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ЗАПИСНИК 
од 69-та седница на Советот 
одржана на 30.12.2013 година 

 
 

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

Алма Машовиќ, д-р Борис Арсов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Селвер Ајдини, 

Столе Наумов, Сељадин Џезаири, акад. Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ. 

Отсутни членови на Совет: / 

Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Цветанка 

Митревска, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, м-р Владимир Ѓорѓиески, м-р 

Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска-Јотевска. 

            Други присутни: / 

 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 69-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 12 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

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

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Извештај од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД 

МЕНАДА–ТЕТОВО ДОО Тетово, емитуван на 12 декември 2013 година. 

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ НОВА ДОО 

Гевгелија, емитуван на 7 декември 2013 година. 

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ Студио ТЕРА 

Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, емитуван на 6 декември 2013 година. 

4. Извештај од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ 

ДОО Скопје, емитуван на 18 декември 2013 година. 

5. Извештај од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ-

КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, емитуван на 6 декември 2013 година. 

6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ АРТ Артан 

ДООЕЛ Тетово, емитуван на 12 декември 2013 година. 

7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВМ Арнаудов 

Михајло Охрид ДООЕЛ, емитуван на 14 декември 2013 година. 

8. Информација во врска со пресудата на Апелациониот суд во Скопје, за 

поведената судска постапка против Друштвото за производство, трговија и услуги 

Видео Студио Петковски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

9. Информација за доставени валидни договори за регулирани авторски права за 

емитувана играна програма од Македонската радиотелевизија (МТВ 1 и МТВ 2) и 

трговските радиодифузни друштва – телевизиите на сите нивоа на емитување во 

Република Македонија, со предлог заклучоци. 

10.  Предлог-Одлука за надомест на трошоци за постапка врз основа на пресуда 

на Апелациониот суд во Скопје, ТСЖ. бр.1174/13 од 05.12.2013 година. 

11. Извештај за реализирана обука на тема „Управување со проектен циклус“, 

подготвен од м-р Драгица Љубевска, Службеник за програмирање во ИПА структурата 

на Советот за радиодифузија. 

12. Разно. 
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Точка 1 
            Советот го разгледа и го усвои предложениот Извештај од контролниот 

мониторинг на програмскиот сервис на ТРД МЕНАДА–ТЕТОВО ДОО Тетово, емитуван 

на 12 декември 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, 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) и 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), констатирано на ТРД МЕНАДА–ТЕТОВО ДОО Тетово, 

предложи да се упати укажување. 

Советот со 13 гласа „за“, еден воздржан глас од членот на Советот акад. Бојан 

Шоптрајанов (членот на Советот м-р Васко Петревски не беше присутен за време на 

гласањето), донесе одлука на ТРД МЕНАДА–ТЕТОВО ДОО Тетово:   

 - 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 упати укажување. 

Советот со 14 гласа „за“, и еден воздржан глас од членот на Советот акад. Бојан 

Шоптрајанов, донесе одлука на ТРД МЕНАДА–ТЕТОВО ДОО Тетово: 

 - 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 (емитуваната 

играна програма означена е со сигнализацијата за заштита на малолетната публика 

само пред почетокот, но не и за целото нејзино времетраење), да се упати укажување. 

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

програмски работи да ги подготви горенаведените укажувања.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените 

укажувања до ТРД МЕНАДА–ТЕТОВО ДОО Тетово. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира укажувањата 

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

 
 
Точка 2 

            Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија, емитуван на 7 

декември 2013 година. 

Со еднодневниот мониторинг на програмата на ТВ Нова од Гевгелија не се 

констатирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските 

акти. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да подготви допис до ТРД 

ТВ НОВА ДОО Гевгелија, со кој ќе му укаже дека емитуваните рекламни блокови треба 

да се јасно издвоени од другиот дел на програмата со оптички средства. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, дописот да го достави до ТРД 

ТВ НОВА ДОО Гевгелија. 
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Точка 3 

             Советот го разгледа и го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, 

емитуван на 6 декември 2013 година. 

             Во однос на 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 термин на емитување програма), на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски 

Зоран Битола ДООЕЛ, членот на Советот, Столе Наумов предложи да се упати 

укажување, додека членот на Советот акад. Бојан Шоптрајанов предложи да се изрече 

мерката писмена опомена. 

Советот со 12 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, Столе 

Наумов, Бранко Радовановиќ и Лазо Петрушевски, донесе одлука на ТРД ТВ Студио 

ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ:   

 - 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 

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

            Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 

Шоптрајанов, донесе одлука на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ 

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

(емитување прикриено рекламирање), да се упати укажување. 

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

програмски работи да ја подготви горенаведената одлука и укажувањето.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведената 

одлука и укажувањето до ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведената одлука и укажувањето во соодветната база на податоци која ја води 

Секторот за правни работи. 

