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ЗАПИСНИК 
од 41-та седница на Советот 
одржана на 30.08.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 

Алма Машовиќ, Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, Методи 

Стоименовски, Столе Наумов, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ. 

Отсутни членови на Совет: акад. Бојан Шоптрајанов (годишен одмор). 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, Горан 

Радуновиќ, Магдалена Давидовска - Довлева, Арбен Саити, Јетон Исмаили, Луција 

Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска –Јотевска. 

 Други присутни: Јета Жута од ЦРМ, Соња Казиовска од Дневник и Даме 

Стефаноски од ТВ Телма. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 41-та седница на 

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

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот, со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

  1. Усвојување на Записникот од 38-тата седница на Советот, одржана на 

31.07.2013.  

2. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење 

радиодифузна дејност, по доставени пресметки на 15-ти август 2013-та година.  

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ СТАР ДОО 

Штип (регион Д3-Туртел), емитуван на 15 јули 2013 година.  

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД Телевизија ИРИС 

ДОО Штип (регион Д3-Туртел), емитуван на 24 јули 2013 година.  

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, 

Прилеп (регион Д5-Пелистер), емитуван на 25 јули 2013 година.  

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС 

ДООЕЛ Струмица (регион Д4-Боскија), емитуван на 28 јули 2013 година.  

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА 

ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци (регион Д1 ЦРН ВРВ - ВЕЛЕС), емитуван на 30 јули 

2013 година.  

8. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија за 

2012 година.  

9. Информација во врска со проектот на СРД од IPA TAIB 2009 „Зајакнување на 

административните капацитети на регулаторните тела за телекомуникации и медиуми 

за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“.  

10. Информација во врска со Одлуката на Владата на Република Македонија за 

определување на правни лица кои се должни да имаат приватно обезбедуване 

согласно Заклучокот бр.02-3037/7 од 10.07.2013 година.  

11. Разно.  
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 Точка 1 

       Советот го разгледа и со три воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Борис 

Арсов, Бранко Радовановиќ и Селвер Ајдини и 11 гласа „за“, го усвои предложениот 

Записник од 38-тата седница на Советот, одржана на 31.07.2013, во текстот како што 

беше предложен. 

 

 

Точка 2 
Советот ја разгледа предложената Информација за плаќање на надоместокот за 

дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставени пресметки на 15-ти август 
2013-та година. Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи ја објасни 
предложената информација. 

Согласно Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  и 
доделените дозволи, на радиодифузните друштва РД НАША ТВ ДООЕЛ од Скопје,ТРД 
Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ од Скопје и РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ од Прилеп, 
на 15-ти август 2013 година им се доставени пресметки за надоместокот за дозволата 
за вршење радиодифузна дејност, со рок за плаќање на надоместокот по доставени 
пресметки од 15 дена од датумот на нивното издавање. 

Заклучно со 30-ти август 2013 година, состојбата со плаќањата беше следната:  
- ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје во целост го плати надоместокот по 

доставената пресметка за дозволата за вршење радиодифузна дејност; 

- РД НАША ТВ ДООЕЛ Скопје изврши уплата на 1.966.083,00 денари, што претставува 

97,71% од пресметаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност; 

- РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп не започна со плаќање на пресметаниот 

надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

           Во однос на претходното, Советот за радиодифузија на РМ со еден воздржан 

глас од членот на Советот Сељадин Џезаири и 13 гласа „за“, донесе заклучок за 

иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

за  РД НАША ТВ ДООЕЛ Скопје и РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп, согласно 

член 64 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 1 од Правилникот за 

процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за 

радиодифузија на РМ (“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), кои по доставената 

пресметка извршија делумна уплата, односно не го уплатија пресметаниот надоместок 

за дозволата во наведениот рок од 15 дена. 

          Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи до РД НАША ТВ 

ДООЕЛ Скопје и РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп, кои не извршија плаќање 

на надоместокот за дозволата, да упати последно предупредување да го платат долгот 

кон Советот во рок од 15 дена од иницирањето на постапката за одземање на 

дозволата, известувајќи ги дека во спротивно, согласно иницираната постапка за 

одземање на дозволата, Советот ќе донесе одлука за одземање на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност. 

           Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското и 

сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во случај имателот 

на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на 

дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на 

дозволата се запира. 

          Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви Уп 1 - Заклучоците 

за иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на РД НАША ТВ ДООЕЛ Скопје и РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп. 
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Точка 3 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД ТВ СТАР ДОО Штип (регион Д3-Туртел), емитуван на 15 јули 2013 
година.  

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на  прекршувањето 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 програмски термин на емитување), 
констатирано кај ТРД ТВ СТАР ДОО Штип, предложи да се упати укажување. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип, емитуван на 15 јули 

2013 година.  

Советот едногласно одлучи на Трговското радиодифузно друштво ТВ-СТАР 

ДОО Штип:   

  - 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 

програмски термин на емитување), да се упати укажување. 

Советот едногласно одлучи на Трговското радиодифузно друштво ТВ-СТАР 

ДОО Штип: 

  - поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(прикриено рекламирање), 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 Трговското радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип.  

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 4 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип (регион Д3-Туртел), емитуван на 24 јули 
2013 година.  

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на 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 (непочитување на правилата за заштита на малолетните 
лица, односно неозначување на програмите пред почетокот со акустично и визуелно 
предупредување и не емитување постојано визуелно предупредување во текот на 
програмата), констатирано кај ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип, предложи да се упати 
укажување. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип, емитуван на 24 јули 2013 година.  

Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип:   

           - 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 (непочитување на 

правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите 

пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано 

визуелно предупредување во текот на програмата), да се упати укажување. 
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Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип:   

 - поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски 

јазик), да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип:   

- 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 со барање за објавување. 

            На ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип  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, 13/2012 и 72/2013) и прописите донесени врз основа 

на истиот закон.  

Се задолжува ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип, 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 ТВ ИРИС ДОО Штип,  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.  

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го следи извршувањето 

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

радиодифузерот ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип 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 

програмски работи да ги подготви одлуката и укажувањето. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави одлуката и 

укажувањето до ТРД ТВ ИРИС ДОО Штип.  

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

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

податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 

 
Точка 5 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД ВИЖН-БМ ДООЕЛ, Прилеп (регион Д5-Пелистер), емитуван на 25 јули 
2013 година.        
        Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
на Трговско радиодифузно друштво ВИЖН-БМ ДООЕЛ Прилеп, емитуван на 25 јули 
2013 година.  

Советот едногласно одлучи на Трговското радиодифузно друштво ВИЖН-БМ 

ДООЕЛ Прилеп:   

           - 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 Трговското радиодифузно друштво ВИЖН-БМ 

ДООЕЛ Прилеп:   
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 - поради прекршување на член 98 од Законот за радиодифузната дејност 

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

да 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 Трговското радиодифузно друштво ВИЖН-БМ ДООЕЛ Прилеп.  

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 6 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица (регион Д4-Боскија), емитуван на 28 
јули 2013 година.  

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, емитуван на 28 јули 2013 година.  На 28 јули 
2013 година, на програмата на ТВ ВИС вкупното времетраење на рекламирањето во 
реалниот час од 02.00 до 03.00 часот изнесува 18 минути и 12 секунди и е за 6 минути и 
12 секунди повеќе од дозволените 12 минути, во реалниот час од 08.00 до 09.00 часот 
изнесува 22 минути и е за 10 минути повеќе од дозволените 12 минути, во реалниот час 
од 11.00 до 12.00 часот изнесува 15 минути и 42 секунди и е за 3 минути и 42 секунди 
повеќе од дозволените 12 минути, во реалниот час од 18.00 до 19.00 часот изнесува 24 
минути и 40 секунди и е за 12 минути и 40 секунди повеќе од дозволените 12 минути, во 
реалниот час од 19.00 до 20.00 часот изнесува 16 минути и 8 секунди и е за 4 минути и 
8 секунди повеќе од дозволените 12 минути, во реалниот час од 23.00 до 24.00 часот 
изнесува 25 минути и 58 секунди и е за 13 минути и 58 секунди повеќе од дозволените 
12 минути, што е спротивно на одредбите од член 93 став 3 од Законот за 
радиодифузната дејност. Имено наведениот радиодифузер претходно за истото 
прекршување има изречено писмена опомена и писмена опомена со барање за 
објавување. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, во однос на прекршување на 

