, Виш Соработник од
Секторот за правни работи и м-р Тања Пачоска, Соработник од Секторот за правни
работи.
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Точка 17
Разно
- Советот ја разгледа Предлог - Одлуката за поништување на постапката за
доделување договор за јавна набавка за предметот на набавка – услуга: Систематски
прегледи на вработените во Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Раководителот на Секторот за правни работи ја објасни причината за Предлог Одлуката за поништување на постапката за доделување договор за јавна набавка за
предметот на набавка – услуга: Систематски прегледи на вработените во Советот за
радиодифузија на Република Македонија, поради тоа што до моментот на отворање на
понудите Секторот за правни работи оценил дека тендерската документација содржи
недостатоци.
Поради тоа што многу често се случува на седниците на Советот да се
поништуваат одлуките за јавни набавки поради пропусти во нивното изработување,
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски упати последно предупредување до
Секторот за правни работи, со предупредување до Раководителот на Секторот за
правни работи дека доколку следен пат се случи да има пропуст, Советот нема да носи
Одлука за поништување на постапката за доделување договор за јавна набавка туку,
Одлука за престанок на работен однос.
Советот едногласно одлучи трошоците за објавување во „Службен Весник на
Република Македонија“ на Одлука за поништување на постапката за доделување
договор за јавна набавка, за предметот на набавка - услуга: Систематски прегледи на
вработените во Советот за радиодифузија на РМ, да ги сноси Раководителот на
Секторот за правни работи.
Доколку Раководителот на Секторот за правни работи смета дека е потребно и
некој друг да ја сноси одговорноста, во тој случај да подготви информација и да ја
достави до Стручната служба на Советот.
Советот го усвои Извештајот од спроведената постапка од Комисијата за јавна
набавка од предметот на јавна набавка-услуги: Систематски прегледи на вработените
во Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Согласно извештајот, Советот едногласно донесе Одлука за поништување на
постапката за доделување договор за јавна набавка, за предметот на набавка - услуга:
Систематски прегледи на вработените во Советот за радиодифузија на РМ, Оглас
бр.02/2013 година, спроведена согласно член 17 став 1 алинеја 2 и став 3 од Законот за
јавни набавки, поради тоа што до моментот на отворање на понудите се оцени дека
тендерската документација содржи недостатоци.
Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2013
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуга:
Систематски прегледи на вработените во Советот за радиодифузија на РМ. За
реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година.
Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на член
17 став 1 алинеа 2 и став 3 согласно одредбите од Законот за јавните набавки.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки.
- Советот ја разгледа предложената Информација за службената посета на ТРД
ДИ – ЏЕЈ СЛАВЕ ДООЕЛ – Струга.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, објасни дека на 16.07.2013 година
Комисијата ја рализирала службената посета кај наведениот радиодифузер и утврдила
дека ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, работи во просториите (бараките) кои се во
состав на хотел ДРИМ Струга. Ги пречекал Горан Петрески кој се преставил како
9

вработен, иако Комисијата немала увид во докумантацијата која го потврдува тоа.
Комисијата утврдила дека ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга емитува радио програма
на доделената фрекфенција 102,2 MHz со задоволителен квалитет. На службениот
разговор со правниот застапник, адвокат од Охрид, биле информирани дека
радиодифузерот ги има подмирено законските долгови кон институциите во чија
надлежност е работењето на трговските радиодифузни друштва меѓу кои и на Советот
за радиодифузија. Комисијата утврдила дека ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга работи
во согласност со член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност.
Согласно информацијата со која комисијата утврдила дека ТРД ДИ-ЏЕЈ Славе
ДООЕЛ Струга работи во согласност со член 74 став 2 од Законот за радиодифузната
дејност, Претседателот на Советот предложи да се запре иницираната постапка за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштвото за радио
дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ, Струга, со напомена и понатами да се следи
состојбата со наведениот радиодифузер во однос на исполнување на условите
согласно доделената дозвола.
Согласно погоре наведеното, Советот за радиодифузија на РМ едногласно
донесе заклучок за запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе
ДООЕЛ, Струга.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за
запирање на иницирање постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ, Струга.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, заклучокот да го достави до
наведениот радиодифузер.
ЗАПИСНИК
од првото продолжение на 36-та седница на Советот
одржана на 23.07.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р
Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Столе Наумов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Васко
Петревски, Методи Стоименовски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (годишен одмор), Сељадин
Џезаири (годишен одмор), Замир Мехмети (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија
Јаневска, Слободан Беличански, Магдалена Давидовска – Довлева, Милаим
Абдураими, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, Арбен
Саити, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски го отвори првото продолжение
на 36-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Советот едногласно, со 12 гласа „за“, го усвои следниот:
Дневен ред
1.
Информација во врска со плаќање на надоместокот за дозволата за
вршење радиодифузна дејност по иницирана постапка за одземање на дозволата.
