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ЗАПИСНИК
од 10-та седница на Советот
одржана на 27.05.2010 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски, Бранко Радовановиќ и
Столе Наумов.

Отсутни:  /
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,

Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Емилија Јаневска, Борче
Маневски, Магдалена Давидовска – Довлева, Хари Митрикески – Клекачкоски, Симона
Темелкова и Арѓент Џелили.

Други присутни: Антони Де Ливде, консултант од ИПА проектот за градење на
капацитетите на Советот за радиодифузија на РМ.

На почетокот од седницата, претседателот на Советот Стефаноски го поздрави
г-динот Антони Де Ливде, консултант од ИПА проектот за градење на капацитетите на
Советот за радиодифузија. Потоа беше предложено да се додадат неколку точки на
Дневниот ред и тоа:

 - Претседателот на Советот предложи како Точка 11 да се додаде
Информација во врска со повлекувањето на согласностите за реемитување на
програмските сервиси на ТРД ТВ Канал 5  ДООЕЛ –  Скопје,  ТРД ТВ Канал 5  плус
ДООЕЛ – Скопје,  ТРД ТВ Сител ДООЕЛ – Скопје,  ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ – Скопје и
ТРД Алсат - М ДОО – Скопје од пакетот на Друштвото за телекомуникациски услуги
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје, а под точка Разно да се додаде Предлог-
Одлуката за вработување на Соработник во Секторот за правни работи, 1 (еден)
извршител на определено време 3 (три) месеци, Соработник во Секторот за
технологии и информатика, 1 (еден) извршител на определено време 3 (три) месеци,
Соработник во Секторот за економско-финансиски работи, 1 (еден) извршител на
определено време 3 (три) месеци и Внатрешен ревизор во Одделението за внатрешна
ревизија, 1 (еден) извршител на обука на определено време 6 (шест) месеци“;
      -    Членот на Советот Столе Наумов предложи да се додадат неколку точки:
(1) Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово (Потврда
бр.15)"; (2) Барања за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за електронски
комуникации - Скопје (Потврда бр.7 и Потврда бр.8)"; (3) Барања на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје
за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип (Потврда
бр.10 и Потврда бр.11). Претседателот на Советот предложи овие Барања заедно со
Барањето за  регистрација на пакетот програмски сервиси – пренос на дигитални
телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа (DVB-T) на територијата на
Република Македонија на Друштвото  за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС
МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.3) да се разгледуваат како една точка,
односно како Точка 12.

Членовите на Советот ги прифатија предлозите и за седницата беше утврден
следниот:
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Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 6-та седница на Советот за радиодифузија
на РМ, одржана на 07.04.2010 година.

2. Информација за претставките од Кејблтел за реемитување програмски
сервиси без регулирани авторски права, за Оптикал-Нет ДОО Куманово (УПП бр.03-80
од 26.04.2010), за Теленет Ком ДОО Тетово (УПП бр.03-78 од 26.04.2010 и 13.05.2010),
за Теленет Ком ДОО Тетово (УПП бр.03-86 од 07.05.2010), за Роби ДООЕЛ  Штип
Подружница Телекабел Скопје - аналоген пакет (УПП бр. 03-79 од 26.04.2010), за Роби
ДООЕЛ  Штип  Подружница Телекабел Скопје - дигитален пакет (УПП бр. 03-79 од
26.04.2010), за Роби ДООЕЛ Штип  Подружница Телекабел Велес – аналоген пакет
(УПП бр.03-83 од 03.05.2010) и за Роби ДООЕЛ Штип  Подружница Телекабел Велес –
дигитален пакет (УПП бр.03-83 од 03.05.2010).

3. Распишување конкурс за доделување дозвола на регионална радиостаница,
која ќе има за цел негување на Франкофонијата во РМ.

4. Информација за барањето на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје  за согласност за
промена на сопственичката структура.

5. Предлог-Одлука за одобрување средства за купување дополнителна опрема за
службеното патничко возило Пежо 308.

6. Одлука за обезбедување на услугата на сервисирање и комплетно одржување
на 5 ПП апарати – тип С-9 и 4 хидранти, сместени во просториите на Советот за
радиодифузија и набавка на 1 ПП апарат – тип СО 2-S.

7. Изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година на Советот за
радиодифузија на РМ бр.05-4372/1 од 30.12.2009 година.

8. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоците за
работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 март.

9. Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од
снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на
радиодифузерите на државни ниво во Република Македонија и радиодифузерите од
регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина).

10. Информација за меѓународната конференција "Медиумската писменост –
поттикнување на учеството на младите во демократските процеси".

11. Информација во врска со повлекувањето на согласностите за реемитување на
програмските сервиси на ТРД ТВ Канал 5  ДООЕЛ –  Скопје,  ТРД ТВ Канал 5  плус
ДООЕЛ – Скопје,  ТРД ТВ Сител ДООЕЛ – Скопје,  ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ – Скопје и
ТРД Алсат - М ДОО – Скопје од пакетот на Друштвото за телекомуникациски услуги
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје

12. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово (Потврда
бр.15)"; (2) Барања за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за електронски
комуникации - Скопје (Потврда бр.7 и Потврда бр.8)"; (3) Барања на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје
за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип (Потврда
бр.10 и Потврда бр.11) и Барање за  регистрација на пакетот програмски сервиси –
пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа (DVB-T) на
територијата на Република Македонија на Друштвото  за телекомуникациски услуги
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.3)

13. Разно.

         - Предлог-Одлука за вработување на Соработник во Секторот за правни работи, 1
(еден) извршител на определено време 3 (три) месеци, Соработник во Секторот за
технологии и информатика, 1 (еден) извршител на определено време 3 (три) месеци,
Соработник во Секторот за економско-финансиски работи, 1 (еден) извршител на
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определено време 3 (три) месеци и Внатрешен ревизор во Одделението за внатрешна
ревизија, 1 (еден) извршител на обука на определено време 6 (шест) месеци

Точка 1
            Записникот од 6-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
07.04.2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2
Советот ја разгледа Информацијата за претставките од Кејблтел за

реемитување програмски сервиси без регулирани авторски права, за Оптикал-Нет
ДОО Куманово (УПП бр.03-80 од 26.04.2010), за Теленет Ком ДОО Тетово (УПП бр.03-
78 од 26.04.2010 и 13.05.2010), за Теленет Ком ДОО Тетово (УПП бр.03-86 од
07.05.2010), за Роби ДООЕЛ  Штип  Подружница Телекабел Скопје - аналоген пакет
(УПП бр. 03-79 од 26.04.2010), за Роби ДООЕЛ  Штип  Подружница Телекабел Скопје -
дигитален пакет (УПП бр. 03-79 од 26.04.2010), за Роби ДООЕЛ Штип  Подружница
Телекабел Велес – аналоген пакет (УПП бр.03-83 од 03.05.2010) и за Роби ДООЕЛ
Штип  Подружница Телекабел Велес – дигитален пакет (УПП бр.03-83 од 03.05.2010).
Во прилог на овие претставки до Советот се доставени и нотарски акти – записници за
потврдување на факти во коишто се наведени програмските сервиси кои се
реемитувани во времето на нивното составување. Имајќи ги предвид одредбите од
важечкиот Закон за нотаријат, Советот доставените записници ги третираше како
веродостојни докази за натамошно постапување и како извори на сознанија за
реемитување на програмски сервиси без уредени авторски и сродни права и согласно
на тоа како основ за издавање налози за исклучување согласно Законот за
радиодифузната дејност.

Имајќи го предвид наведеното, Советот донесе одлука на операторите на јавна
комуникациска мрежа кои ги немаат регулирано авторските права да им издаде Налог
за исклучување на овие програмски сервиси и воедно да упати барање за
спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен инспекторат и до
Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост. За
непостапувањето по веќе изречените Налози за исклучување, утврдено со нотарски
акт за потврдување факти, Советот ќе поведе прекршочна постапка пред надлежниот
суд. Прекршочна постапка ќе биде покрената и за емитување порнографија во
некодиран облик, додека за необезбедување титл на македонски јазик во случај кога
програмските сервиси што се реемитуваат се титлуваат на јазик различен од јазикот на
кој се оригинално произведени, Советот ќе упати барање за спроведување
инспекциски надзор до Министерството за култура, како надлежен орган за
спроведување на одредбите од овој закон во поглед на употребата на македонскиот
јазик, односно ќе покрене прекршочна постапка.