член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за 

рекламирање во текот на еден реален час), констатирано кај ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС 

ДООЕЛ Струмица, предложи да се изрече мерката:  времена забрана за рекламирање 

и телешопинг од 1 (еден) ден. Исто така предложи да се повтори мониторингот кај 

наведениот радиодифузер. 

Членот на Советот, Методи Стоименовски, во однос на прекршување на член 93 

став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за 

рекламирање во текот на еден реален час), констатирано кај ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС 

ДООЕЛ Струмица, поради серизноста на прекршувањето, предложи да се изрече 

мерката:  времена забрана за рекламирање и телешопинг, но за повеќе од еден ден. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека регионалните 

телевизии кои до пред два месеци беа локалнии, минатиот период биле под послаб 

мониторинг од страна на Советот, бидејќи Советот немаше континуиран пристап до 

сигналот. Но сега по изрекувањето на првите мерки, регионалните телевизии веројатно 

ќе бидат многу повнимателни. 

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на прекршување на член 93 став 3 

од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во 

текот на еден реален час), констаирано кај ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, рече 

дека изрекување на мерката:  времена забрана за рекламирање и телешопинг за 

повеќе денови, би била престрога мерка. 
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Заменикот на Претседателот, д-р Милаим Фетаи, во однос на прекршување на 

член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за 

рекламирање во текот на еден реален час), констаирано кај ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС 

ДООЕЛ Струмица, рече дека наведениот радиодифузер повеќепати во текот на еден 

ден го прекршил Законот, и тоа зборува за несериозниот пристап кон ограничувањата 

предвидени во Законот. Рече дека секогаш е за изрекување на поблаги мерки, но сепак 

наведе дека е за времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, бидејќи 

таа мерка делува повеќе едукативно отколку да има финансиски последици. Но, рече 

дека во иднина треба да се внимава при изрекување на мерки, доколку одреден 

радиодифузер го надмине лимитот за рекламирање од 5 секунди, а друг радиодифузер 

константно го крши Законот. Во таа насока се согласи со предлогот на Претседателот 

на Советот, д-р Зоран Трајчевски, на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, по 

изрекувањето на мерката да се повтори мониторингот кај ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ 

Струмица. 

Советот едногласно одлучи на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица:   

           - 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:  времена забрана за рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден. 

          На ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, му се наложува веднаш, а најдоцна 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 ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, во рок од 30 (триесет) 

дена од денот на приемот на Одлуката, да ja изврши изреченaта мерка, односно да не 

емитува рекламирање и телешопинг во период од 1 (еден) ден 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 Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка од страна на радиодифузерот ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица 

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 едногласно одлучи на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица: 

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

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

оптички или акустички средства), да 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 ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица.  

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да направи дополнителен 

мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица и во 

однос на евидентираните прекршувања да ги повика на разговор одговорните лица на 

наведениот радиодифузер. 

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. 
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Точка 7  
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци (регион Д1 
ЦРН ВРВ - ВЕЛЕС), емитуван на 30 јули 2013 година.  

Советот едногласно одлучи на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци:   
  - 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 ја подготви одлуката. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави одлуката до 

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци.  

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

програмски работи да ја евидентира одлуката во соодветната база на податоци која ја 

води Секторот за правни работи. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи, да ги повика на разговор 

одговорните лица на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА 

ДООЕЛ Кавадарци во однос на евидентираното прекршување. 

 

 
Точка 8 
Советот ја разгледа предложената Анализа на структурата на вработените во 

радиодифузната индустрија за 2012 година.  Раководителот на Секторот за 
истражување и долгорочен развој даде кратко објаснување во однос на содржината на 
предложената анализа. 

