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ЗАПИСНИК 
од 39-та седница на Советот 
одржана на 20.08.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, м-р Алма Машовиќ, 

Столе Наумов, Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, Методи 

Стоименовски, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески. 

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи, (годишен одмор), Бранко 

Радовановиќ (годишен одмор), Селвер Ајдини (годишен одмор),  акад. Бојан 

Шоптрајанов (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев - Чакар, Огнен 

Неделковски, Цветанка Митревска, Катерина Митре, Слободан Беличански, Весна 

Симоновска, Емилија Петреска – Камењарова, м-р Драгица Љубевска, Арбен Саити, 

Луција Ѓурковиќ.  

 Други присутни: Милчо Велевски од МТВ, Никола Здравковски од ТВ Сител, 

Јета Жута од ЦРМ, Соња Казиовска од Дневник, Јусифи Мемедали од МТВ2, Горан 

Наумовски од Плус Инфо, Светлана Божиновска од 24 Вести. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 39-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот со 11 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 35-тата седница на Советот, одржана на 15.07.2013 

година. 

2. Усвојување на Записникот од 36-тата седница на Советот, одржана на 19.07.2013 

година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 23.07.2013. 

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно друштво ТРД 

– ТВ Д1 ДООЕЛ Делчево, емитуван на 7 јули 2013 година. 

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 

емитуван на 23 јули 2013 година. 

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци, 

емитуван на 26 јули 2013 година. 

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Радио Фортуна ДОO 

Скопје, емитуван на 23 јули 2013 година. 

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно 

друштво ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка, емитуван на 16 јули 2013 

година . 

8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ 

Скопје, емитуван на 31 јули 2013 година. 

9. Информација за Универзитетско радио Студент ФМ 92,9 Скопје, по иницирана 

постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

10. Информација за барањето на РА Канал 77 од Штип за одобрение за промена на 

сопственичката структура. 
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11. Барање бр.11-324 од 24.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.1  на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ Битола. 

12. Барање бр.11-325 од 26.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.46  на Македонски Телеком - АД Скопје.  

13.  Барање бр.11-329 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.2 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ Битола. 

14.  Барање бр.11-330 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.1 на Друштво за промет производство и услуги, ФИБЕР НЕТВОРКС ДООЕЛ 

Скопје. 

15. Барање бр.11-331 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер трговија и услуги 

МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје. 

16. Барање бр.11-332 од 31.07.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.17 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.  

17. Барање бр.11-333 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.20 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.  

18.   Барање бр.11-338 од 31.07.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.4 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО Лабуништа 

Струга. 

19.   Барање бр.11-339 од 31.07.2013 година, за регистрација на  пакет програмски 

сервиси бр.3 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија. 

20. Барање бр.11-353 од 09.08.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.12 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 

21.    Барање бр.11-354 од 13.08.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникации инженеринг, софтвер трговија и услуги 

KOMБО 2003 ДОО Скопје. 

22.   Разно. 

 

 
 
 Точка 1 

 Советот го разгледа Записникот од 35-тата седница на Советот, одржана на 

15.07.2013 година. 

 Членот на Советот, Лазо Петрушевски, имаше забелешка во однос на текстот во 

една реченица од неговото излагање. 

 Советот, со забелешката, со 10 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на 

Советот, Сељадин Џезаири, го усвои Записникот од 35-тата седница на Советот, 

одржана на 15.07.2013 година. 

 
 
 
Точка 2 

 Советот го разгледа Записникот од 36-тата седница на Советот, одржана на 

19.07.2013 година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 23.07.2013. 

 Советот, со 10 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин 

Џезаири, го усвои Записникот од 36-тата седница на Советот, одржана на 19.07.2013 

година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 23.07.2013 
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Точка 3 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот 
на програмскиот сервис на Радиодифузно друштво ТРД – ТВ Д1 ДООЕЛ Делчево, 
емитуван на 7 јули 2013 година. 

Со мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно друштво ТРД – ТВ 

Д1 ДООЕЛ Делчево, емитуван на 7 јули 2013 година, не се констатирани прекршувања 

на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.  

 

 

 Точка 4 

      Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, емитуван на 23 јули 2013 година.  

      Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, за 

прекршувањето на  член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност (помалку од 

30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), рече дека се работи за 

драстичен прекршок, кај специфичен медиум и дека не е сигурен колку структурите што 

го водат медиумот го познаваат Законот. Предложи да се изрече наредната мерката 

која следи, односно писмена опомена со барање за објавување, иако како што рече 

наведениот медиум за прекршувањето заслужува построга мерка. Во таа насока 

предложи Советот да оствари состанок со одговорните лица на ТРД КЛУБ ФМ ДОО 

Скопје во однос на прекршувањето. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека предлага на ТРД 

КЛУБ ФМ ДОО Скопје да се изрече писмена опомена со барање за објавување и 

Секторот за програмски работи за 15 дена да направи дополнителен мониторинг на 

програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје. Овој предлог го стави на гласање. 

