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ЗАПИСНИК 
од 51-та седница на Советот 
одржана на 24.10.2013 година 

 
 

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

Алма Машовиќ, Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Васко 

Петревски, Методи Стоименовски, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

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

Џезаири. 

Отсутни членови на Совет: / 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Слободан Беличански, м-р 

Емилија Јаневска, м-р Драгица Љубевска, Горан Радуновиќ, Арбен Саити, Арѓенд 

Џелили, Симе Златески, Милаим Абдураими, Јетон Исмаили, Ружица Бошнакоска –

Јотевска. 

 Други присутни: Бојана Симоновиќ од ТВ Алсат М, Сања Јовановиќ од ТВ 

Телма, Јета Жута од ЦРМ. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 51-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 13 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски во однос на Дневниот ред, 

предложи измени и дополнувања и тоа: точката „Предлог-Препорака за реемитување 

на телевизискиот програмски сервис на ТРД TВ Ускана – Кичево“ да биде под реден 

број 3, точката со наслов „Извештај во врска со серијалот „Фатмаѓул“, кој се емитува на 

ТРД ТВ Сител, по претставка на гледач“ да биде под реден број 4 и точката „Одговор 

на Претставка од Ристо Лазаров (ТРД Телма)“ да биде точка 5. Сите предлози беа 

едногласно усвоени. 

            Советот, со 15 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 48-та седница на Советот, одржана на 

30.09.2013 година. 

2. Предлог-Конечен извештај за извршена ревизија на процесите за набавки и 

плаќања, која е предвидена во Стратешкиот план за внатрешна ревизија за периодот 

од 2013 до 2015 година и во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2013 година. 

3. Предлог-Препорака за реемитување на телевизискиот програмски сервис на 
ТРД TВ Ускана – Кичево. 

4. Извештај во врска со серијалот „Фатмаѓул“, кој се емитува на ТРД ТВ Сител, 
по претставка на гледач. 

5. Одговор на Претставка од Ристо Лазаров (ТРД Телма).  
6.   Информација за валидни и невалидни договори за реемитување на 

телевизиските програмски сервиси на Eurosport SAS (Eurosport, Eurosport 2 и 

Eurosportnews). 

7. Барање бр.11-412 од 15.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.16  на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар. 

8. Барање бр.11-407 од 08.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.5 на  Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО. 

9. Барање бр.11-409 од 09.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 ДОО. 
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10. Барање бр.11-413 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.22 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес. 

11. Барање бр.11-414 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје. 

12. Барање бр.11-415 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.19 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип. 

13. Барање бр.11-416 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.21 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово. 

14. Барање бр.11-417 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп. 

15. Барање бр.11-418 од 16.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.21 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово. 

16. .Барање бр.11-406 од 07.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници 

Телекабел – Аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 

Св.Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

17. Барање бр.11-408 од 08.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр19, на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 

Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 

Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

18. Барање бр.11-422 од 18.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.21, на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

19. Барање бр.11-421 од 18.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.18, на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

20. Барање бр.11-420 од 18.10.2013г., за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.3, на TРД - оператор на кабелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ Крушево. 

21. Разно 

 
 

 
 Точка 1 
Советот го разгледа и со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот 

Сељадин Џезаири, го усвои Записникот од 48-та седница на Советот, одржана на 
30.09.2013 година, во текстот како што беше предложен. 
 

 

Точка 2 
Советот го разгледа Предлог-Конечениот извештај за извршена ревизија на 

процесите за набавки и плаќања, која е предвидена во Стратешкиот план за внатрешна 
ревизија за периодот од 2013 до 2015 година и во Годишниот план за внатрешна 
ревизија за 2013 година. 
       Внатрешниот Ревизор на Советот за радиодифузија, објасни дека целта на 

ревизијата е да се утврди соодветноста на интерните контроли врз процесите за 

набавка и плаќање, како придонес за правилно, ефикасно и ефективно извршување на 

задачите во врска со нив. Во однос на опфатот, рече дека ревизијата ги опфаќа сите 

активности, почнувајќи од нарачката на стоки или услуги, приемот на стоките/услугите, 

примањето на фактура и плаќањето на фактура, а изборот на примерок е сите 
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извршени набавки за 2013 година. На крајот од неговото излагање на извештајот ги 

наведе и препораките од наодите. 