За секој оператор поединечно Советот ги изрече следните мерки:
- за Оптикал-Нет  ДОО Куманово Налог за исклучување на програмските сервиси

Top Music, Аrena Sport, HOBI TV, RTL Hrvatska. A-ТВ, Hallmark, SLO1, RTCG, Viasat
Explorer, RTS2 и Mreza Plus. За непостапување по Налогот за исклучување бр.11-842/1
од 17.03.2010, утврдено со нотарски акт.ОДУ бр. 52/10 на 20.04.2010 и продолжување
со реемитување на програмските сервиси Fox Serbia, B92, Happy TV, Fox Crime и ORT
1, Советот ќе покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд. За необезбедување
титл на македонски јазик, Советот ќе упати барање за спроведување инспекциски
надзор до Министерството за култура;

- за ТЕЛЕНЕТ КОМ  ДОО Тетово – дигитален пакет Налог за исклучување на
програмските сервиси Euro Sport, RTV21, Explorer, Vision +, RTS1, KTV-Koha Vision,
Kanal D, Cartoon Network, MTV, CNN, Canli, Vip Spija и Planeta и барање за
спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен инспекторат и до
Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост. За непостапување
по Налогот за исклучување бр.11-4253/1 од 21.12.2009, утврдено со нотарски акт.ОДУ
бр.279/10 од 22.04.2010 на 22.04.2010, Советот ќе покрене прекршочна постапка. За
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необезбедување титл на македонски јазик, Советот ќе упати барање за спроведување
инспекциски надзор до Министерството за култура;

- за РОБИ ДООЕЛ Штип подружница Телекабел Скопје – аналоген пакет Налог за
исклучување на програмските сервиси Pink, Balkanika, Super Movies, National
Geographic, Planeta, Hayat, Viasat Explorer, TV1000 и WF и барање за спроведување на
инспекциски надзор до Државниот пазарен инспекторат и до Координативното тело за
заштита на интелектуалната сопственост. За необезбедување титл на македонски
јазик, Советот ќе упати барање за спроведување инспекциски надзор до
Министерството за култура.

Налог за исклучување на програмски сервиси на истиот оператор, но од
дигиталниот пакет, Советот ќе издаде за каналите Sport Club, FOX Sport, ARM1, C1,
BBC World, Sunshine TV, Euronews, City TV, F week, HRT Plus, HRT2, Valentino, Ekids,
Duga TV, Svet Plus, Astro, TV GUIDE, JRT+, HSE 24 EXTRA, Kliksat sat, MTV Austria,
Telenor, Trentino TV, Elite Shoping, Beting Chanel, Sat8, Made in italy, Odeon Sat, Napoli
Nova, Tv Luna Sat, Italia Mia,  TLc NEWS, Star Sat, MotoriTV, FreeChannel, EBC1, KBC,
Media Tel, UTV, OASI TV, Nick, RTL Austria, VOX Austria, RTL Super. Воедно Советот ќе
упати барање за спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен
инспекторат и до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.
Во записникот за потврдување на факти од нотарскиот акт ОДУ бр. 165/2010 во
дигиталниот пакет на операторот забележани се повеќе канали со порнографска
содржина, меѓутоа не е наведено за кои канали станува збор. Од овие причини,
Советот ќе упати налог до РОБИ ДООЕЛ Штип подружница Телекабел Скопје да ги
кодира порнографските канали во својот дигитален пакет.