Советот едногласно ја усвои Анализата на структурата на вработените во 
радиодифузната индустрија за 2012, подготвена од Секторот за истражување и 
долгорочен развој. Советот одлучи Анализата на структурата на вработените во 
радиодифузната индустрија за 2012, да се објави на веб страната на Советот. 
      Советот го задолжи Секторот европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста во соработка со Секторот за истражување и долгорочен развој, да ги преземе 

потребните активности во однос на објавувањето на веб страницата.. 

 

 
Точка 9 
Советот ја разгледа предложениот Информација во врска со проектот на СРД од 

IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела 
за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и 
повеќенаменски сервиси“.  

Раководителот на Секретаријатот – SPO, објасни дека насловот на проектот е 

„Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за 

телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и 

повеќенаменски сервиси“ од IPA TAIB 2009. Корисници на проектот се Советот за 

радиодифузија и Агенцијата за електронски комуникации. Во текот на презентацијата 

објасни дека Договорот е склучен на 3 јули 2013 година, но како датум на започнување 

ќе се смета одржувањето на првиот состанок (kick-off meeting) со HD European 

Consulting Group. Од Договорот произлегуваат одредени обврски на корисниците на 

проектот, односно: да номинираат членови на Надзорниот одбор, да назначат лице од 

редот на своите вработени кој е на повисока работна позиција за 

соработка/комуникација со Консултантот и да обезбедат дека нивните вработени ќе 

бидат на располагање за работа со експертите на Консултантот, да им обезбедат на 

експертите копии од легислативата, од студии, извештаи и др. релевантни документи, 

да обезбедат поддршка за подготовка и имплементација на различни активности во 
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врска со обуките, вклучувајќи помош при селекција на лицата кои треба да бидат 

обучени и други учесници на обуките, да ја обезбедат сета неопходна помош за да ги 

решат сите непредвидени проблеми со кои може да се соочи Консултантот, како и да 

обезбедат работна просторија за двајца експерти. SPO-то објасни дека во 

информацијата се дадени очекувањата на Советот од проектот воопшто и со кои 

активности ќе се вклучат Секторите на Советот во проектот. Исто така најави дека за 

една од наредните седници, ИПА групата на Советот, ќе подготви информација за 

номинирање на лица за активностите на проектот. 

 Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со проектот на СРД од 

IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела 

од областа на телекомуникациите и медиумите за ефикасно регулирање на новите 

дигитални и повеќенаменски сервиси“. 

 Советот ја задолжи ИПА групата на Советот, да подготви информација за 

номинирање на лица за активностите на проектот, за седницата на Советот која ќе се 

одржи на 12 септември 2013 година. 

 

 

Точка 10 
Советот ja разгледа предложенaта Информација во врска со Одлуката на Владата 

на Република Македонија за определување на правни лица кои се должни да имаат 
приватно обезбедуване согласно Заклучокот бр.02-3037/7 од 10.07.2013 година.  
Раководителот на Секторот за правни работи ја објасни информацијата. 
      Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со Одлуката на 

Владата на Република Македонија за определување на правни лица кои се должни да 

имаат приватно обезбедување, (,,Службен весник на Република Македонија” бр.106/13 

од 29.07.2013 година), согласно Заклучокот бр.02-3037/7 од 10.07.2013 година. 

       Советот, согласно Законот за радиодифузната дејност, каде не се содржани 

одредби во кои се предвидува обврска за Советот за радиодифузија на РМ да има 

приватно обезбедување и согласно Одлуката за определување на правни лица кои се 

должни да имаат приватно обезбедување на Владата на Република Македонија, 

констатира дека не е предвидена обврска за Советот за радиодифузија на РМ како 

правно лице да има физичко и техничко обезбедување, односно Советот не спаѓа во 

правните лица кои имаат обврска и се должни да имаат приватно обезбедување.  

 

 

Точка 11 
Разно  
 

 
 
 
Бр. 02-3572/11                                  Совет за радиодифузија на РМ 
20.09.2013 година                                                                   П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е             д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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