 Во однос на третата препорака, Внатрешниот Ревизор на Советот за 

радиодифузија предложи „За да се зајакне контролата, би било соодветно при секој 

прием на стоки, освен одговорното лице за примање на стоките да присуствува и 

Раководителот на надлежниот сектор или кој било член на комисијата од страна на која 

била евалуирана конкретната набавка“. 

 Членот на Советот, Методи Стоименовски однос на третата препорака од наодот 

предложи дека би било соодветно при секој прием на стоки, освен одговорното лице за 

примање на стоките да присуствува и лицето што ја изготвило техничката 

спецификација на конкретната набавка, бидејќи тој најдобро знае каква опрема и 

услуга е потребна.  

 Во однос на третата препорака, Претседателот на Советот, д-р Зоран 

Трајчевски, се согласи да се надополни со лицето кое ја изготвило техничката 

спецификација на јавната набавка. Во таа насока, беше задолжен Секторот за 

економско-финансиски работи понатамошното испраќање на фактурите да го усогласи 

со препораките од Извештајот. 

 Советот го усвои предложениот Конечен извештај за извршена ревизија на 

процесите за набавки и плаќања, која е предвидена во Стратешкиот план за внатрешна 

ревизија за периодот од 2013 до 2015 година и во Годишниот план за внатрешна 

ревизија за 2013 година. 

 Советот го задолжи Внатрешниот Ревизор на Советот за радиодифузија, да 

подготви пречистен текст на горенаведениот извештај и по електронска пошта да го 

достави до сите раководители на секторите во Советот. 

 Советот ги задолжи сите сектори во Советот да постапат согласно препораките 

наведени во Конечениот извештај за извршена ревизија на процесите за набавки и 

плаќања, која е предвидена во Стратешкиот план за внатрешна ревизија за периодот 

од 2013 до 2015 година и во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2013 година. 

 

 

Точка 3 
Советот ја разгледа Предлог-Препораката за реемитување на телевизискиот 

програмски сервис на ТРД TВ Ускана – Кичево. 
 Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, информира дека во 

просториите на Советот за радиодифузија, на  22.10.2013 година се одржал состанок 

на кој присуствуваа операторот на дигитален терестријален мултиплекс Оне – Скопје и 

регионалните трговски радиодифузни друштва со дозволи за вршење радиодифузна 

дејност–телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс. На состанокот една од 

регионалните телевизии, ТРД ТВ Ускана – Кичево информирала дека наидува на 

проблем со склучување на договори, односно неговиот телевизиски програмски сервис 

не е дел од понудата на кабелските оператори од подрачјето на градовите Битола и 

Прилеп, со што овој програмски сервис останува недостапен за телевизиската публика 

од тие градови. Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот 

нема законска надлежност да им наложи на операторите да склучат договори со 

регионалните трговски радиодифузни друштва , но пракса на Советот е по обраќањето 

на радиодифузерите, да им препорача на операторите во рамките на своите технички 

можности, да склучат договори со трговските радиодифузни друштва, и во таа насока е 

предложена препораката на седницата, доколку Советот ја усвои, да биде испратена 

до операторите од подрачјето на градовите Битола и Прилеп. 

 Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи во однос на  Предлог-

Препораката за реемитување на телевизискиот програмски сервис на ТРД TВ Ускана – 

Кичево, рече дека ова претставува начин да им се помогне на регионалните телевизии 
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во еден нов момент кој се појави по дигитализацијата, да склучат договори, за кои рече 

дека можеби не е многу значајно за операторите, но за телевизиите е многу важно да 

допрат до публиката. Од тој аспект рече дека е добро што Советот им препорачува на 

операторите да ги вметнат во листите на програмските пакети новите регионални 

телевизии кои се појавија. Советот, рече, нема законска обврска да им наложи на 

операторите, додека регионалните телевизиите се оставени сами на себе бидејќи се 

работи за приватен капитал. Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече 

дека би било добро Советот да има изготвено една анализа во насока колку од 

домашните телевизии ги има во пакетите на операторите на јавни комуникациски 

мрежи, а колку се оставени надвор. Уште повеќе ако се има предвид дека околу 70-80% 

од публиката во Република Македонија, односно од домаќинствата, се вклучени во 

кабелските оператори и од тоа произлегува дека доколку телевизијата не е вклучена во 

пакетите на операторите, не е ни гледана. Од тој аспект рече дека се согласува за 

