ЗАПИСНИК
од 58-та седница на Советот
одржана на 18.11.2013 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, Столе
Наумов, Методи Стоименовски, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија
Јанчески, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири.
Отсутни членови на Совет: м-р Васко Петревски (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Слободан Беличански, м-р
Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Магдалена ДавидовскаДовлева, м-р Драгица Љубевска, м-р Владимир Ѓорѓиоски, Билјана Бошњакоски, Симе
Златески, Јетон Исмаили, Бурим Хамиди, м-р Ружица Бошнакоска-Јотевска.
Други присутни: Бојана Симоновиќ од ТВ Алфа, Владимир Медарски од ЦРМ.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 58-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 13 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Советот, со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 53-та седница на Советот, одржана на
01.11.2013 година.
2. Усвојување на Записникот од 54-та седница на Советот, одржана на
04.11.2013 година.
3. Извештај од контролниот мониторинг на Трговското радиодифузно друштво
КЛУБ ФМ ДОО Скопје, реализиран на 30.10.2013 година.
4. Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво МЕНАДАТЕТОВО ДОО Тетово, реализиран на 27.08.2013 година.
5. Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ, реализиран на 26.09.2013
година.
6. Извештај од контролниот мониторинг на Трговското радиодифузно друштво
Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, реализиран на 21.10.2013 година.
7. Извештај од мониторингот на Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје, реализиран по претставка на 03.11.2013 година.
8. Информација за констатирана недозволена медиумска концентрација кај ТРД
МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово.
9. Информација за потребни активности за имплементирање на Правилникот за
начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и
чистење на медиумот во Советот за радиодифузија.
10. Предлог-Информација со Предлог-План за дополнување на Планот за
создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајности и
заштита на обработка на личните податоци во Советот, бр.01-2352/1 од 13.06.2011
година.
11. Информација од Првата регионална правна конференција на тема
Управување со правни ризици, одржана на 24 и 25 октомври 2013 година во Скопје.
12. Извештај за присуство на презентација на Агенцијата за привремени
вработувања „Анторис“, Скопје.
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13. Барање бр.11-426 од 25.10.2013 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.6 на Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ
ДОО Тетово.
14. Барање бр.11-427 од 25.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.14 на Друштво за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО
Тетово.
15. Барање бр.11-433 од 08.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.6 на Друштво за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО
КАБЕЛ САТ с.Мирковци Скопје.
16. Предлог – одлуки за доделување договор за јавна набавка за потребите на
Советот за радиодифузија.
17. Разно
Точка 1
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 53-та седница на
Советот, одржана на 01.11.2013 година, во текстот како што беше предложен.

Точка 2
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 54-та седница на
Советот, одржана на 04.11.2013 година, во текстот како што беше предложен.

