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ЗАПИСНИК 
од 9-та седница на Советот 

одржана на 12.02.2013 година 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, акад. 
Бојан Шоптрајанов,  м-р Методија Јанчески м-р Борис Арсов, Бранко Радовановиќ, м-р 
Васко Петревски, м-р Алма Машовиќ, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Замир 
Мехмети,  Методи Стоименовски, Столе Наумов, Антонио Јовановски, Селвер Ајдини, 
Лазо Петрушевски.  

Отсутни членови на Совет: / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен 
Саити, Јетон Исмаили, Бурим Хамиди и Луција Ѓурковиќ. 

Присутни новинари: Михајло Видимлиски од ТВ 24 Вести, Соња Казиовска од 
Дневник и Катерина Топалова од МТВ. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 9-та седница на 
Советот за радиодифузија на РМ. Не беа понудени предлози за дополнување и измена 
на дневниот ред. 

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

Д н е в е н   р е д 
   

 1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 17.01.2013 
година. 
 2. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот, одржана на 22.01.2013 
година. 
 3. Извештај од мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во перио- 
дот пред започнување на изборната кампања. 
 4. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на Трајкова 
Зорка, со адреса на живеење на улица "Вера Циривири" бр.210 во Велес, со Предлог-
Одлука. 
 5. Предлог за овластување член на СРД, кој ќе го претставува и застапува СРД 
за време на отсуството на Претседателот на СРД, односно неговиот Заменик.  
 6.Информација за програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска 
мрежа Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО – Скопје, со предлог заклучоци. 
 7.Барање бр.11-25 од 15.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.10 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје. 
 8.Барање бр.11-40 од 25.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.11 Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје. 
 9.Барање бр.11-41 од 25.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.12 Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје. 
 10.Барање бр.11-10 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.7 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница. 
 11.Барање бр.11-28 од 16.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.39 на Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ 
Скопје, за сите подружници. 
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 12. Барање бр.11-34 од 23.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.40 на Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ 
Скопје, за сите подружници. 
 13. Барање бр.11-11 од 11.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникации СКУПИ 
КАБЛЕ ДОО Скопје. 
 14.  Разно. 
 

 
 Точка 1 

Советот го разгледа и го усвои предложениот Записник од 3-та седница на 
Советот, одржана на 17.01.2013 година. При гласањето, воздржани беа членовите на 
Советот, Бранко Радовановиќ, м-р Алма Машовиќ, Замир Мехмети и м-р Борис Арсов, 
другите 11 членови на Советот гласаа "за". 

 
       
            Точка 2 

Советот го разгледа и го усвои предложениот Записник од 4-та седница на 
Советот, одржана на 22.01.2013 година. При гласањето, воздржани беа членовите на 
Советот, Бранко Радовановиќ и м-р Алма Машовиќ, другите 13 членови на Советот 
гласаа "за". 
  

 
 
Точка 3 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување на 
изборната кампања. Кај сите медиуми што се анализираат во периодот пред 
започнување на изборната кампања, освен на ТВ Канал 5 и Наша ТВ е завршен 
мониторингот во периодот од 3 до 8 февруари 2013 година. Кај ТВ Канал 5 
мониторингот е завршен заклучно со 5 февруари, а кај Наша ТВ заклучно со 7 
февруари. Во анализираните периоди не се констатирани прекршувања на одредбите 
од Правилникот за однесувањето на радиодифузерите во периодот пред започнување 
на изборната кампања.   

 
 

Точка 4 
 Советот ja разгледа и едногласно ja усвои предложенaтa Информација за 
ослободување од плаќање радиодифузна такса на Трајкова Зорка, со адреса на 
живеење на улица "Вера Циривири" бр.210 во Велес. Раководителот на Секторот за 
правни работи појасни дека до Советот за радиодифузија на РМ, на 28.12.2012 година, 
беше доставено Барање наш бр.03-194 од 28.12.2012 година, за ослободување од 
плаќање радиодифузна такса од страна на Трајкова Зорка, со адреса на живеење на 
ул.,,Вера Циривири” бр.210, место викано Потокот, од Велес. Во врска со 
горенаведеното, на 14.01.2013 година, Советот до Јавното претпријатие ,,Македонска 
радиодифузија”, упати Барање, наш број 03-209/1, за извршување на мерења на радио 
телевизискиот сигнал на обврзникот Трајкова Зорка, во населено место викано 
Потокот, од Велес. По повод дописот на Советот, Јавното претпријатие ,,Македонска 
радиодифузија” – Скопје, достави Одговор, бр.11-86/2 од 29.01.2013 година (наш бр.03-
637/1 од 05.02.2013 година), со кој го извести Советот дека извршиле мерења за 
покриеност со радиодифузен сигнал при што е констатирано дека Трајкова Зорка со 
адреса на живеење ул.,,Вера Циривири” бр.210, од Велес, нема прием на програмите 
на Јавното радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија‘’. Имајќи ја 
предвид напред утврдената состојба, Советот за радиодифузија согласно член 146 
став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ„ бр.100/05, 
19/07, 103/08, 152/08, 6/10), одлучи до Владата на Република Македонија да достави 
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Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса за обврзникот 
Трајкова Зорка, со адреса на живеење на ул,,Вера Циривири” бр.210, во населено 
место викано Потокот, од Велес, кое не е покриено со радиодифузен сигнал, односно 
нема прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие ‘’Македонска 
радиотелевизија“. Горенаведеното ослободувањето од плаќање радиодифузна такса е 
со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на 
горенаведениот обврзник. Советот го задолжи Секторот за правни работи да достави 
допис до Владата на Република Македонија, во кој ќе и предложи да донесе Одлука за 
ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзникот Трајкова Зорка, со 
адреса на живеење на ул,,Вера Циривири” бр.210, во населено место викано Потокот, 
од Велес, кое не е покриено со радиодифузен сигнал, односно нема прием на 
програмите на Јавното радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија“. 
 
 

Точка 5  
 Советот донесе одлука да се овласти членот на Советот за радиодифузија, Лазо 
Петрушевски, да го претставува и застапува Советот за радиодифузија на Република 
Македонија, за времетраењето на отсуството на Претседателот на Советот за 
радиодифузија и на Заменикот на претседателот на Советот, по повод нивните 
службени патувања што ќе се извршат во периодот од 13.02.2013 година до 15.02.2013 
година. При гласањето, воздржан беше членот на Советот за радиодифузија, Лазо 
Петрушевски, сите други 14 членови гласаа „за“. Советот заклучи Овластувањето да се 
издаде и да важи за намената што е наведена, за временскиот период определен во 
него и го задолжи Секторот за правни работи да го подготви горенаведеното 
Овластување.   
 

 
 
Точка 6  

 Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за 
програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа Друштво за трговија 
и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО – Скопје, со предлог заклучоци. Советот одлучи да достави 
допис до Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО – Скопје, во кој ќе побара да 
ја комплетира документацијата по барањето за регистрација на пакет програмски 
сервиси бр. 03/2013 од 21.01.2013 година (наш бр. 11-33 од 22.01.2013 година), со кој 
се бара регистрација на 17 странски телевизиски програмски сервиси, и тоа ESPN, 
Disney, Comedy Central Extra, TV 1000, Viasat History, Viasat Explorer, Viasat Nature, 
Sport Klub Prime, Discovery ID, MTV Adria, Ultra, History channel, FTV , Eurosport и 
Еurosport 2, во рок од 15 дена од приемот на дописот, со напомена дека во спротивно 
ќе му биде отфрлено барањето во однос на оние програмски сервиси за кои не се 
исполнети условите за регистрација согласно член 109 од Законот за радиодифузната 
дејност и Правилникот за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите 
на јавни комуникациски мрежи бр. 01-5198/1 од 10.10.2012 година. 
 Воедно, Советот одлучи да се достави допис до Друштвото за трговија и услуги 
ТОТАЛ ТВ ДОО – Скопје, во кој ќе побара веднаш да престане со реемитување на 
следниве програмски сервиси: ТВ Алфа од Република Македонија; B 92 Info од 
Република Србија; SOS од Република Србија;  TV Palma Plus од Република Србија ; 
RTS 1 од Република Србија;  Cinemania од Република Србија;  Crime & Investigation од 
САД; Pink Еxtra од Република Србија; Pink Plus од Република Србија; Pink Folk од 
Република Србија; Pink  Family oд Република Србија; Pink Music од Република Србија, 
Private Spice oд САД; и French lover TV oд Холандија, со обрзаложение за причините, и 
со предупредување за правните последици од непочитувањето на налогот за 
исклучување. 
 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги подготви горенаведените дописи. Советот го 
задолжи за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
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права да го извести Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата 
на Република Македонија за горенаведениот налог на Советот, со барање во рок од 7 
да изврши контролен надзор со кој ќе се утврди дали е постапено по налогот на 
Советот за исклучување на горенаведените програмски сервиси. Советот го задолжи 
Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените дописи до Друштвото за 
трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО – Скопје и до Координативното тело за 
интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија. 

 
 

 
Точка 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 

 Советот ги разгледа и едногласно ги прифати предложените Барања за 
дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на: ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги 
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО 
Виница, ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ 
Скопје, за сите подружници и ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за 
телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје. 
 Советот едногласно одлучи:      
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 10  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.11 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 12  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.7 за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите 
подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет 
бр.39 за регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите 
подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет 
бр.40 за регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ 
ДОО Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр.2  
за регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. 
       Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената 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 Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА 
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ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги 
БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници и ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје. 
 
 

Точка 14 
            Разно 
       -  Информација за потребата од набавка на дополнителна испорака на месечни 
клучеви за топли напитоци, од првобитниот носител на набавка Друштво за трговија и 
услуги “Интерфуд“ ДООЕЛ Скопје, со склучен основен  Договор за јавна набавка бр.03-
626/1 од 16.02.2012 година (бр.009-12 од 16.02.2013 година), со Предлог-Одлука. 
       -   Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста, по повод 13 февруари – Светски  ден на радиото, да испрати соопштение за 
јавност до сите медиуми. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја извести Националната комисија за УНЕСКО, при 
Министерството за култура, за преземената активност на Советот за радиодифузија на 
РМ за одбележување на 13 февруари – Светски  ден на радиото. 
 

 
 
Бр. 02-696/9              Совет за радиодифузија на РМ 
06.03.2013 година                                                                 П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е               д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ     
    
 
  
Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски 
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