ЗАПИСНИК
од 56-та седница на Советот
одржана на 08.11.2013 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, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р
Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири.
Отсутни членови на Совет: Столе Наумов (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Милаим Абдураими, Луција
Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска –Јотевска.
Други присутни: Јета Жута од ЦРМ.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 56-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 10 часот и
15 минути и се одржа во просториите на Советот.
Советот, со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 52-та седница на Советот, одржана на
29.10.2013 година.
2. Предлог - Ревизија на Националната Програма за усвојување на европското
законодавство НПАА 2014.
3. Извештај од обуката на внатрешните ревизори во јавниот сектор во
Република Македонија, изработен од Милаим Абдураими, внатрешен ревизор во
Советот за радиодифузија.
4. Информација за Анексот на дописот на ТРД Алсат М – Скопје, бр.03-4204/3 од
05.11.2013 година.
5. Барање бр.11-431 од 05.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.6 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп.
6. Разно

Точка 1
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 52-та седница на
Советот, одржана на 29.10.2013 година, во текстот како што беше предложен.

Точка 2
Советот ја разгледа Предлог - Ревизијата на Националната Програма за
усвојување на европското законодавство НПАА 2014.
Советот едногласно ја усвои Ревизијата на Националната Програма за
усвојување на европското законодавство НПАА 2014.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, НПАА 2014 наративен дел и табеларниот преглед во кој се идентификувани
роковите по активност, да го достави до Секретаријатот за европски прашања.
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Точка 3
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од обуката на
внатрешните ревизори во јавниот сектор во Република Македонија, изработен од
Милаим Абдураими, внатрешен ревизор во Советот за радиодифузија.

Точка 4
Советот ја разгледа предложената Информација за Анексот на дописот на ТРД
Алсат М – Скопје, бр.03-4204/3 од 05.11.2013 година.
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродни права објасни дека со оглед на тоа што термините на емитување
на ТВ серијата „Карадај“ се променети, Советот навремено ги известил трите
оператори за кои е веќе издаден налог за затемнување: Македонски телеком АД –
Скопје (Макс ТВ), Дигиплус мултимедиа ДООЕЛ – Скопје (Бум ТВ) и Медиа енд
броудбенд Близу ДООЕЛ - Скопје , односно:
на ТВ Хајат плус ТВ серијата „Карадај“ оди премиерно секој работен ден
во терминот од 22:00 до 23:00 часот и репризно секој работен ден од 10,00 до 11,00
часот, што може да се види преку пристап до следниов линк:http://www.hayat.ba/tvprogram/hayat-plus/207;
на ТВ Визион плус серијата ќе оди само во вторник и среда, во терминот
од 21:00-22:00 часот, без репризни изданија, што може да се види преку пристап до
следниов линк:http://visionplus.al/programi-javor; и
на ТВ 21 Косово репризите се секој ден од 12:30 до 13:00 часот, а
премиерите се само во одредени денови во термините од 21:30-23:00 часот.
Членот на Советот, Методи Стоименовски, во насока Советот да не доставува
постојано дописи за затемнување на екранот доколку термините за емитување се
променат, предложи, во дописот да се нагласи дека операторот е должен да ги следи
евентуалните промени на термините на емитување/реемитување и да се прилагоди на
нив.
Согласно горенаведеното, Советот едногласно одлучи да им наложи со
писмени дописи и по електронска пошта на сите останати оператори на јавни
комуникациски мрежи, независно од тоа дали се членки на СИЗ МК НЕТ – Скопје,
веднаш по приемот на налогот да започнат со затемнување на странскитe телевизиски
програмски сервиси ТВ 21 Косово (TV 21 Kosovo), ТВ Хајат (TV Hayat) и Визион Плус
(Vizion plus) за време на премиерното и репризното емитување/реемитување на ТВ
серијата „Карадај“, со следната напомена за термините:
на ТВ Хајат плус ТВ серијата „Карадај“ оди премиерно секој работен ден во
терминот од 22:00 до 23:00 часот и репризно секој работен ден од 10,00 до 11,00 часот,
што може да се види преку пристап до следниов линк:http://www.hayat.ba/tvprogram/hayat-plus/207;
- на ТВ Визион плус серијата ќе оди само во вторник и среда, во терминот од
21:00-22:00 часот, без репризни изданија, што може да се види преку пристап до
следниов линк:http://visionplus.al/programi-javor; и
на ТВ 21 Косово репризите се секој ден од 12:30 до 13:00 часот, а
премиерите се само во одредени денови во термините од 21:30-23:00 часот.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права да го подготви писмениот допис, во кој ќе ја наведе
причината за затемнувањето, со напомени дека операторот е должен да ги следи
евентуалните промени на термините на емитување/реемитување и да се прилагоди на
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нив и дека ќе следат контролни мониторинзи заради проверка дали се почитува
налогот за затемнување.
Советот го задолжи Секретаријатот да го достави дописот до наведените
оператори на јавни комуникациски мрежи.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права да направи контролни мониторинзи заради проверка дали
се почитува налогот за затемнување.

Точка 5
Во однос на Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски
пакет на наведениот во дневниот ред оператор 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 прифати Барањето за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп.
Советот едногласно одлучи:
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп, да му се издаде
Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.6, 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од управна
постапка – Уп 1.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во
програмскиот пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО
Прилеп.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдата да ја достави до
наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.

Точка 6
Разно
- Советот со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Лазо
Петрушевски, донесе одлука да се овласти членот на Советот за радиодифузија на
Република Македонија, Лазо Петрушевски да го претставува и застапува Советот за
радиодифузија на Република Македонија, за времетраењето на службеното отсуство
на Претседателот на Советот за радиодифузија, д-р Зоран Трајчевски и на Заменикот
на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, во периодот од 13.11.2013 година до
15.11.2013 година.
Овластувањето се издава и важи за наведениот временски период.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да го подготви горенаведеното
Овластување.
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Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, го презентира предложениот
Извештај од состанокот со сопственикот на Трговското радиодифузно друштво РАДИО
БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште, Долнени, изработен од м-р Методија Јанчески, член на
Советот, Борис Арсов, член на Советот и Катерина Митре, соработник во Секторот за
истражување и долгорочен развој. Во презентацијата објасни дека службената посета
која требаше да ја оствари комисијата составена од Столе Наумов, член на Советот,
Бранко Радовановиќ, член на Советот и Катерина Митре, соработник во Секторот за
истражување и долгорочен развој не се реализира, бидејќи во телефонски разговор со
сопственикот на ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, Сафет Мејдиноски,
дознале дека истиот ден тој бил во Скопје. Поради тоа, г-динот Мејдиноски беше
поканет да присуствува на состанок кој се одржа на 05.11.2013 година во просториите
на Советот. На состанокот присуствуваа: Методија Јанчески, член на Советот, Методи
Стоименовски, член на Советот, Борис Арсов, член на Советот, Бранко Радовановиќ,
член на Советот и Катерина Митре, соработник во Секторот за истражување и
долгорочен развој.
На сопственикот на ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени му било
укажано на прекршувањата кои радиодифузерот ги направил во текот на 2013 година и
му беа предадени копии од дописите кои Советот му ги испратил во 2013 година (за
доставување на податоци за економското работење и за објавување на податоците за
работењето во претходната година на 31 март, 30 јуни и 31 октомври), како и копии од
Одлуките за изречени мерки од страна на Советот поради непочитување на Законот за
радиодифузната дејност. На состанокот беше одлучено краен рок за исполнување на
обврските и за отстранување на сторените повреди на Законот за радиодифузната
дејност од страна на ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, да биде 20
ноември 2013 година. Сопственикот на ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште
Долнени вети дека ќе ги исполни сите обврски кон Советот за радиодифузија до
наведениот рок.
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од состанокот со
сопственикот на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.
Црнилиште, Долнени, изработен од м-р Методија Јанчески, член на Советот, Борис
Арсов, член на Советот и Катерина Митре, соработник во Секторот за истражување и
долгорочен развој
Членот на Советот, Селвер Ајдини и Магдалена Давидовска - Довлева,
раководител на Секторот за истражување и долгорочен развој, ја презентираа
предложената Информација од службените посети во ТРД РАДИО ФОКУС ДООЕЛ
Тетово и ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, изработена од Замир
Мехмети, член на Советот, Селвер Ајдини, член на Советот и Магдалена Давидовска Довлева, раководител на Секторот за истражување и долгорочен развој, кој согласно
заклучокот наведената комисијата на 05.11.2013 година, ги посетила двата
радиодифузери. Во својата презентација објасни дека состанокот со претставникот од
ТРД Радио Фокус ДООЕЛ од Тетово, се одржал во просториите на радиодифузерот. Во
отсуство на управителот Мухамед Ајети, кој како што биле известени се наоѓа во
странство, на состанокот присуствувало лицето кое тој го овластил да го претставува
радиодифузерот – господинот Месуд Шабани. Од страна на претставниците на Советот
за радиодифузија било образложено за кои обврски од Законот за радиодифузната
дејност станува збор, и детално бил појаснет начинот на кој радиодифузерот треба да
постапи за да ги отстрани претходно направените прекршувања на Законот, како и да
ги исполни изречените мерки. Претставникот на ТРД Радио Фокус од Тетово изјавил
дека во текот на наредните неколку дена, а најдоцна до 15.11.2013 година, ќе ги
преземе сите потребни активности со цел да го усогласи работењето на оваа
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радиостаница со одредбите од Законот за радиодифузната дејност. На состанокот со
ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга присуствувала една од вработените во
радиодифузерот - Хајрите Исмаили. Таа ги извести членовите на комисијата дека
основачот и управителот на радиодифузерот – лицето Афердите Кадриу во моментот е
во странство и истовремено презема обврска да ја извести Афердите Кадриу за
заклучоците од состанокот. Претставниците на Советот образложиле кои обврски од
Законот за радиодифузната дејност оваа радиостаница не ги исполнила во изминатиот
период и појасниле на кој начин радиодифузерот треба да постапи со цел да ги
отстрани овие прекршувања. Како краен рок до кога радиодифузерот треба да ги
исполни изречените мерки и да го усогласи своето работење со одредбите од Законот
бил определен 15.11.2013 година.
Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој, објасни дека
пред почетокот на седницата, сопственикот на ТРД Радио Фокус од Тетово дошол во
Советот и ги доставил сите потребни документи, а во текот на наредната недела треба
да ги изврши и мерките, односно во тек на три дена да не емитува реклами, да ја сними
програма како доказ на ЦД и да ја достави во Советот.
Членот на Советот, Замир Мехмети, со самата активност што оствариле
службени посети кај двата радиодифузери, рече дека има позитивен резултат, пред се
затоа што е избегнат моментот на кој повеќето од локалните радиодифузери се жалат
дека не ги примиле документите доставени од Советот. Објасни дека со директните
службени средби се потенцира сериозноста на Советот, а и самите радиодифузери
посериозно приоѓаат кон работата. Како пример ја наведе остварената посета кај ТРД
Радио Фокус од Тетово која донела резултат, односно по посетата од страна на
комисијата, претставникот на медиумот во Советот дошол и ги доставил потребните
документи. Во таа насока предложи и понатаму Советот да продолжи со работни
посети до локалните радиодифузери со цел да го усогласат нивното работење со
одредбите од Законот за радиодифузната дејност.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација од службените посети
во ТРД РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово и ТРД ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз
Струга, изработена од Замир Мехмети, член на Советот, Селвер Ајдини, член на
Советот и Магдалена Давидовска - Довлева, раководител на Секторот за истражување
и долгорочен развој.

Бр. 02-4374/9
20.11.2013 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,
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска
Изработил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска
Одобрил: Огнен Неделковски
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