ЗАПИСНИК
од 11-та седница на Советот
одржана на 09.06.2011 година
Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, м-р
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.
Отсутни: /
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Борче Маневски, Слободан Беличански,
Магдалена Давидовска - Довлева, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Хари
Митриќески-Клекачкоски, Горан Радуновиќ и Ивона Муфишева - Алексовска.
Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 11-та седница на Советот за
радиодифузија.
Потоа, Советот едногласно го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 8-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана
на 29.03.2011 година.
2. Предлог-План за создавање систем на технички и организациски мерки за
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Советот за
радиодифузија на РМ.
3. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на
податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 март.
4. Информација за барањето на ТРД Телевизија Канал 8 ДООЕЛ од Кочани
за согласност за промена на сопственичката структура.
5. Извештај од 33-от состанок на ЕПРА, одржан во Охрид од 24 до 28 мај.
6. Разно.
Точка 1
Членот на Советот Столе Наумов побара во записникот да се внесе неговото
искажување во рамките на 8-та (ЈАВНА) седница на Советот, одржана на 29.03.2011
година. Со таа забелешка, едногласно беше усвоен Записникот од 8-та (ЈАВНА)
седница на Советот, одржана на 29.03.2011 година.
Точка 2
Советот го разгледа Предлог-План за создавање систем на технички и
организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните
податоци во Советот за радиодифузија на РМ. Членот на Советот Столе Наумов
побара да се додаде уште едно или две лице од Секторот за технологии и
информатика, за помош при обезбедувањето тајност и заштита на обработката на
личните податоци во Советот за радиодифузија на РМ. Тој предложи тоа бидат Хари
Митриќески-Клекачкоски, кој веќе бил на таква обука и еден од двајцата вработени во
Секторот за технологии и информатика, Арбен Саити или Арѓент Џелили. Заменикот на
Преседателот, м-р Милаим Фетаи предложи да бидат назначени Хари МитриќескиКлекачкоски и Арбен Саити. При гласањето за овој предлог, 8 членови гласаа "за", а
воздржана беше м-р Алма Машовиќ. Потоа Советот донесе заклучок да се усвои
предложениот План за создавање систем на технички и организациски мерки за
обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Советот за
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радиодифузија на РМ. Советот одлучи, освен Ивона Муфишева-Алексовска, и Арбен
Саити и Хари Митрикески – Клекачкоски да се назначат за Офицери за заштита на
личните податоци во Советот. Советот едногласно го усвои предложениот План за
создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци во Советот за радиодифузија на РМ.
Точка 3
Советот ја разгледа предложената Информација за исполнувањето на
обврската за објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во
претходната година на 31 март и едногласно донесе заклучок да се усвои
предложената Информација за исполнувањето на обврската за објавување на
податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 март.
Поради неисполнувањето на обврската за објавување на податоците за работењето во
претходната година на сопствената програма, на 31 март, односно поради
прекршување на член 20 став 1 и став 2 од Законот за радиодифузната дејност,
Советот едногласно одлучи да се изречат следните мерки:
- на Трговско радиодифузно друштво ПЕРСПЕКТИВА ТВ ДООЕЛ Скопје да се
изрече мерка: Писмена опомена.
- на Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ - Манчев - ДОО Скопје да се изрече
мерка: Писмена опомена.
- на Радио дифузно друштво ТВ МЕДИ Битола ДООЕЛ да се изрече мерка:
Времена забрана за рекламирање и телешопинг за период од 1 (еден) ден.
- на Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ: Времена
забрана за рекламирање и телешопинг за период од 1 (еден) ден.
- на Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово да се изрече
мерка: поведување прекршочна постапка.
- на Трговско радиодифузно друштво ТОП ТВ ДООЕЛ Берово да се изрече мерка:
Писмена опомена со барање за објавување.
- на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин
ДООЕЛ Скопје да се изрече мерка: Писмена опомена.
- на Трговско радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола да се изрече
мерка: покренување прекршочна постапка.
- на Трговско радиодифузно друштво РАДИО Роса ДООЕЛ Кочани да се изрече
мерка: поведување прекршочна постапка.
- на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево
да се изрече мерка: Писмена опомена со барање за објавување.
- на Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште
Долнени да се изрече мерка: Времена забрана за рекламирање и телешопинг за
период од 1 (еден) ден.
- на Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга да се изрече
мерка: Писмена опомена со барање за објавување.
- на Трговско радиодифузно друштво РАДИО МИС 2008 ДООЕЛ с.Преглово,
Пласница да се изрече мерка: Писмена опомена.
- на ТРД ПРОДУКЦИЈА-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино да се изрече мерка:
поведување прекршочна постапка.
- на РДТ РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, Македонска Каменица да се
изрече мерка: Писмена опомена со барање за објавување.
- на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ ДООЕЛ Гостивар да се
изрече мерка: Писмена опомена.
Точка 4
Советот ја разгледа предложената Информација за барањето на ТРД
Телевизија Канал 8 ДООЕЛ од Кочани за согласност за промена на сопственичката
структура и донесе заклучок да се усвои предложената Информација за барањето на
ТРД Телевизија Канал 8 ДООЕЛ од Кочани
за согласност за промена на
сопственичката структура. Советот одлучи на ТРД Телевизија Канал 8 ДООЕЛ од
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Кочани да му се издаде одобрение за промена на сопственичката структура. При
гласањето, воздржани беа Зоран Стефаноски, м-р Алма Машовиќ и Столе Наумов, а
дтругите 6 членови гласаа "за".
Точка 5
Советот го разгледа предложениот Извештај од 33-от состанок на ЕПРА, одржан
во Охрид од 24 до 28 мај 2011 година и донесе заклучок да се усвои предложениот
Извештај од 33-от состанок на ЕПРА, одржан во Охрид од 24 до 28 мај 2011 година.
Советот го усвои Записникот за извршување на услуга, доставен од ТДУТТУ ВИС ПОЈ
ДООЕЛ од Охрид
При гласањето, воздржана беше м-р Алма Машовиќ, а другите 8 членови гласаа
"за".
Точка 6
Разно

Бр. 02-2303/6
05.08.2011 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,
м-р Зоран СТЕФАНОСКИ

Записникот го водеше,
Огнен Неделковски
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