горенаведената препорака. Исто така наведе, бидејќи Законот за медиуми е во 

финална фаза на усвојување во Собранието на Република Македонија, и со оглед на 

тоа што Советот има прецизни информации колку регионални телевизии има со 

дигитализацијата, не би било на одмет да се обврзат операторите примарно да ги 

вклучат домашните телевизии, бидејќи кабелските оператори со дигизтализацијата 

технички можат да постават 70, 80 телевизии, така што 2-3 телевизии од регионално 

ниво нема да ги оптерети програмските пакети. Додаде дека е свесен во однос на тоа 

дека денес е тешко домашните телевизии да им конкурираат на странските телевизии. 

Но сепак рече, неговиот став е да им се даде предност на домашните телевизии. Во 

поглед на квалитетот на програмата и заинтересираноста на гледачите, се согласува 

колкава е моќта, квалитетот и капацитетот на домашните телевизии во однос на 

странските за да бидат интересни за гледачите, но сепак треба да им се даде шанса да 

бидат присутни, пред се бидејќи како регионални телевизии ги покриваат регионалните 

настани што е од голема полза. 

 Членот на Советот, Столе Наумов во однос на  Предлог-Препораката за 

реемитување на телевизискиот програмски сервис на ТРД TВ Ускана – Кичево,  рече 

дека претходно кога на седници се дискутирало на оваа тема, како на пример за ТВ 

Ера и 24 Вести, рече дека стриктно во Законот тоа не го пишува, но духот на Законот, 

начелата на Законот, упатувањето на плурализам, упатување на достапност, тоа се 

условни категории на сите информации кон сите граѓани. Тоа го обврзува Советот да 

биде поактивен во таа насока, затоа што во спротивно тоа може да доведе до еден вид 

на цензура. Бидејќи е голем процентот на граѓани кои користат кабелска телевизија, би 

било проблематично дополнително да поставуваат антени. Членот на Советот, Столе 

Наумов рече дека препораката е интенција на Советот, односно секаде каде што може, 

да биде медијатор. 

 Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека квалитетот на програмата ја 

одредува положбата во местото на гледачите. Се согласува со Заменикот на 

претседателот, д-р Милаим Фетаи во однос на неговото излагање, но рече, ако сме 

регулатор да побараме од кабелските оператори добро да се скенира интересот на 

публиката. Објасни дека има телевизии кои репризираат многу пати исти емисии, и од 

тој аспект Советот треба да обрне поголемо внимание, со тоа што на почетокот нема 

никого да обесправи, но подоцна се што не е квалитетно ќе отпадне, а со тоа и 

интересот на клиентелата за реклами. 

 Советот  за радиодифузија на Република Македонија,  на седницата ја разгледа 

и усвои Информацијата од состанокот на Советот за радиодифузија со операторот на 

дигитален терестријален мултиплекс Оне – Скопје и регионалните трговски 

радиодифузни друштва со дозволи за вршење радиодифузна дејност–телевизија преку 

дигитален терестријален мултиплекс, одржан во просториите на Советот за 
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радиодифузија, на  22.10.2013 година, на кој регионалниот радиодифузер ТРД ТВ 

Ускана – Кичево  информираше дека неговиот телевизиски програмски сервис не е дел 

од понудата на кабелските оператори од подрачјето на градовите Битола и Прилеп, со 

што овој програмски сервис останува недостапен за телевизиската публика од тие 

градови. 

 Согласно горенаведеното, во интерес на медиумскиот плуларизам и 

задоволувањето на барањата  на телевизиската публика за збогатување на 

програмските пакети на  операторите на јавни комуникациски мрежи во Република 

Македонија со домашни телевизиски програмски сервиси, и потикнувањето на 

конкуренцијата и  развојот на радиодифузната дејност, Советот едногласно одлучи да 

испрати допис до Операторите на јавна комуникациска мрежа на подрачјето на 

градовите Битола и Прилеп, со препорака да го вклучат во нивната понуда и овој 

телевизиски програмски сервис, односно да започнат да го реемитуваат телевизискиот 

програмски сервис на ТРД ТВ Ускана – Кичево. 

 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 

наведените оператори на јавни комуникациски мрежи. 