Точка 3
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
контролниот мониторинг на Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје,
реализиран на 30.10.2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, во однос на предложениот
извештај, објасни дека целта на контролниот мониторинг беше да се провери
почитувањето на член 74 став 2 од Законот (најмалку 30% од емитуваната вокалноинструментална музика да биде на македонски јазик), што беше констатирано како
прекршок со мониторингот од 23 јули 2013 година. Со мониторингот од 30 октомври
2013 година е констатирано дека радио Клуб ФМ се уште не ја почитува оваа законска
обврска, односно вкупниот процент на вокално–инструментална музика на македонски
јазик изнесува 7.75%, што е за 22.25% помалку од законски предвидените 30%
вокално-инструментална музика на македонски јазик, а регистрирани се и други
прекршувања. Во таа насока објасни дека до сега за прекршување на член 74 став 2 од
Законот за радиодифузната дејност, Советот ги изрекол сите можни мерки и предложи
на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје да му се изрече мерката времена забрана за
рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече, со оглед на тоа што
мерката писмена опомена со барање за објавување е од 26.08.2013 година и истата
радиодифузерот ја извршил, констаtира дека ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје е свесен за
прекршокот, а сепак продолжува да го крши Законот. Се изјасни дека го поддржува
предлогот на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски во однос на мерката
која треба да ја изрече Советот, но предложи и раководителот на Секторот за
програмски работи да контактира со одговорните лица на радиодифузерот и да им
укаже на сериозноста на прекршувањето. Исто така предложи да се изврши и
контролен мониторинг на истиот радиодифузер, со цел да се утврди дали мерката ја
извршил и дали и понатаму го крши Законот за радиодифузна дејност.
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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: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден.
На ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 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 КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 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 КЛУБ ФМ ДОО Скопје и да го
извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната база на
податоци која ја води Секторот за правни работи.
Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на прекршување на член 97 став 1
од Законот за радиодифузната дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите
од другите делови на програмата со акустички средства), констатирано кај ТРД КЛУБ
ФМ ДОО Скопје, предложи да се повтори претходно изречената мерка (писмена
опомена со барање за објавување), за да не се продолжи со времена забрана за
рекламирање и телешопинг и да му се укаже на радиодифузерот за прекршокот. По
дискусијата, го повлече предлогот.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека следната мерка што
треба Советот да ја изрече е времена забрана за рекламирање и телешопинг. Исто
така објасни дека претходно изречена мерка е писмена опомена со барање за
објавување од 26.08.2013 година и радиодифузерот продолжува и понатаму да го крши
Законот.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека гледајќи го
извештајот во однос на прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната
дејност, забележал дека кај ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, голем број на рекламни
спотови, односно рекламни блокови емитувани на програмата на Радио КЛУБ ФМ, не
се одвоени од другите делови на програмата со акустички средства. Потенцира дека
одвојувањето на рекламите со акустички средства се многу важни за публиката со цел
истите да се издвојат од емисиите, но радиодифузерот согласно извештајот, воопшто
не обрнува внимание. Во таа насока рече дека би поддржал изрекување на мерка
времена забрана за рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден. Се запраша дали
можеби имаат кадровски промени во однос на главниот уредник, па можеби и не знаат
дека прават прекршок?
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека секогаш ќе реагира на
формулацијата „не знае радиодифузерот“, затоа што доколку не знаат да водат радио
не треба да се зафаќаат со таков ризик.
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: времена забрана за рекламирање и
телешопинг од 1 (еден) ден.
На ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, му се наложува веднаш, а најдоцна во рок од 7
(седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со
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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 КЛУБ ФМ ДОО Скопје, 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 КЛУБ ФМ ДОО Скопје 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 донесе одлука на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје:
- поради прекршување на член 106 став 1 од Законот за радиодифузната
дејност (спонзорот на програмата треба да биде јасно идентификуван, на погоден
начин, односно треба да биде јасно нагласено дека се работи за спонзорирана
програма), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ги подготви горенаведените Одлуки.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените
Одлуки до ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира
горенаведените Одлуки во соодветната база на податоци која ја води Секторот за
правни работи.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да направи контролен
мониторинг на програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, во однос на
прекршувањата од извештајот.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да закаже работен состанок
со управителот на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, на кој ќе му биде укажано за направените
прекршувања, со цел да го усогласи своето работење со Законот за радиодифузната
дејност.

Точка 4
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на Трговското радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово,
реализиран на 27.08.2013 година.
Во анализираниот дел од програмата на ТВ Менада не се констатирани
прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските акти.
Поради техничка неможност да се прегледа целодневната програма доставена
од радиодифузерот, не може да се процени почитувањето на обврските што
произлегуваат од член 74 (емитување изворно создадена програма и вокалноинструментална музика на македонски јазик), затоа што процентите се пресметуваат
врз основа на вкупно емитуваната програма во текот на едно деноноќие.
Во однос на обврската за емитување изворно создадена програма, нема
сомневање дека ја исполнува обврската, затоа што во прегледаниот дел од програмата
е емитуван голем обем изворно создадена програма на македонски јазик.
Во однос на музиката, постои можност да не е почитувана обврската, затоа што
во анализираниот дел од програмата, емитуваната музика е исклучиво на српски јазик.
Членот на Советот, Селвер Ајдини, во однос на техничката неможност да се
прегледа целодневната програма, запраша дали целата снимка од 24 часа е доставена
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од Трговското радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово? Раководителот
на Секторот за програмски работи, објасни дека снимката ја има доставено ТРД
Менада-Тетово ДОО Тетово, но одредени делови од снимениот материјал (ЦД) не биле
во можност да се отворат за да се прегледаат.
Во таа насока Членот на Советот, Селвер Ајдини, рече дека во принцип е против
праксата радиодифузерите сами да доставуваат снимки до Советот од сопствената
програма, пред се заради можноста самиот радиодифузер да ја монтира снимката со
цел да го прикрие кршењето на Законот и предложи во иднина Советот да не прави
мониторинг на доставени снимки од радиодифузерите, туку да се обезбедат услови
Советот да ги изработи снимките.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот нема
техничка можност да ја сними програмата на локалните телевизии, но доколку се отиде
на терен, на лице место, снимки ќе бидат обезбедени. Во таа насока предложи Советот
да го усвои предложениот Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно
друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово, реализиран на 27.08.2013 година, додека
контролниот мониторинг на ТРД Менада и ТРД Вис од Струмица да се изврши со
сопствени снимки изготвени од Советот.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи се согласи со излагањето на
членот на Советот, Селвер Ајдини.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека радиодифузерот го крши Законот
за радиодифузната дејност со самиот факт дека согласно Законот радиодифузерите се
должни да го снимаат излезниот сигнал на својата програма, а снимките од
целокупната програма да ги чуваат најмалку 30 дена.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да направи контролен
мониторинг на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво МЕНАДАТЕТОВО ДОО Тетово.