 

 
Точка 4 

            Советот го разгледа и го усвои  предложениот Извештај од контролниот 

мониторинг на програмскиот сервис на ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје, емитуван на 18 

декември 2013 година. 

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 2 (два) дена. 

         На ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје 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 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 2 (два) дена 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 
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извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната база на 

податоци која ја води Секторот за правни работи. 

Поради прекршување на  член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

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

акустички средства), да се изрече мерката писмена опомена гласаа членовите на 

Советот: Антонио Јовановски, Столе Наумов, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини, 

останатите беа воздржани. Предлогот не се усвои. 

            Советот со 12 гласа “за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, Столе 

Наумов, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини, 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 

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 точка 3 на овој Заклучок 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 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. 

 

Точка 5 
            Советот го разгледа и го усвои предложениот Извештај од контролниот 

мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, 

емитуван на 6 декември 2013 година. 

           Членот на Советот, Селвер Ајдини, 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), предложи да 

се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот едногласно донесе одлука на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица:   

 - 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 
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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 со 13 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот Лазо 

Петрушевски и Столе Наумов, донесе одлука на ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ 

Струмица:   

 - 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 

термин на емитување на 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 ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведените одлуки во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 

Точка 6 
            Советот го разгледа и го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, емитуван на 12 декември 

2013 година. 

             Членот на Советот, м-р Васо Петревски, рече дека Советот потребно е 

систематски, позачестено да прави мониторинзи на програмата на сите 

радиодифузери. 

            Членот на Советот, Методи Стоименовски, 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), на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, предложи да се изрече поблага 

мерка бидејќи радиодифузерот емитувал анимирани филмови без визуелно 

предупредување во текот на програмата, односно како што рече технички прекршокот е 

направен, но не е направена и штета врз публиката. 

             Членот на Советот, Сељадин Џезаири, 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), на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, предложи да се изрече мерката 

писмена опомена. 

Советот едногласно донесе одлука на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово:   

 - 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 изрече мерката: писмена 

опомена. 
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 - поради прекршување на член 83 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(емитувани програми на странски јазици непреведени на албански јазик), да се изрече 

мерката: писмена опомена. 

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

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

мерката: писмена опомена. 

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

програмски работи да ги подготви горенаведените одлуки.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените 

одлуки до ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведените одлуки во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 

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

програмскиот сервис на ТРД ТВМ Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ, емитуван на 14 

декември 2013 година. 

Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот акад. Бојан 

Шоптрајанов, донесе одлука на ТРД ТВМ Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ:   

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

(неиздвојување на телешопингот и 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 го подготви укажувањето.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави горенаведеното 

укажување до ТРД ТВМ Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да го евидентира 

горенаведеното укажување во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 

Точка 8 
             Советот ја разгледа и ја усвои предложената Информација во врска со 

пресудата на Апелациониот суд во Скопје, за поведената судска постапка против 

Друштвото за производство, трговија и услуги Видео Студио Петковски ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје. 

 Апелациониот суд со пресудата ТСЖ.бр.-1422/13 го задолжи Советот да му ги 

надомести на Друштвото за производство, трговија и услуги Видео Студио Петковски 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје трошоците сторени во жалбена постапка во износ од 

11.020,00 денари, во рок од 8 дена по приемот на пресудата, како и трошоците во износ 

од 23.140,00 денари, согласно првостепената Пресуда, ТС-557/12 од 22.02.2013 година, 

а под закана на присилно исполнение. 

 На име трошоци на парничната постапка, поведена од страна на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија против Друштво за производство, трговија и 

услуги ВИДЕО СТУДИО ПЕТКОВСКИ ДООЕЛ увоз – извоз, Скопје, Советот донесе 

одлука да се уплатат средства во вкупен износ од 34.160,00 денари, од кои: 23.140,00 

денари, согласно првостепената Пресуда, ТС-557/12 од 22.02.2013 година и 11.020,00 

денари, согласно второстепената Пресуда, ТСЖ.бр.-1422/13 од 28.11.2013 година. 

 Заради избегнување трошоци за присилно извршување, горенаведените 

средства, да се уплатат во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот (25.12.2013 

година) на второстепената пресуда, ТСЖ.бр.-1422/13 од 28.11.2013 година, на сметка 

на тужениот, односно неговиот полномошник. 
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 Согласно Заклучокот (бр.02-4936/2 од 18.12.2013 година) од 65-тата седница 

одржана на 18.12.2013 година, а во врска со понатамошните активности насочени кон 

реализација на договорите за финансирање радио/телевизиска програма од јавен 

интерес: 

- проектите ќе ги прегледува Комисијата во состав: Столе Наумов, член на 

Советот, Бранко Радовановиќ, член на Советот и Сељадин Џезаири, член на Советот, 

- прегледувањето ќе се изврши во просториите на Македонската 

радиотелевизија или во Кинотеката на Македонија, во зависност од тоа со која 

институција ќе се постигне договор да се обезбедат услови за прегледување на 

проектите, и 

- крајниот рок за реализација на проектот е 30.04.2014 година. 