-  за РОБИ ДООЕЛ Штип подружница Телекабел Велес – аналоген пакет Налог за
исклучување на програмските сервиси Pink Plus, RTS SAT, DSF, Star TV, TV 5 Monde,
RTR Planeta, WF, Mezzo, Play TV, БОМ и К-15 музика и барање за спроведување на
инспекциски надзор до Државниот пазарен инспекторат и до Координативното тело за
заштита на интелектуалната сопственост. За необезбедување титл на македонски
јазик, Советот ќе упати барање за спроведување инспекциски надзор до
Министерството за култура и прекршочна постапка за прекршување на член 82 став 2
од Законот за радидоифузната дејност

Налог за исклучување на програмски сервиси на истиот оператор, но од
дигиталниот пакет, Советот ќе издаде за каналите Play TV, БОМ, Nova Sports 1 Greece,
RTL Hrvatska, Sport Klub +, Nova TV, Nova Sports 4 Greece, MTV RocksShow Movies,
Show Movies Comedy, Show Sport 1,Show Sport 4, VH-1 Classics, Fashion TV, HRT Plus,
HRT 2, RTK 1, ARM 1, BBC World News, Sonshine TV, Euronews, OTV Valentinovo, Ekids,
Duga TV, Svet Plus, Astro TV, Folklor TV, EBF Business TV, JRT PlusSport Klub, Fox
Sports, Baby TV, Frenchlover, Hustler TV, Music Box Russia и TRT Int. Воедно Советот ќе
упати барање за спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен
инспекторат и до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.
За необезбедување титл на македонски јазик, Советот ќе поднесе прекршочна
постапка. Прекршочна постапка против овој оператор ќе биде поведена и за, како што
е наведено во  записникот за потврдување на факти од нотарскиот акт ОДУ бр. 132/10,
емитување во дигиталниот пакет на порнографска содржина во некодиран облик и без
родителска контрола.

Точка 3
Во врска со емитувањето на програмата на Радио Франс – Интернасионал

(РФИ) без дозвола за вршење на радиодифузна дејност, Претседателот на Советот
посочи дека ваквата состојба може да се надмине така што ќе се преземе српскиот
модел. Според овој модел, во текот на денот се емитува програма на српски јазик,
додека во преостанатиот дел од времето на француски јазик. Во текот на денот се
емитуваат вести на француски јазик, но и преведени. Моделот ќе се имплементира
преку партнерство на два субјекта – македонски радиодифузер и РФИ. Авторските
права меѓу овие два субјекта ќе бидат регулирани со соодветен договор, а ќе биде
потпишан и Договорот за меѓусебна соработка, којшто ќе биде гаранција дека
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радиостаницата ќе работи како ”Мак-Франс”. За доделување дозвола на регионална
радиостаница, која ќе има за цел негување на Франкофонијата во РМ, изготвен е
Предлогот за распишување конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио
програмски сервис што ќе се пренесува преку терестријален предавател, со опфат на
слушаност во регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина). Дозволата е
наменета за збогатување на повеќедецениската македонско – француска соработка на
аудиовизуелен план, како составен дел на македонско – француските политички,
културни, економски и други односи и врски и реализација на меѓународните
ангажмани на Република Македонија како полноправна членка на Меѓународната
организација на франкофонијата, зголемување на уделот на европски радио програми
во македонскиот радиодифузен простор и задоволување на потребите на радио
публиката од таков вид програми.
Во врска со изнесениот Предлог, членот на Советот Столе Наумов имаше неколку
дилеми и забелешки: со оглед на големината на регионот Скопје, во споредба со
локалните подрачја, бројот на минимум вработени наместо 5 да биде 7; да се бара
бонитет на оној што конкурира; наместо Пред-договор да се потпише Договор за
меѓусебна соработка со Радио Франс, најдоцна три месеца по добивањето на
лиценцата. Тој исто така имаше дилема околу реакциите поради емитувањето на вести
и на француски јазик (јазиците на кои се емитува програма треба да бидат оние што се
дефинирани во Уставот) и што во ситуација ако фреквенции побараат слични вакви
сервиси и на други странски земји.
Претседателот на Советот појасни дека бројот на минимум вработени е 5 затоа што
оваа станица своја програма ќе емитува 12 часа, додека преостанатата програма ќе
биде реемитувана. Бонитетот е документ што се бара од постоечка фирма што
функционира, додека физичко лице може да приложи само доказ за финансиска
способност во висина на предложена инвестиција. Според него, потпишување на пред-
договор е неопходно, оти тој недвосмислено покажува дека Радио Франс има намера
да му отстапи авторски права на конкретно лице или субјект. Во поглед на јазикот на
емитување, член 83 став 2 од Законот за радиодифузната дејност овозможува
емитување програма на француски јазик. Што се однесува до доделувањето
феквенции на други вакви заинтересирани сервиси од странски држави тој посочи дека
поради ограниченоста на фреквенциите не може на сите да им се даде фреквенција за
емитување, како и дека таквите сервиси не можат да се стават во иста положба со
РФИ кое работи веќе 11 години.
Својот став дека Пред-договорот треба да биде услов за добивање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност, јавно го искажаа и членовите на Советот Бранко
Радовановиќ и Бојан Шоптрајанов. Слично размислување имаше и заменикот на
Претседателот на Советот Милаим Фетаи кој рече дека РФИ сами ќе си го изберат
својот партнер, меѓутоа треба да им се укаже дека другите странски сервиси имаат
посебни програми за Македонија.
Претседателот на Советот ги стави на гласање предлозите на Наумов наместо 5 да
има минимум 6 вработени (Столе Наумов во меѓувреме го корегираше предлогот) и
Пред-договорот да не биде услов за добивање на дозвола за вршење на
радиодифузната дејност. Членовите на Советот едногласно одлучија наместо 5,
минимумот на вработени да биде 6, а Пред-договорот останува како услов за
добивање на дозвола. Исто така, Советот заклучи, Одлуката за објавување на
конкурсот за добивање на дозвола да биде објавен во “Службен весник на РМ”, во два
дневни весници и на ВЕБ страницата на Советот за радиодифузија на РМ.
Рокот за поднесување на пријавите за учество на наведениот конкурс ќе биде 35 дена
од денот на неговото објавување во “Службен весник на РМ”.