Точка 5
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир
Мехдиу Кичево ДООЕЛ, реализиран на 26.09.2013 година.
Советот едногласно донесе одлука на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир
Мехдиу Кичево ДООЕЛ:
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитот за рекламирање 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 ja подготви горенаведенaта Одлука.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави горенаведената
Одлука до ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја евидентира
горенаведената Одлука во соодветната база на податоци која ја води Секторот за
правни работи.

Точка 6
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
контролниот мониторинг на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје, реализиран на 21.10.2013 година.
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Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека контролниот
мониторинг е направен врз основа на заклучокот од 49-та седница на Советот одржана
на 8.10.2013 година. Целта на мониторингот беше да се провери почитувањето на
член 74 став 1 (емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски
јазик), што како прекршок беше констатиран со мониторингот од 1 септември 2013
година и за што Советот на ТВ Сител му изрече мерка писмена опомена. Со
контролниот мониторинг е утврдено дека ТВ Сител го почитува член 74 став 1, но е
регистриран друг прекршок.
Советот едногласно донесе одлука на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје:
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
и член 13 став 1 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
необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува), да се изрече мерката: писмена
опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја подготви горенаведената Одлука.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави горенаведената
Одлука ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја евидентира
горенаведената Одлука во соодветната база на податоци која ја води Секторот за
правни работи.
Точка 7
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје, реализиран по
претставка на 03.11.2013 година.
Советот за радиодифузија прими претставка од граѓанин за програмата на
НАША ТВ емитувана на 03.11.2013 година, конкретно за почитувањето на законските
обврски поврзани со прекинувањата на играната програма (филмот „Поаро на Агата
Кристи“) за емитување рекламирање.
Советот едногласно донесе одлука на Радиодифузното Друштво НАША ТВ
ДООЕЛ - Скопје:
- поради прекршување на член 99 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(рекламирањето во телевизиските програми треба да се вметне на начин со кој нема
да се загрозат интегритетот и вредноста на програмата, како и правата на авторите и
на другите носители на права), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ja подготви горенаведенaта Одлука.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави горенаведенaта
Одлука до Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја евидентира
горенаведенaта Одлука во соодветната база на податоци која ја води Секторот за
правни работи.

Точка 8
Советот ја разгледа и ја усвои предложената Информација за констатирана
недозволена медиумска концентрација кај ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и
Бобан ДОО Куманово.
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Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека во
текот на октомври 2013 година, Секторот за истражување и долгорочен развој изврши
проверка на податоците во Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар
на Република Македонија, за сите субјекти кои имаат дозвола за вршење
радиодифузна дејност – радио, и недозволена медиумска концентрација беше
констатирана кај една локална радиостаница - Трговско радиодифузно друштво
МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово.
Согласно горенаведеното, Советот едногласно го задолжи Секторот за
истражување и долгорочен развој во соработка со Секторот за правни работи да
подготви допис со кој на ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово
ќе му укаже за констатираната состојба и ќе му наложи, согласно член 15 став 2 од
Законот за радиодифузната дејност, во рок не подолг од три месеца од денот на
утврдувањето на постоење недозволена медиумска концентрација, да го усогласи
своето работење со одредбите од Законот за радиодифузната дејност.
Како ден на утврдување на постоењето недозволена медиумска концентрација
на горенаведениот радиодифузер, се смета денот кога е одржана 58-та седницата на
Советот на која е утврдено постоењето недозволена медиумска концентрација,
односно 18.11.2013 година.
Доколку радиодифузерот не постапи по дадениот налог, Советот, согласно член
15 став 3, а врз основа на член 63 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната
дејност, ќе спроведе постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави дописот до ТРД
МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово.