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

 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да ги уплати 

наведените средствата. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести корисниците на 

средствата дека краен рок за реализација на договорите за финансирање 

радио/телевизиска програма од јавен интерес е 30.04.2013 година. 

 Советот го задолжи Секретаријатот известувањата да ги достави до 

наведените субјекти. 

 

Точка 9 
            Советот ја разгледа и предложената Информација за доставени валидни 

договори за регулирани авторски права за емитувана играна програма од 

Македонската радиотелевизија (МТВ 1 и МТВ 2) и трговските радиодифузни друштва – 

телевизиите на сите нивоа на емитување во Република Македонија, со предлог 

заклучоци. 

 

             Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право објасни дека информацијата е направена согласно член 77 став 1 и 

став 2 од Законот за радиодифузната дејност (Службен весник на РМ бр. 

100/2005,19/2007, 103/2008,152/2008, 6/2010,145/2010, 97/2011,13/2012 и 72/2013), каде 

радиодифузерите се должни да создаваат и емитуваат програми со уредени авторски и 

сродни права и на барање на Советот за радиодифузија и други надлежни органи се 

должни да достават документи со кои го докажуват уредувањето на авторските и 

сродните права. 

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

присутен за време на гласањето) ја усвои предложената Информација за доставени 

валидни договори за регулирани авторски права за емитувана играна програма од 

Македонската радиотелевизија (МТВ 1 и МТВ 2) и трговските радиодифузни друштва – 

телевизиите на сите нивоа на емитување во Република Македонија.  

Советот го задолжи Секторот за спречување пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, да подготви кратка содржина од горенаведената 

Информацијата, со цел да биде објавена на веб страницата на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија/Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на Република Македонија. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 

Македонија да ја продолжи практиката на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија за прибавување на договори за регулирање на авторски и сродни права од 

радиодифузерите во Република Македонија за одделни видови програми, со тоа што, 

со оглед на новите законски решенија, содржани во Законот за аудио и аудиовизулни 

услуги, да се прибавуваат и договори за регулирање на авторското право  и сродните  

права и од нелинеарните даватели на медиумски услуги.   
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            По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот го задолжи Секторот 

за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да 

подготви допис до управителите на трговските радиодифузни друштва – телевизиите 

на сите нивоа на емитување во Република Македонија, кои не доставиле валидни 

договори за уредени авторски и сродни права за емитуваната играна програма на  

програмските сервиси на овие телевизии, истите да ги достават во Советот, со краен 

рок до 20 јануари 2013 година. 

            Членот на Советот, Столе Наумов, предложи да се подготви допис до ТРД 24 

ВЕСТИ – ДООЕЛ  – Штип, ТРД ТВ  ГУРРА ДООЕЛ – Кичево, ТРД ТВ  МОРИС  Јован 

Трпески  ДООЕЛ – Охрид и  ТРД ТВ ЛАЖАНИ  ДООЕЛ – Лажани, во Советот со краен 

рок до 20 јануари 2013 година да достават снимка од емитуваната програма од нивна 

страна во последната една недела од приемот на дописот, наназад. 

           Советот го задолжи Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права да подготви допис до ТРД 24 ВЕСТИ – ДООЕЛ  – Штип, ТРД ТВ  

ГУРРА ДООЕЛ – Кичево, ТРД ТВ  МОРИС  Јован Трпески  ДООЕЛ – Охрид и  ТРД ТВ 

ЛАЖАНИ  ДООЕЛ – Лажани, во Советот со краен рок до 20 јануари 2013 година да 

достават снимка од емитуваната програма од нивна страна во последните 30 дена од 

приемот на дописот, наназад. 

            Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста да ја објави кратката содржина на веб страната на Советот. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави дописите до 

наведените субјекти. 

 
 
Точка 10 

            Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за надомест на трошоци за постапка врз 

основа на пресуда на Апелациониот суд во Скопје, ТСЖ. бр.1174/13 од 05.12.2013 

година. 

         Раководителот на Секторот за правни работи ја објасни предметната 

информација. 

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

запраша дали може Советот да побара ревизија од Врховен суд. 

          Раководителот на Секторот за правни работи одговори дека нема основа на што 

би можело да се побара ревизија од Врховен суд и ја образложи причината, на што се 

надоврза членот на Советот м-р Васко Петревски кој исто така рече дека не би требало 

да се побара ревизија од Врховен суд. 