            Точка 4
Во врска со предложената Информација за барањето на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од

Скопје за согласност за промена на сопственичката структура (бр.03-103/1 од 16 април
2010 година), Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои Барањето
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и на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје да му се издаде одобрение за промена на
сопственичката структура.

Точка 5
Во врска со Предлог-Одлуката за одобрување средства за купување

дополнителна опрема за службеното патничко возило Пежо 308, Советот за
радиодифузија на РМ донесе одлука да се одобрат средства за купување на
потребната дополнителна опрема - комплет патосници, средства за чистење на
ентериерот, помошна алатка за чистење на снег и сл., Средствата одобрени за
купување на дополнителната изнесуваат  8.000,00 денари, во нето износ.

            Точка 6
Советот ја увои предложената Одлука за обезбедување на услугата на

сервисирање и комплетно одржување на 5 ПП апарати – тип С-9 и 4 хидранти,
сместени во просториите на Советот за радиодифузија и за набавка на 1 ПП апарат –
тип СО 2-S. За таа цел,  ќе биде sprovedена postapka za pribirawe na najmalku tri
ponudi. Nadomestokot za uslugata od to~ka 1 na ovaa Оdluka ќе iznesuva najmnogu do
30.000,00 denari so presmetan DDV. Советот го задолжи Секторот за правни работи да
склучи договор со давателот на горенаведената услуга.

Точка 7
Во врска со предложената Информација за потребата од изменување на

Годишниот план за јавни набавки за 2010 година на Советот за радиодифузија на РМ
бр.05-4372/1 од 30.12.2009 година, Советот заклучи да се измени Годишниот план за
јавни набавки и тоа:

- во делот Глава I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки,
точката 14 ќе гласи:  Анти-вирус софтверско решение (набавка на ново решение),
проценетата вредност на набавка/рамковна спогодба без ДДВ да изнесува 80.000,00
денари.