Точка 9
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за
потребни активности за имплементирање на Правилникот за начинот на уништување
на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во
Советот за радиодифузија.
Раководителот на Секторот за правни работи, објасни дека Советот за
радиодифузија заради усогласување на своето работење со регулативата од областа
на заштитата на личните податоци, како и заради реализирање на Планот за
создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци во Советот, бр.01-2352/1 од 13.06.2011
година, ги донесе планираните акти, односно упатство од областа на заштита на лични
податоци. Согласно член 2 од Правилникот, хартиените документи во кои што се
содржани лични податоци во пишана форма, по истекот на определениот рок за нивно
чување, се уништуваат од комисија определена со одлука од страна на Претседателот
на Советот. Комисијата, врз основа на донесена одлука на Советот, ќе пристапи кон
уништување на предметните документи (оригиналите и копиите/умножените документи)
со ситнење со помош на уред за ситнење (шредер), така што при уништувањето
комисиски се составува записник кој ги содржи сите податоци за целосна
идентификација на документите што се уништуваат, како и за категориите на лични
податоци содржани во нив. Согласно наведеното, Секретаријатот на Советот – архива
(во делот на документите од архивата на Советот кои содржат лични податоци), во
соработка со офицерите за заштита на личните податоци и Секторот за правни работи
(во делот на персоналните досиеја на вработените во Советот), а по претходна
консултација со овластено лице од Државниот архив на Република Македонија, ќе
пристапи кон идентификување и издвојување на хартиените документи во кои што се
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содржани лични податоци, а на кои им е истечен определениот рок за нивно чување
согласно Листата на документарен материјал на Советот со рокови на негово чување,
која е составен дел на Планот на архивските знаци за распоредување на актите за
2013 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија.
По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот ја
усвои информацијата, а одлуката за определување Комисија за уништување хартиени
документи, Советот одлучи да се донесе на следната седница.

Точка 10
Советот ја разгледа предложената Информација со Предлог-План за
дополнување на Планот за создавање систем на технички и организациски мерки за
обезбедување тајности и заштита на обработка на личните податоци во Советот, бр.012352/1 од 13.06.2011 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, побара информација во однос на тоа кои сé
податоци влегуваат во групата како лични податоци?
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, исто така побара
информација што значи обезбедување тајности и заштита на обработка на личните
податоци во Советот, во однос на тоа дали се работи за жиро сметка, број на телефон,
матичен број или сл. - сé со цел јавноста да не биде скратена за податоци кои и
следуваат на увид.
По дискусијата, Советот одлучи точката да се одложи за следната седница, со
цел да се обезбедат дополнителни информации.

Точка 11
Советот ја разгледа и со 13 гласа „за“, едногласно, (членот на Советот, Сељадин
Џезаири не беше присутен во текот на гласањето), ја усвои предложената
Информација од Првата регионална правна конференција на тема Управување со
правни ризици, одржана на 24 и 25 октомври 2013 година во Скопје, изработена од м-р
Андриана Скерлев Чакар, Раководител на Стручната служба на Советот и Цветанка
Митревска, Раководител на Секторот за правни работи во Стручната служба на
Советот.

Точка 12
Советот го разгледа и со 13 гласа „за“, едногласно, (членот на Советот, Сељадин
Џезаири не беше присутен во текот на гласањето), го усвои предложениот Извештај за
присуство на презентација на Агенцијата за привремени вработувања „Анторис“,
Скопје, изработен од Симе Златески, Соработник во Секторот за правни работи на
Советот.

Точки 13,14 и 15
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
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регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски
мрежи.
Советот одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на: Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ
ДОО Тетово и Друштвото за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО
КАБЕЛ САТ с.Мирковци Скопје.
Советот едногласно одлучи (членовите на Советот, Лазо Петрушевски и акад.
Бојан Шоптрајанов, не беа присутни за време на гласањето):
- на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово, да му
се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.6, за
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа.
Советот едногласно одлучи членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, не
беше присутен за време на гласањето):
- на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово, да му
се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.14, за регистрација
на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа.
- на Друштвото за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ
с.Мирковци Скопје, 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 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
програмскиот пакет на: Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ
ДОО Тетово и Друштвото за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО
КАБЕЛ САТ с.Мирковци Скопје.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до
наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.