 

 
Точка 4 
Советот го разгледа предложениот Извештај во врска со серијалот „Фатмаѓул“, кој 

се емитува на ТРД ТВ Сител, по претставка на гледач. 
 Раководителот на Секторот за програмски работи, објасни дека Првите пет 

епизоди од серијата „Судбината на Фатмаѓул“ се емитувани од 14 до 18 октомври 2013 

година и ТВ Сител ги означи пред и за време на емитувањето како програма од прва 

категорија - за цела публика. Драмското дејство, во досегашните епизоди, се одвива во 

помало приморско место во Турција чија патријархална средина претставува подлошка 

за приказната на Фатмаѓул - младата сиромашна девојка која е силувана од неколку 

момчиња. Во контекст на моќта на богатите, наспроти лукавоста, среброљубието, но и 

честа и чувството на одговорност за (не)стореното дело на сиромашните, серијата 

подлабоко ги разгледува прашањата на односот на патријархалната средина кон 

силувањето, кон жртвите на силување и кон честа (на жените и на мажите), на 

(не)преземањето одговорност за сопствените постапки и на опасноста од злоупотреба 

на алкохол и дрога. Погледнато од регулаторен аспект, начинот на кој е претставена 

сцената на силувањето, кавгите и расправиите кои следат, како и употребата на 

алкохол и дрога, соодветствува за класифицирање на оваа серија како програма 

од трета категорија која не се препорачува за деца под 12 години. 

 Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека разговарал со луѓето кои 

учествувале во набавката на наведената серијата и со луѓе кои биле заинтересирани 

за „Судбината на Фатмаѓул“ од други медиуми, така што според нив проблематични се 

само првите неколку епизоди, а потоа серијата е прифатлива од аспект на заштита на 

малолетната публика. Во таа насока рече дека понатамошниот развој на настаните во 

серијата, можеби ќе ја поместат и категоризацијата, па треба да се остави простор и за 

тоа. Инаку, рече, гледајќи го искуството на Советот, репризите на епизоди од серијата 

„Судбината на Фатмаѓул“ може да бидат прифатливи, бидејќи така било и со други 

серии, доколку имаат дозвола согласно договорот, да интервенираат во деловите кои 

се проблематични. Така што без тие проблематични делови, може да се емитуваат и 

порано од предвидениот термин за заштита на малолетната публика. 

 Членот на Советот, Сељадин Џезаири во однос на предложениот Извештај во 

врска со серијалот „Фатмаѓул“, кој се емитува на ТРД ТВ Сител, рече дека според него 

е прифатлива оценката,  односно предлог заклучокот од Стручната служба, но рече 
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дека кога станува збор за овие прашања Советот треба да биде категоричен. 

Националните радиодифузери треба да водат сметка особено за почитување на 

правилата на игра. Во другите земји, за истите работи следуваат и поостри мерки. Во 

случајов, рече, не се работи за условно речено нов радиодифузер па не е во тек со 

законските одредби, секогаш ваквите серии се повторуваат и ако националните 

радиодифузери не се пример за однесување, треба да бидат свесни дека ние како 

Совет ќе преземеме нешто. 

 Советот го усвои предложениот Извештај во врска со серијалот  „Судбината на 

Фатмаѓул“,  кој се емитува на ТРД ТВ Сител, по претставка на гледач, пристигната по 

електронска пошта (03-188 од 18.10.2013). 

 Со оглед на фактот дека станува збор за серија чие емитување започна 

минатата седмица, Советот едногласно одлучи да му укаже на ТВ Сител дека пред и за 

време на емитувањето треба да ја означи како програма од трета категорија која не се 

препорачува за деца под 12 години, како и тоа дека, и премиерно и репризно серијата 

„Судбината на Фатмаѓул“ може да ја емитува само во периодот меѓу 21 и 05 часот. 

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

програмски работи, да гo подготват укажувањето. 

 Советот го задолжи Секретаријатот, укажувањето да го достави до ТВ Сител. 

    Советот го задолжи Секторот за правни работи, согласно роковите утврдени во 

Законот за постапување по предлози и претставки да го извести подносителот на 

претставката во однос на одлуката на Советот. 

 
 

Точка 5 
Советот го разгледа предложениот Одговор на Претставка од Ристо Лазаров (ТРД 

Телма).  
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права, објасни дека станува збор за претставка доставена од ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје, со која овој радиодифузер се поплакува на 

односот на конкретен кабелски оператот од подрачјето на Прилеп, дека неколку дена 

континуирано, во терминот за вести, при чинот на реемитување на програмата на ТВ 

Телма го исклучува тонот, така да гледачите ја гледаат сликата без тонскиот дел. Од 

правен аспект ваквото однесување е спротивно на дефиницијата на реемитување 

содржана во член 4 став 1 точка 4 од ЗРД, каде реемитувањето се дефинира како 

целосно, комплетно пренесување на еден веќе емитуван програмски сервис и се 

исклучува можноста операторот да интервенира во скратување, изоставање на тон или 

слика. Во таа насока предложи да се испрати допис до кабелскиот оператор веднаш да 

престане со ваквото незаконско однесување и да обезбеди комлетно реемитување на 

телевизискиот програмски сервис ТВ Телма. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека симптоматично е тоа што 

исклучувањето на тонот се случува во време кога се емитуваат вестите на ТВ Телма, и 

во таа насока рече дека не сака ништо да прејудуцира, ама може некој индивидуално 

да си дозволи цензурски димензии, непочитување на авторските права, затоа што 

интервенција во програмскиот појас на ТВ Телма не е дозволена, така што можни се и 

други завршници како тужби итн.  

Членот на Советот, Сељадин Џезаири во однос на предложениот Одговор на 

Претставка од Ристо Лазаров (ТРД Телма), смета дека Советот претходно требаше да 

има претстава, мониторинг дека тоа навистина се случувало во континуитет. Смета 

дека треба да се слушнат и двете страни, и без Советот да има комплетна 

информација, да не се отвора дискусија, бидејќи прашањето е сериозно. 
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Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски предложи да се прифати предлог 

заклучокот, со тоа што во наредниот период Советот да направи контрола дали тоа се 

повторува, односно да се види дали станува збор за техничко прашање. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека според начинот како 

беше образложено на седницата и во претставката: само во вестите има проблеми со 

гласот, но, рече дека состојбата алудира и го наведува на тоа дека можеби намерно се 

работи за некоја цензура, за која ниту една кабелската телевизија, од ниеден аспект 

нема законско право тоа да го стори. Во таа насока предложи прво да се констатира 

колку сето тоа наведено во содржината на претставката е точно, односно Советот да 

не се потпира само на претставката. Не верува дека кабелскиот оператор ќе си земе за 

право да му сметаат вестите на една телевизија од национално ниво, кои се гледаат 

низ цела Македонија. Смета дека Советот треба да реагира во насока да се констатира 

дека операторот го прекршува член 4 став 1 точка 4 од ЗРД. Смета дека се работи за 

сериозен проблем ако е намерна техничка пречка од страна на овој кабелски оператор. 

        Советот ја усвои предложената Информација во врска со претставката доставена 

до Советот за радиодифузија од страна на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, 

Скопје, во која се потенцира дека операторот на јавна комуникациска мрежа Кабел-Нет 

од Прилеп во континуитет неколку денови со ред го исклучува тонот на Телевизија 

Телма во време кога се емитуваат вестите на овој телевизиски програмски сервис. 

        Советот едногласно одлучи веднаш да достави налог до операторот на јавна 

комуникациска мрежа ТРД Кабел-Нет Прилеп, со кој ќе го запознае со претставката, со 

укажување на законската дефиниција на поимот реемитување и да му се наложи 

веднаш по приемот на дописот да обезбеди нормално реемитување на телевизискиот 

програмски сервис на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје. 

        На операторот да му се напомене дека во случај на непостапување по 

горенаведениот налог ќе следуваат законски мерки за санкционирање на ваквото 

негово  постапување и дека Советот за радиодифузија ќе го мониторира почитувањето 

на  издадениот  налог, односно реемитувањето на телевизискиот програмски сервис на 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје преку овој оператор. 

        Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права да го подготви налогот.  

        Советот го задолжи Секретаријатот, налогот да го достави до ТРД Кабел-Нет 

Прилеп. 

        Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, да изврши мониторинг на ТРД Кабел-Нет Прилеп, 

и да го провери реемитувањето на телевизискиот програмски сервис на ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје. 

        Советот го задолжи Секторот за правни работи, согласно роковите утврдени во 

Законот за постапување по предлози и претставки да го извести подносителот на 

претставката во однос на одлуката на Советот. 

 
 

Точка 6 
       Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за валидни 

и невалидни договори за реемитување на телевизиските програмски сервиси на 

Eurosport SAS (Eurosport, Eurosport 2 и Eurosportnews). (членовите на Советот, Бранко 

Радовановиќ и Сељадин Џезаири не беа присутни за време на гласањето). 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права објасни дека до Советот за радиодифузија на 

Република Македонија, фирмата Sibila, - Eurosport S.A.S. Distribution&Development 

Department како застапник на странските телевизиски програмски сервиси на Eurosport, 

Eurosport 2 и Eurosportnews, достави допис од 03.10.2013 година (наш бр. 03-4008/1 од 
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03.10.2013год.), со кој го известува дека 31 (триесетиеден) оператори на јавна 

комуникациска мрежа имаат валидни (важечки)  договори за реемитување на погоре 

веке наведените канали на Eurosport. Со оглед на содржаното во дописот, Советот 

направи проверка во документацијата за издадени потврди за регистрација на пакети 

програмски сервиси, од која се гледа дека ниту еден од операторите на јавни 

комуникациски мрежи, кои не се споменати во листата на оператори со валидни 

договори, не ги реемитува каналите на Eurosport SAS (Eurosport, Eurosport 2 и 

Eurosportnews). 

 

 

Точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 

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 одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот 

програмски пакет на: ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар,  Друштво за 

телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ 

КОМБО 2003 ДОО Куманово, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на 

кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружници Телекабел, ТРД – оператор на 

кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен и TРД - оператор на кабелска мрежа ГЛОБАЛ 

НЕТ КТВ Крушево. 

 Советот едногласно, со 14 гласа „за“, (членот на Советот Сељадин Џезаири не 

беше присутен за време на гласањето),одлучи:      

- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 

регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.16, 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 

регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.5 за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 ДОО Куманово, да му се 

издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3, 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 Велес, да му се издаде Потврда за 

регистрација на  пакет програмски сервиси  бр.22 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 Скопје, да му се издаде Потврда за 

регистрација на  пакет програмски сервиси бр.23, 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 Штип, да му се издаде Потврда за 
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регистрација на  пакет програмски сервиси  бр.19 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 Куманово, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.21, 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 Прилеп, да му се издаде Потврда за 

регистрација на  пакет програмски сервиси  бр.23 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 Тетово, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.21, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, 

Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за 

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

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, 

Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци да му се издаде Потврда за регистрација на 

дигитален пакет програмски сервиси бр.19, 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 регистрација на  пакет програмски сервиси  бр.21 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 регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.18, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на TРД - оператор на кабелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ Крушево, да му се издаде 

Потврда за регистрација на  пакет програмски сервиси  бр.3 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: ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар,  Друштво за 

телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ 

КОМБО 2003 ДОО Куманово, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на 

кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружници Телекабел, ТРД – оператор на 

кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен и TРД - оператор на кабелска мрежа ГЛОБАЛ 

НЕТ КТВ Крушево. 

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

наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 
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Точка 21 
Разно 

        - Советот едногласно, со 14 гласа „за“, (членот на Советот Сељадин Џезаири не 

беше присутен за време на гласањето) 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: Интернет конекција со хостирање на веб страницата на 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. 

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

за јавни набавки. 

 
- Советот едногласно, со 14 гласа „за“, (членот на Советот Сељадин Џезаири не 

беше присутен за време на гласањето), го усвои предложениот Извештај од обуката на 

тема „Законот за безбедност и здравје при работа, обврските на работодавачот во 

поглед на барањата од Законот за безбедност и здравје при работа, начин на 

имплементирање и санкции за не спроведување”, одржана на 21-ви октомври 2013-та 

година, во Капитал Академија во Скопје, подготвена од Арѓенд Џелили, Виш 

соработник од Секторот за технологии и информатика и Тања Пачовска, Соработник од 

Секторот за правни работи. 

 

- По предлог на членот на Советот, м-р Васко Петревски, Советот го задолжи 

Секторот за програмски работи да направи мониторинг на двете последни епизоди од 

емисијата „Крвта не е вода“ (22 и 23.10.2013 година), која се емитува на програмата на 

ТВ Сител и во таа насока да подготви извештај за седница на Советот. 

 
 
 
Бр. 02-4149/11                         Совет за радиодифузија на РМ 
08.11.2013 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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