Советот едногласно донесе одлука на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје:   

 - поради прекршување на  член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 

(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да се изрече 

мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

   На ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје  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, 13/12 и 72/13) и прописите донесени врз 

основа на истиот закон.  

 Се задолжува ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 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 КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 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 програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од точката 2 на овој 

Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје и да го извести 
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Секторот за правни работи за да ги евидентира во соодветната база на податоци која 

ја води Секторот за правни работи. 

 Советот едногласно донесе одлука на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје:   

 - поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 

акустички средства), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

   На ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје  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, 13/12 и 72/13) и прописите донесени врз 

основа на истиот закон.  

 Се задолжува ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 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 КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 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 програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од точката 3 на овој 

Заклучок од страна на радиодифузерот ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје и да го извести 

Секторот за правни работи за да ги евидентира во соодветната база на податоци која 

ја води Секторот за правни работи. 

Советот едногласно одлучи на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје:   

 - поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната 

дејност (недозволено поттикнување продажба, купување или изнајмување производи 

или услуги од спонзор), да му се упати укажување. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ги подготви горенаведените Одлуки и Укажувањето.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените 

Одлуки и Укажувањето до ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведените Одлуки и Укажувањето во соодветната база на податоци која ја води 

Секторот за правни работи. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да закаже состанок со 

управителот на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, на кој ќе му биде укажано за направените 

прекршувања  и се задолжува Секторот за програмски работи за 15 дена да направи 

дополнителен мониторинг на програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје. 

 

 

 

 Точка 5 

 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци, емитуван на 26 јули 2013 година. 
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Советот едногласно одлучи на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци:   

           -   поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 

штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен 

период на емитување), да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот едногласно одлучи на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци: 

 - поради прекршување на член 98 од Законот за радиодифузната дејност 

(прикриено рекламирање и изложување производи со видливо истакнато име и марка), 

да му се упати укажување. 

Советот едногласно одлучи на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци: 

 -  поради прекршување на  член 93 став 3 од Законот за радиодифузната 

дејност (надминат лимит за рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот едногласно одлучи на ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци: 

    - поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за 

радиодифузната дејност (не е поминат период од 20 минути меѓу два рекламни блока), 

да се изрече мерката: писмена опомена. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ги подготви писмените опомени и укажувањето. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави писмените 

опомени и укажувањето до ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци.  

   Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ги евидентира писмените опомени и укажувањето во 

соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 

 

Точка 6 

 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје, емитуван на 23 јули 2013 година. 

Советот едногласно одлучи на ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје:   

 - поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 

акустички средства), да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

   На ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје  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, 13/12 и 72/13) и прописите 

донесени врз основа на истиот закон.  

 Се задолжува ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје, 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 Радио Фортуна ДОO Скопје, 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.“ 
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Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од страна на 

радиодифузерот ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје и да го извести Секторот за правни 

работи за да ги евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

Советот едногласно одлучи (членот на Советот, Лазо Петрушевски, не беше 

присутен за време на гласањето), на ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје:   

 - поради прекршување на член 106 став 2 од Законот за радиодифузната 

дејност (недозволено поттикнување продажба, купување или изнајмување производи 

или услуги од спонзор), да му се упати укажување. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ги подготви Одлуката и Укажувањето. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуката и 

Укажувањето до ТРД Радио Фортуна ДОO Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира Одлуката и 

Укажувањето во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 

 

 Точка 7 

    Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на Трговското радиодифузно друштво ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Крива 

Паланка, емитуван на 16 јули 2013 година . 

Советот едногласно одлучи (членот на Советот, Лазо Петрушевски, не беше 

присутен за време на гласањето), на Трговското радиодифузно друштво ЗЛАТЕН 

КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка:   

           - поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да се изрече 

мерката: писмена опомена. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ја подготви писмената опомена. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави писмената 

опомена до Трговското радиодифузно друштво ЗЛАТЕН КАНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз 

Крива Паланка.  

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ја евидентира писмената опомена во соодветната база на 

податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 

 

 Точка 8 

 Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје, емитуван на 31 јули 2013 година.  

        Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје:   

           - поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

и член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 

штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (неозначување на 

програмите со предупредувачка сигнализација во текот на нивното времетраење), да 

му се упати укажување. 
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 - поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 

(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да се изрече 

мерката: писмена опомена. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ги подготви одлуката и укажувањето. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави одлуката и 

укажувањето до ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје.  

Советот го задолжи Секторот за програмски работи за 15 дена да направи 

дополнителен мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

програмски работи да ги евидентира одлуката и укажувањето во соодветната база на 

податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 

 

Точка 9 

 Советот ја разгледа Информацијата за Универзитетско радио Студент ФМ 92,9 

Скопје, по иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна 

дејност и по краткото презентирање на информацијата од страна на Вишиот 

соработник од Секторот за економско-финансиски работи, истата ја усвои. 

        Советот за радиодифузија на својата 37-ма седница одржана на 26-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 

Непрофитната радиодифузна организациона единица УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО 

СТУДЕНТ ФМ 92.9 – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје, кое не го плати 

надоместокот во рокот утврден во дозволата. 