           На име трошоци на парничната постапка, поведена од страна на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија против Трговското радиодифузно друштво 

“ЗАЈДИ-ЗАЈДИ ТВ” ДООЕЛ, Скопје, Советот едногласно донесе одлука да се уплатат 

средства во износ од 17.181,00 денари, согласно Пресудата ТСЖ.бр.-1174/13 од 

05.12.2013 година, од Апелациониот Суд Скопје. 

           Заради избегнување трошоци за присилно извршување, горенаведените 

средства, да се уплатат во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот (25.12.2013 

година) на Пресудата ТСЖ.бр.-1174/13 од 05.12.2013 година, од Апелациониот Суд 

Скопје, на сметка на тужениот, односно неговиот полномошник. 

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

 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да ги уплати 

наведените  средства. 

 

Точка 11 
            Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај за 

реализирана обука на тема „Управување со проектен циклус“, подготвен од м-р 
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Драгица Љубевска, Службеник за програмирање во ИПА структурата на Советот за 

радиодифузија. 

 

Точка 12 
  Разно. 

 
         - Врз основа на член 169 став 1 алинеја 7 од Законот за јавните набавки 

(„Службен весник на Република Македонија бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 

15/13, 148.13 и 160/13), - поради непредвидени и објективни околности се промениле 

потребите на договорниот орган, Советот едногласно донесе Одлука да се поништи 

одлуката за потребата од јавна набавка за предмет на набавка: Податоци за 

електронско мерење на гледаноста на ТВ програмите, бр.02-5164/1 од 25.12.2013. 

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

поништување. 

 

- Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   

вишиот соработник од  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 – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, 

Македонски Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 

Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС ВТ ДООЕЛ Пробиштип, 

ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ  ДОО Струмица,  Друштво за услуги 

,трговија и производсво МОБИ СЕРВИС ДООЕЛ Прилеп, Друштво за телекомуникации 

СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 с.Истибања 

Виница, Друштво за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО 

КАБЕЛСАТ ДОО с.Мирковци Скопје и ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје. 

Советот едногласно одлучи:      

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.12, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.49, 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, Свети Николе, Струмица, 

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

дигитален пакет програмски сервиси бр.23, 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.22, 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.19, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

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

Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, 

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

дигитален пакет програмски сервиси бр.24, за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС ВТ ДООЕЛ Пробиштип, 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. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ  ДОО Струмица, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.4, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на Друштво за услуги ,трговија и производсво МОБИ СЕРВИС ДООЕЛ Прилеп, да му 

се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.2, за регистрација 

на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на Друштво за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.4, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 с.Истибања Виница, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.4, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на Друштво за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО КАБЕЛСАТ 

ДОО с.Мирковци Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.8, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА, Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на 

пакет програмски сервиси бр.18, 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 – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, 

Македонски Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 

Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС ВТ ДООЕЛ Пробиштип, 

ТРД – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ  ДОО Струмица,  Друштво за услуги 

,трговија и производсво МОБИ СЕРВИС ДООЕЛ Прилеп, Друштво за телекомуникации 

СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 с.Истибања 

Виница, Друштво за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО 

КАБЕЛСАТ ДОО с.Мирковци Скопје и ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје. 

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

наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

- Во врска со Записникот од 65-та седница, одржана на 18.12.2013 година, членот 

на Советот, Лазо Петрушевски имаше забелешка во однос на неговото излагање за 

интернет пристапот, каде рече дека треба да се додаде дека Раководителот на 

Секторот за технологии и информатика одговорил дека цената за симетричен пристап 
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изнесува 300,000,00 денари, но Советот во принцип се договорил да остане сумата 

така како што во Финансискиот план на Советот за 2014 година, а доколку има потреба, 

во текот на годината ќе се направи ребаланс да се качи таа цена на 300,000,00 денари 

за да се добие симетричен пристап, за новиот проект за гледање на регионалните 

телевизии. 

   Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Селвер 

Ајдини, го усвои Записникот од 65-та седница, одржана на 18.12.2013 година. 

 

- Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан 

Шоптрајанов, го усвои Записникот од 66-та седница одржана на 24.12.2013 година, за 

кое имаше едно продолжение одржано на 25.12.2013 година. 

 

- Советот со 13 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, 

Сељадин Џезаири и Бранко Радовановиќ,  го усвои Записникот од 67-та седница 

одржана на 25.12.2013 година. 

 

- Советот со 13 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, акад. 
Бојан Шоптрајанов и Бранко Радовановиќ го усвои Записникот од 68-та седница, 
одржана на 27.12.2013 година. 

 

Советот одлучи во врска со Записниците од 65-та до 68-та седница, членовите на 

Советот доколку имаат забелешки во однос на текстот да ги достават во писмена 

форма на следната седница на Советот. 

 
 
 

 

Бр. 02-116/1                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

08.01.2014 година                               медиумски услуги 

  С к о п ј е                                                   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 
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