-  Во делот Глава II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги,
точката 4 ќе гласи: Одржување и поправка на следниве софтвери (проценетата
вредност на набавка/рамковна спогодба без ДДВ  да изнесува вкупно 233.800,00
денари), и тоа: - апликативен модул Неодок – Систем за управување со документација
(проценетата вредност на набавка/рамковна спогодба без ДДВ  да изнесува вкупно
73.800,00 денари); - за материјално – финансиско работење, плата и магацинско
работење (проценетата вредност на набавка/рамковна спогодба без ДДВ  да изнесува
вкупно  120.000,00 денари); - за основни средства (проценетата вредност на
набавка/рамковна спогодба без ДДВ  да изнесува вкупно  40.000,00 денари); додека
точката 4а ќе гласи: Одржување на  НАВС софтверот, а проценетата вредност на
набавка/рамковна спогодба без ДДВ да изнесува 150.000,00 денари.

Точка 8
Советот ја усвои Информацијата за исполнувањето на обврската за

објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година
на 31 март. На трговските радиодифузни друштва кои не ја исполниле обврската за
објавување на податоците за работењето ќе им бидат изречени следните мерки:

- писмена опомена на РДТ РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, Македонска
Каменица;

- писмена опомена со барање за објавување на ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.
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Црнилиште Долнени; ТРД Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ ;ТРД
Телевизија ИРИС ДОО Штип; ТРД ПРОДУКЦИЈА-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино;

- времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од 8 дена на Т
РД АЛФА ДООЕЛ Радовиш;

- времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од 16 дена на
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ; ТРД РАДИО АКТУЕЛ
ДООЕЛ Битола; ТРД РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола; ТРД РАДИО РОСА ДООЕЛ Кочани;

– времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од 60 дена на
ТВ ВТВ од Валандово;

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви мерките и да им
ги достави на Трговските радиодифузни друштва, кои не ја исполнија обврската за
објавување на податоците за работењето. Радиодифузерите на кои им е изречена
мерката времена забрана за емитување на програмскиот сервис за период од 8, 16,
односно 60 дена, сторените повреди на Законот за радиодифузната дејност треба да
ги отстранат во рок од 7 дена по приемот на одлуката за изрекување мерка, а во рок од
15 дена од денот на приемот на одлуката, писмено да го известат Советот за деновите
кога ќе ја изврши мерката.

            Точка 9
Советот го разгледа Нацрт-Правилникот за условите, начинот и постапката за

издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот
сервис на радиодифузерите на државно ниво во Република Македонија и
радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина). Со
Правилникот подетално се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање
копија од снимка на објавена информација на барање на заинтересирано лице;
содржината на барањето за добивање копија од снимка; надоместокот за реалните
манипулативни трошоци потребни за издавање копија од снимка на објавена
информација; водење на евиденцијата за издавањето копија од снимка и други
прашања кои се поврзани и кои се однесуваат на материјата/проблематиката која е
предмет на уредување на овој Правилник.
Претседателот на Совет за радиодифузија Стефаноски, објасни дека потребата од
донесување на Правилникот произлезе од се позачестените побарувања од граѓани и
други заинтересирани субјекти за издавање копиии од снимки. При излегувањето во
пресрет на ваквите барања, и покрај тоа што тоа не е обврска на Советот, се
амортизира техничката опрема, се искористува потрошниот материјал, и вработените
во Секторот за Технологии и информатика дополнително се ангажираат, односно се
посветуваат на обезбедување/издавање снимки по барање на заинтересираните
субјекти.
Членовите на Советот имаа одредени дилеми околу висината на манипулативниот
трошок и утврдувањето на субјектите на кои ќе им се излезе во пресрет на нивните
барања за снимки, поради што заклучија да го прифатат текстот на Нацрт-
Правилникот, а споменатите забелешки ќе бидат вградени во текстот на Предлог-
Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на
објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на
државно ниво во Република Македонија и радиодифузерите од регионот Скопје
(Градот Скопје и неговата околина).