Точка 16
Советот ја разгледа Предлог – одлуката за доделување договор за јавна набавка
за потребите на Советот за радиодифузија.
Советот со 14 гласа „за“, 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 - стокa: Честитки и Пакетчиња за потребите на Советот за радиодифузија
по повод Новата 2014 година.
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.
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Точка 17
Разно
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за службено патување во
Пржно-Будва, Република Црна Гора, изработен од д-р Зоран Трајчевски, Претседател
на Советот за радиодифузија на Република Македонија, д-р Милаим Фетаи, Заменик на
претседателот на Советот за радиодифузија на Република Македонија и Сељадин
Џезаири, член на Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи во однос на
ситуацијата според која ТРД Оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип од
својата понуда го исклучил, односно не го реемитува телевизискиот програмски сервис
ТРД Алсат-М ДОО Скопје, рече дека телевизиите со дозвола за емитување на државно
ниво претставуваат јавен интерес и истите треба бидат достапни до јавноста. Посебно,
рече, што Алсат-М емитува програма на македонски и албански јазик. Иако согласно
Законот, Советот нема законска можност да им наложи на операторите на јавните
комуникациски мрежи телевизиите на државно ниво, освен јавниот радиодифузен
сервис, да бидат вклучени во нивната понуда, рече дека Советот пројавува
загриженост, а во Законот за радиодифузната дејност во тој поглед се појавуваат
недоречености. Предложи доколку препораката од Советот до Оператор на кабелска
мрежа Роби ДООЕЛ Штип не вроди со резултати, да се повика на разговор директорот
на операторот за да се дојде до заедничко решение. Што се однесува до техничките
можности, посебно со дигитализацијата, рече дека за кабелската мрежа Роби ДООЕЛ
Штип не преставува проблем за реемитување на програмскиот сервис. Истакна дека
однесувањето на кабелските оператори во однос на реемитувањето на домашните
телевизии се појавува како проблем на ниво на држава и во таа насока предложи со
оглед на тоа дека новиот Закон за медиуми е се уште во процедура во Собранието на
Република Македонија, Советот да достави предлог амандман кон овој закон, дека
освен јавниот сервис, да ги реемитуваат и телевизиите на државно ниво, додека
операторите кои функционираат на локално ниво, да ги реемитуваат телевизиите на
локално ниво.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека Советот не треба да се откажува
од препораката до Оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип во однос на
реемитувањето на ТВ Алсат, пред се затоа што начелата во Законот за
радиодифузната дејност повикуваат на плурализам и информации до сите граѓани. Во
однос на препораки до кабелските оператори од страна на Советот, рече дека истиот
став го има и за националните медиуми и за сателитските, како што беше реакцијата за
24 вести и за локалните медиуми, како за ТВ Ускана.
Членот на Советот, Селвер Ајдини, рече дека за него е многу чудна изјавата на
Оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип дека ја исклучиле затоа што според
нив нема заинтересираност на публиката за ТВ Алсат, затоа што, рече, според едно
истражување ТВ Алсат е на трето место по гледаност, а на второ место по доверба.
Посочи дека во интерес на граѓаните е да се надмине проблемот.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека дали публиката е
заинтересирана или не за одреден програмски сервис е лесно да се констатира
доколку се вгради people meter, и тогаш гледалиштето ќе го одреди статусот на гледана
телевизија. Во однос на ТВ Алсат рече дека според него таа претставува неутрална
телевизија. Во однос на Операторот на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип, рече дека
постојат многу индикатори дека поседува своја телевизија.
Во таа насока, по предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски,
Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, да изврши проверка
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на податоците за сопственичката структура на ТРД Оператор на кабелска мрежа Роби
ДООЕЛ Штип и на Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, со цел
да се констатира евентуална недозволена медиумска концентрација
Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека секогаш е поборник да се
слушнат и двете засегнати страни, посебно кога станува збор за осетливи прашања, во
овој случај Операторот на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип и ТВ Алсат, со цел
Советот да прибере повеќе информации. Подобро рече, ќе беше на седницата да
имаше пишана информација. Предложи да се организира состанок со претставници од
кабелските оператори во однос на состојбата со радиодифузерите, бидејќи и во
Законот стои дека Советот е за радиодифузерите.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека негов став е дека операторите
на јавни комуникациски мрежи, како Телекабел, Македонски Телеком АД Скопје,
Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје и Диги плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје
(БООМ ТВ), дека треба да ги реемитуваат сите медиуми кои имаат дозвола за
емитување на државно ниво. Во однос на ТВ Алсат рече дека Советот треба да упати
допис со кој ќе укаже дека реемитувањето на овој програмски сервис е од јавен
интерес.
Во интерес на медиумскиот плурализам 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 поттикнувањето на конкуренцијата и
развојот на
радиодифузната дејност, Советот едногласно одлучи да испрати допис до ТРД
Оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип, со препорака да го вклучат во
нивната понуда, односно да го реемитуваат, телевизиски програмски сервис ТРД
Алсат-М ДОО Скопје.
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 ТРД
Оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип.
Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, да изврши
проверка на податоците за сопственичката структура на ТРД Оператор на кабелска
мрежа Роби ДООЕЛ Штип и на Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ
Штип, со цел да се констатира евентуална недозволена медиумска концентрација.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права, да го извести ТРД Алсат-М ДОО Скопје за
одлуката на Советот.
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