2.
Работни верзии - Пропишани процедури од Секторите на Советот, во
врска со Заклучокот бр.02-2174/12 од 07.06.2013 година
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Точка 1
Советот ја разгледа и усвои предложента Информација во врска со плаќање на
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност по иницирана постапка
за одземање на дозволата.
Во врска со заклучокот на Советот бр.02-3207/10 од 22.07.2013 година, донесен
на 36-та седница на Советот, а врз основа на податоците добиени од Секторот за
економско-финансиски работи, заклучно со 23 јули 2013 година, трговското
радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ Струга, својата обврска ја изврши и
целосно го плати надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност.
Советот, согласно претходното, констатира дека е исполнета законската
обврска на овој радиодифузер во однос на плаќањето на надоместокот за дозволата
за вршење радиодифузна дејност и го стави вон сила делот од заклучокот на Советот
бр.02-3207/10 од 22.07.2013 година, во однос на донесената одлука за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на трговското радиодифузно друштво
Енергу Радио ДООЕЛ Струга.
Со оглед на претходното, Советот за радиодифузија на РМ, согласно член 64 од
Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 3 од Правилникот за процедурите
на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), едногласно донесе заклучок за запирање на
иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност за
трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ Струга, кој својата обврска ја
изврши и целосно го плати надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за запирање
на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност
за трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ Струга.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот заклучокот за запирање на
иницираната постапка да го достави до наведениот радиодифузер.

Точка 2
Советот ги разгледа предложените Работни верзии - Пропишани процедури од
Секторите на Советот, во врска со Заклучокот бр.02-2174/12 од 07.06.2013 година.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, на почетокот ги објасни генералните
забелешките во однос на предложените процедури. Објасни дека тие се многу добро
изработени, но според постојниот Закон за радиодифузна дејност. Негови генерални
забелешки се дека во еден дел од процедурите не е предвидено условно одвивање на
процесите, што би значело да процесот може во одреден чекор да се разграни на две
страни. Исто така во ниедна процедура нема враќање наназад, на пример што би се
случило кога некој чекор од процедурата ќе заглави, дали има навраќање наназад, иако
тоа е многу тешко да се објасни и дефинира. Предложи, доколку се предвиди таков
настан истиот да се дефинира на почетокот на процедурата. Исто така предложи да се
размислува во насока дали во прилог на процедурите треба да се додадат заради
евентуална потреба од идни софтверски решенија, и обрасците, формуларите кои се
повторуваат, се користат и употребуваат. Во однос на забелешките за поединечните
процедури запраша зошто во „Предлог-пропишаната процедура за начинот на
користење и одржување на службените моторни возила на Советот“, се споменува
продажба на моторни возила, и смета дека е добро на крајот од процедурата во прилог
да се стави и патниот налог кој се користи. Во „Предлог-пропишаната процедура за
процесот на спроведување на постапката за службени патувања“, предвидено е
исклучиво да се одвива преку Секторот за европска и меѓународна соработка и односи
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со јавноста, но многу пати на него лично му се случило како член на Совет да упати
директно барање до Претседателот на Советот за учество на некоја конференција, а
таков случај не е предвиден во оваа процедура. Недостасува опис на можноста
вработен или член на Советот да побара одобрување за службено патување и тоа
член на Советот до Претседателот на Советот а вработен до Раководител на
Стручната служба, и истото треба да се дополни во содржината. Во поглед на
„Предлог-пропишаната процедура за признавање на трошоци во благајна односно за
готовински плаќања за службени патувања во Советот“, рече дека остана како дилема
дали можеби би требало да се спои во еден документ со „Предлог-пропишаната
процедура за процесот на спроведување на постапката за службени патувања“. Во
„Предлог-пропишаната процедура за обезбедување транспарентност и јавност во
работењето на Советот за радиодифузија на Република Македонија; (објавување
содржини на веб страницата на Советот и комуникација со медиуми)“ рече дека има
премногу технички опис на веб страната и смета дека таков опис не е потребен. Во
„Предлог-пропишаната процедура за иницирање на постапка за одземање на
дозволите за вршење радиодифузна дејност на радиодифузерите во Советот за
радиодифузија на Република Македонија“ и во „“Предлог-пропишана процедура за
процесот на издавање на одобрение за промена на сопственичка структура на
радиодифузерите“ има наведен пример на повеќе условни одвивања на настаните и се
добро изработени процедури. „Предлог-пропишаната процедура за програмски надзор
(мониторинг)“, изработена врз основа на ЗРД е навистина различна од останатите и
недостасуваат стандардните делови од другите процедури и истата предложи да се
преработи по примерот како останатите процедури и во таа насока предложи да се
изработи стандарден образец и сите процедури во иднина да се изработуваат по тој
образец. Посочи дека Секторот за програмски работи вложил голем напор и изработил
процедури по постојниот Закон за радиодифузната дејност и по идниот нов Закон, но
сепак и тие треба да се прилагодат на стандардниот формат. Во таа насока ги даде
следните предлози:
- Да се спроведе Обука на тема “Управување со бизнис процеси и алатки за
нивно дефинирање“ во која би биле вклучени 10 вработени од Стручната служба
(Раководителот на стручната служба, Раководителите на Секторите и внатрешниот
ревизор) во траење од најмалку 24 часови до највеќе 40 часови во групи од по 5
вработени.
- Да се измени финансискиот план и предвиди јавна набавка со изработена
техничка спецификација по можност на првата наредна Седница.
- Рок на реализација : Обуките да се спроведат најрано втората половина на
август 2013 година и најкасно до крајот на Септември 2013 година.
- Врз основа на приложените Процедури и искуствата добиени од Обуката да се
изработи Образец на Процедура според кој ќе се преработат уште еднаш сите
приложени Процедури во формат стандаризиран според Образецот.
- Рок на реализација : 1 месец по завршување на обуката, најкасно 31 Октомври
2013 година.
- Изработените Процедури да се употребат во предстојната ИСО 9001:2008
сертификација на СРД и да се променат соодветно Образецот за Процедура и сите
Процедури во соработка со ангажираниот консултант. Во процесот на сертификација по
потреба да се додадат дополнителен број на процедури од работењето на СРД.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека во процедурите недостасува
ресетирање, посебно во „Предлог-пропишаната процедура за програмски надзор
(мониторинг), изработена врз основа на ЗРД“, односно да се опишат некои
непредвидени ситуации кој можат да се случат на терен. Во однос на „Предлог –
пропишаната процедура за начинот на користење, управување и одржување на
службените моторни возила на Советот за радиодифузија на Република Македонија“
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рече дека според Правилникот, рамноправно возилата можат да ги користат и
Претседателот на Советот и Заменикот и членовите на Советот, а тоа во содржината
на процедурата соодветно не е наведено. Во „Предлог-пропишаната процедура за
процесот на подготовка, организирање и одржување на седниците на Советот за
радиодифузија на Република Македонија“, предложи да се додаде дека и членовите на
Советот можат да даваат предлози за точки на дневен ред и предлози за одржување
на седници за одредени теми, бидејќи и Законот и Деловникот на Советот тоа го
овозможуваат. Во однос на записниците рече дека треба да се додаде доколку не се
прифатат забелешките за записникот на седницата, а се кажани на седницата, дали
треба да се упати на аудио снимка, или сл, односно не е предвидена таква ситуација.
Во однос на учеството на новинарите на седници на Совет рече дека не треба да се
најават еден ден пред седницата, бидејќи тој дел е изменет и дека доволно е да се
пријават на пријавница и да се идентификуваат. Во однос на „Предлог-пропишаната
процедура за процесот на спроведување на постапката за службени патувања“,
предложи да се додаде дека мејлови треба да добиваат и членовите на Советот за да
бидат информирани. Во однос на „Предлог-пропишаната процедура за обезбедување
транспарентност и јавност во работењето на Советот за радиодифузија на Република
Македонија; (објавување содржини на веб страницата на Советот и комуникација со
медиуми)“ предложи да се прошири списокот за објавување на анализи на веб
страната на Советот. За планирање на прес конференции наведено во Предлогпропишаната процедура за обезбедување транспарентност и јавност во работењето на
Советот за радиодифузија на Република Македонија; (објавување содржини на веб
страницата на Советот и комуникација со медиуми): во однос на доцнењето треба да
се стави 15 минути доцнење наместо 5 како што е наведено или воопшто да не биде
наведено. Во „Предлог-пропишаната процедура за процесот на издавање на
одобрение за промена на сопственичка структура на радиодифузерите“ место
некомплентно и неуредно барање предложи да стои незаконско.
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи рече дека има
дилема колку е соодветно да се изработуваат предложените работни верзии на
процедурите во време кога се очекува донесување на нов Закон за медиуми, во смисла
на ингеренции на Претседател, односно директор на Агенција, на членови на Советот и
сл.
Советот едногласно ги усвои забелешките дадени од членовите на Советот,
Лазо Петрушевски и Столе Наумов во однос на Работните верзии - пропишани
процедури од Секторите на Советот,
Советот ги задолжи членовите на Советот, Лазо Петрушевски и Столе Наумов
забелешките по електронска пошта да ги достават до сите Раководители на Секторите
на Советот и до Раководителот на Стручната служба на Советот.
Советот ги задолжи Секторите на Советот да ги вградат забелешките во
содржината на работните верзии на пропишаните процедури од нивниот сектор.
Бр. 02-3207/13
21.08.2013 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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