До Непрофитната радиодифузна организациона единица УНИВЕРЗИТЕТСКО 

РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје за кое беше 

иницирана постапка за одземање на  дозволата, беше доставено последно 

предупредување тоа да го сторат во рок од 15 дена, односно најдоцна до 12-ти август 

2013 година. 

Непрофитната радиодифузна организациона единица УНИВЕРЗИТЕТСКО 

РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје, во 

дополнителниот рок го плати во целост пресметаниот надоместок за дозволата за 

вршење радиодифузна дејност. 

Советот за радиодифузија на РМ едногласно донесе Заклучок за запирање на 

иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Непрофитната радиодифузна организациона единица Универзитетско радио Студент 

ФМ 92,9 – Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, 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), која по иницирањето на постапката за одземање 

на дозволата, а пред донесувањето на одлуката на Советот, изврши плаќање на 

надоместокот. 

           Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за 

запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност за Непрофитната радиодифузна организациона единица 

УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 – Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, 

Скопје.    
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 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, заклучокот за запирање на 

иницираната постапка да го достави до Непрофитната радиодифузна организациона 

единица УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 – Универзитет ,,Св.Кирил и 

Методиј”, Скопје. 

 

 

   Точка 10 

 Советот ја разгледа предложената Информација за барањето на РА Канал 77 од 

Штип за одобрение за промена на сопственичката структура. 

 Соработникот од Секторот за истражување и долгорочен развој кратко ја 

образложи информацијата. 

Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 

промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Радио 

КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип и за отстранета недозволена медиумска концентрација. 

Со оглед на тоа дека не постојат законски пречки, односно дека не се создава 

недозволена медиумска концентрација, Советот едногласно донесе одлука да издаде 

одобрение за промена на сопственичката структура на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ 

Штип. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката за 

издавање одобрение за промена на сопственичката структура на ТРД Радио КАНАЛ 77 

ДООЕЛ Штип 

Советот го задолжи Трговското радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ 

Штип, по извршената промена, да достави до Советот за радиодифузија актуелна 

тековна состојба, издадена од Централен регистар на Македонија. 

 

 

Точки од 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20 и 21 

      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: Друштвото за производство, трговија и услуги 

БТВ-НЕТ Битола, Македонски Телеком - АД Скопје, Друштвото за промет производство 

и услуги, ФИБЕР НЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје, Друштвото за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер трговија и услуги МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје, ТРД – 

оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

КАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО Лабуништа Струга, Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО 

Гевгелија, Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Друштвото за 

телекомуникации инженеринг, софтвер трговија и услуги KOMБО 2003 ДОО Скопје. 

 Советот едногласно одлучи:      

- на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ Битола да му се издаде 

потврда за регистриран програмски пакет бр.1 за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
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- на Македонски Телеком - АД Скопје да му се издаде потврда за регистриран 

програмски пакет бр.46 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ Битола да му се издаде 

потврда за регистриран програмски пакет бр.2 за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштвото за промет производство и услуги, ФИБЕР НЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје да 

му се издаде потврда за регистриран програмски пакет бр.1 за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер трговија и услуги 

МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје, да му се издаде потврда за регистриран програмски 

пакет бр.2 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 

преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен да му се издаде потврда 

за регистриран дигитален програмски пакет бр.17 за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен 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 ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО Лабуништа Струга  да му се 

издаде потврда за регистриран програмски пакет бр.4 за регистрација на програмски 

пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија да му се издаде потврда за 

регистриран програмски пакет бр.3 за регистрација на програмски пакет на програмски 

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје да му се издаде потврда за 

регистриран програмски пакет бр.12 за регистрација на програмски пакет на програмски 

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на  Друштвото за телекомуникации инженеринг, софтвер трговија и услуги KOMБО 

2003 ДОО Скопје да му се издаде потврда за регистриран програмски пакет бр.2 за 

регистрација на програмски пакет на 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: Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ 

Битола, Македонски Телеком - АД Скопје, Друштвото за промет производство и услуги, 

ФИБЕР НЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје, Друштвото за телекомуникациски инженеринг, 

софтвер трговија и услуги МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО Скопје, ТРД – оператор на 

кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ-Л-

НЕТ ДОО Лабуништа Струга, Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, 

Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Друштвото за 

телекомуникации инженеринг, софтвер трговија и услуги KOMБО 2003 ДОО Скопје. 

      Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до 

наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 
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Точка 22 

            Разно 

Советот ја разгледа Предлог – одлуката за доделување јавна набавка за 

потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

       - 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: 

Одржување и сервисирање службени моторни возила  на Советот за радиодифузија на 

РМ (сервис – комплетно одржување). 

       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 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите од Законот за 

јавните набавки. 

        Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 

за јавни набавки. 

      Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе потребните 

активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

 
 
 
 
Бр. 02-3508/12            Совет за радиодифузија на РМ 
11.09.2013 година                                                                 П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е          д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ , с.р. 
   
 
 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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