Точка 10
Советот ја усвои Информацијата за меѓународната конференција "Медиумската

писменост – поттикнување на учеството на младите во демократските процеси", дел од
проектот ”Унапредување на медиумската писменост во образованието во Република
Македонија”. Целта на овој проект е да им помогне на децата, адолесцентите и на
младите луѓе да ги унапредуваат своите познавања за улогата и функцијата на
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медиумите во демократските општества. Целта е тие критички да им пристапуваат, да
ги анализираат и да ги проценуваат медиумските содржини и пораки што доаѓаат од
различните видови медиуми – печатот, електронските медиуми, Интернетот,
рекламите – што би им овозможило поангажирано учество во демократските процеси.
Советот го поддржува ваквиот проект и го задолжи членот на Советот г-дин Томе
Груевски за остварување на што поактивно учество во натамошните фази на проектот,
секако, во рамките на надлежностите од Законот за радиодифузната дејност. Воедно,
Советот ќе побара одреден број примероци од Министерството, како издавач на
Прирачникот за медиумска писменост. Прирачникот ќе се користи за потребите на
Советот и неговата Стручна служба.

            Точка 11
Советот ја разгледа Информацијата во врска со повлекувањето на

согласностите за реемитување на програмските сервиси на групацијата на национални
телевизии од пакетот на Друштвото за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС
МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје и ги донесе следниве заклучоци:

- поради повлечените согласности од страна на ТРД ТВ Канал 5 ДООЕЛ – Скопје,
ТРД ТВ Канал 5 плус ДООЕЛ – Скопје, ТРД ТВ Сител ДООЕЛ – Скопје, ТРД ТВ Сител 3
ДООЕЛ –  Скопје и ТРД Алсат -  М ДОО –  Скопје,  да му наложи на ДИГИ ПЛУС
МУЛТИМЕДИА – ДОО од својот пакет да ги исклучи овие програмски сервиси. Рокот за
исклучување е до 28 мај на полноќ, а Секторот за спречување на пиратерија и заштита
на авторското право и сродните права ќе ги извести споменатите програмски сервиси
за Налогот за нивно исклучување;

- ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ останува во пакетот на Друштвото за
телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА –  ДОО –  Скопје,  бидејќи нема
доставено документ за повлекување на согласноста. Доколку ТВ Телма достави таков
документ, повлекувањето од пакетот ќе биде прифатено по автоматизам и за тоа ќе
биде известено Друштвото за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА –
ДОО – Скопје;

- за настанатата ситуација Секторот за европска и меѓународна соработка и
односи да ја извести јавноста преку соопштение, коешто ќе биде објавено на веб-
страницата на Советот;

- во интерес на граѓаните, Советот ќе продолжи да ги олеснува преговорите меѓу
операторот на дигиталната терестријална мрежа и радиодфузерите за надминување
на меѓусебните недоразбирања.

Точка 12
Советот за радиодифузија ги разгледа барањата за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово,
Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје,  Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје и
Друштвото  за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје и
го заклучи следново:

- На  Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје - Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово да му се издаде Потврда
бр.15 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа;

- На Македонски Телеком АД за електронски комуникации-Скопје да му се
издадат Потврда бр.7 и Потврда бр.8 за регистрација на пакетот програмски севиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа;
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- На Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје да му се издадат Потврда бр.10 и Потврда бр.11 за
регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип;

- На  Друштвото  за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА
ДООЕЛ Скопје да му се издаде Потврда бр.3 за регистрација на пакетот програмски
севиси - пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа
(DVB-T) на територијата на Република Македонија.

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права барањата и потврдите да ги запиши во Уписникот за
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 13
Разно

Во врска со Предлог-Одлуката за вработување на соработници во Секторот за
правни работи, Секторот за технологии и информатика, Секторот за економско-
финансиски работи, Одделението за внатрешна ревизија, Советот за радиодифузија
донесе одлука да распише јавен оглас за вработување на:

- Соработник во Секторот за правни работи, 1 (еден) извршител на определено
време 3 (три) месеци,

- Соработник во Секторот за технологии и информатика, 1 (еден) извршител на
определено време 3 (три) месеци,

- Соработник во Секторот за економско-финансиски работи, 1 (еден) извршител
на определено време 3 (три) месеци,

- Внатрешен ревизор во Одделението за внатрешна ревизија, 1 (еден) извршител
на обука на определено време 6 (шест) месеци.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената одлука.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавност да го објави огласот во два дневни весници.

Бр. 02-1484/20     Совет за радиодифузија на РМ
14.07.2010 година                                                      П р е т с е д а т е л,

             С к о п ј е Зоран СТЕФАНОСКИ

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ


