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ЗАПИСНИК
од 13-та седница на Советот
одржана на 14.07.2010 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, Горан
радуновиќ, Борче Маневски, Магдалена Давидовска – Довлева, Хари Митрикески –
Клекачкоски и Ружица Б. Јотевска.

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 Зоран Стефаноски
предложи по 13-та точка да се додадат следните точки: "Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – Ера, емитуван на 26 април 2010 година",  "Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ А2, емитуван на 26 април 2010
година", "Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Алфа,
емитуван на 2 мај 2010 година",  "Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на
ТРД – Наша ТВ, емитуван на 26 април 2010 година", "Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – ТВ К-15,емитуван на 2 мај 2010 година", "Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сонце, емитуван на 26 април 2010
година",  "Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ АБ Канал,
емитуван на 26 април 2010 година", "Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на ТРД – ТВ Канал 5+, емитуван на 26 април 2010 година", "Извештај од
мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Перспектива, емитуван на 28 април
2010 година",  "Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител
3, емитуван на 26 април 2010 година" и "Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на ТРД – ТВ Џангл, емитуван на 2 мај 2010 година". Тој истот така предложи да
се додадат како Точка 35, односно Точка 36, следните точки: "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 - Podru`nica 27 KEJBLTEL Prilep (П О Т В Р Д А  бр.1)" и "Барање за
регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ ДОО Гостивар
(П О Т В Р Д А  бр.2)"

              Членовите на Советот ги прифатија предлозите и за седницата беше утврден
следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 26 мај 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 27 мај 2010 година.

3.  Информација за промена на сопственичка структура на ТРД Канал 5 Плус.
4. Споредбена анализа на радио и телевизиските програмски сервиси на

МРТ со извештаи за констатирани прекршувања.
5. Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволи за вршење

радиодифузна дејност (радио на локално ниво).
6. Предлог-Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност на
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регионална радиостаница, која ќе има за цел негување на Франкофонијата во РМ.
7. Предлог-тендерска документација за реализација на активностите од

проектот за градење на капацитетите на Советот за радиодифузија на РМ и АЕК,
финансиран од Програмата ИПА 2009.

8. Информација во врска со фактурирањето на надоместокот за дозвола за
вршење радиодифузна дејност за периодот 2010-2011 година.

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД - АЛСАТ М, емитуван
на 9 април 2010 година.

10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5,
емитуван на 9 април 2010 година.

11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Телма,
емитуван на 9 април 2010 година.

12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ А1,
емитуван на 9 април 2010 година.

13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител,
емитуван на 9 април 2010 година.

14. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – Ера, емитуван на
26 април 2010 година.

15. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ А2, емитуван
на 26 април 2010 година.

16. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Алфа,
емитуван на 2 мај 2010 година.

17. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – Наша ТВ,
емитуван на 26 април 2010 година.

18. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ К-15, емитуван
на 2 мај 2010 година.

19. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сонце,
емитуван на 26 април 2010 година.

20. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ АБ Канал,
емитуван на 26 април 2010 година.

21. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5+,
емитуван на 26 април 2010 година.

22. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Перспектива,
емитуван на 28 април 2010 година.

23. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител 3,
емитуван на 26 април 2010 година.

24. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Џангл,
емитуван на 2 мај 2010 година.

25. 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 1
КЕЈБЛТЕЛ  Скопје (П О Т В Р Д А  бр.16).

26. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникации, трговија и услуги
Кабел Визион ДООЕЛ с.Оризари Кочани  (П О Т В Р Д А  бр.1).

27. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа КАМСАТ
ДООЕЛ Виница (П О Т В Р Д А бр. 3).

28. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ
Пробиштип (П О Т В Р Д А  бр.4).

29. 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 (П О Т В Р Д А  бр.17).

30. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
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преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (П О Т В Р Д А  бр.17).

31. Барање 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 (П О Т В Р Д А  бр.14).

32. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво кабловска
телевизија РОБИ ДООЕЛ Подружница Моби Битола  (П О Т В Р Д А  бр. 5).

33. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за производство, трговија и услуги КТВ
САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с.Челопек, Брвеница, Тетово (П О Т В Р Д А  бр.2).

34. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа Супер Хит
Градско (П О Т В Р Д А  бр. 5).

35. 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 - Podru`nica 27 KEJBLTEL Prilep (П О Т
В Р Д А  бр.1).

36. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ ДОО Гостивар
(П О Т В Р Д А  бр.2)

37. Предлог-Одлука за ангажирање судски проценител за проценка на
вредноста на службеното возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" -
BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D.

38. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на
обврзниците во с.Мајден, Општина Кавадарци, во с.Конопиште, Општина Кавадарци и
во с.Раец, Општина Кавадарци.

39. Извештај од 45-от состанок на Постојаниот комитет на Европската
конвенција за прекугранична телевизија.

40. Извештај од учеството во програмата за зајакнување на дијалогот помеѓу
јавниот и приватниот сектор, поддржана од USAID и CEED, одржана во Белград.

41. Разно.

Точка 1
            Записникот од 9-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 26
мај 2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2
            Записникот од 10-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
27 мај 2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 3
Во врска предложената Информација за промена на сопственичката структура

на ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО од Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе
заклучок да се усвои предложената Информација за промена на сопственичката
структура на ТРД КАНАЛ 5  ПЛУС ДОО од Скопје и на ТРД КАНАЛ 5  ПЛУС ДОО од
Скопје да му се издаде одобрение за промена на сопственичката структура.

            Точка 4
Советот ја разгледа споредбената анализа на радио и телевизиските
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програмски сервиси на МРТ со извештаите за констатираните прекршувања и донесе
заклучок да се усвои
На МТВ1 да се изречат следните мерки:

- 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) – писмена опомена.
-  поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член
5 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 со соодветниот предупредувачки сигнал што укажува на категоријата
програма) – писмена опомена.
На МТВ2 да се изречат следните мерки:
             - поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
и член 5 и член 12 став 3 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
неемитување постојано визуелно предупредување во текот на програмата) – писмена
опомена.
             - 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) - писмена опомена.
               - поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната
дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на
програмата со оптички или акустички средства) - писмена опомена со барање за
објавување.

На Собранискиот канал да се изречат следните мерки:
              - поради прекршување на член 91 став 3 од Законот за радиодифузната
дејност (емитување реклами во ударно време) – писмена опомена.

               - 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) - писмена опомена со барање за објавување.

- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
– (прикриено рекламирање) – писмена опомена со барање за објавување.
            - поради прекршување на чл. 99 став 1 алинеја 1 од Законот за радиодифузната
дејност (емитување реклами вон природните прекини на спортски натпревар) –
писмена опомена со барање за објавување.

На Првиот програмски сервис на Македонското радио – Радио Скопје да се изрече
следната мерка:
              - поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната
дејност (емитување прикриено рекламирање) – писмена опомена.

На  Македонско радио - Радио два (МР2)  да се изрече следната мерка:
              - поради прекршување на член 124 став 3 од Законот за радиодифузната
дејност (помалку од 45% вокално-инструментална музика на македонски јазик) –
писмена опомена со барање за објавување.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да ја испрати до МТВ
Споредбената анализа на радио и телевизиските програмски сервиси на МРТ со
извештаи за констатираните прекршувања. Советот донесе заклучок да се публикува
Споредбената анализа на радио и телевизиските програмски сервиси на МРТ со
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извештаи за констатираните прекршувања и истата да ја достави до МТВ, до
Собранието на РМ и до други меродавни инстанци.

            Точка 5
Во врска со дадениот предлог за донесување Одлука за објавување конкурс за

доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио на локално ниво),
Советот за радиодифузија на РМ донесе одлука да се објави конкурс за доделување 4
(четири) дозволи за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио
програмски сервиси на локално ниво за пренесување преку терестријален предавател,
за подрачјето на: Крива Паланка, 1 дозвола, на македонски јазик;  Пробиштип, 1
дозвола, на македонски јазик; Кичево, 1 дозвола, на македонски јазик и Тетово, 1
дозвола, на албански, македонски и на јазиците на други немнозински етнички
заедници (мултиетничко радио). Рокот за поднесување на пријавите за учество на
наведениот конкурс да биде 30 дена од денот на неговото објавување во “Службен
весник на РМ“. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави Одлуката
во “Службен весник на РМ”, а воедно го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавност да ја објави Одлуката во два дневни весници и на ВЕБ
страницата на Советот за радиодифузија на РМ.

            Точка 6
Советот ги разгледа двете пријави пристигнати на конкурсот за доделување

дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио) на регионално ниво – градот Скопје
со неговата околина бр.07-119 од 31.05.2010 година (“Службен весник на РМ” бр.
74/2010), на Интелект Протект и на Арк Дизајн. Беше констатирано дека има
недозволена медиумска концентрација кај  Интелект Протект и дека тој субјект нема
доствавено пред-договор за меѓусебна соработка со Радио Франс – Интернационал.
При поедничното гласање, воздржан беше членот на Советот Столе Наумов, а сите
други членови на Советот гласаа за Друштвото за архитектура и инженеринг Арк
Дизајн ДООЕЛ Скопје да ја добие дозволата за вршење радиодифузна дејност (радио)
на регионално ниво – градот Скопје со неговата околина, 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.

Така што, во врска со Предлог-Одлуката за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност на регионална радиостаница, која ќе има за цел негување на
Франкофонијата во РМ, а согласно Одлуката на Советот за распишување конкурс за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио) на регионално ниво –
градот Скопје со неговата околина бр.07-119 од 31.05.2010 година (“Службен весник на
РМ” бр. 74/2010), Советот за радиодифузија на Република Македонија донесе одлука
да се додели 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување и
пренос на радио програмски сервис, на регионално ниво, со опфат на слушаност во
Регионот Скопје (Градот Скопје со неговата околина), говорно – музичко радио од општ
формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите
медиумски функции, на македонски јазик, на Друштвото за архитектура и инженеринг
Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје. Оваа дозвола за вршење радиодифузна дејност 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. Субјектот Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје е обврзан
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веднаш по донесувањето на оваа Одлука за доделување на дозвола, а пред нејзиното
издавање, да достави договор за меѓусебна соработка со Радио Франс –
Интернационал, француско претпријатие со ограничена одговорност, со седиште во
Париз, Република Франција,  регистрирано во РФИ во Париз со бр. Б 326 981 156, (на
адреса: avenue President Kennedy  75016 – Paris, France), за користење на емисии на
ова француско радио за потребите на неговата програма, како и да го почитува и
исполнува тој договор за сето време на важење на дозволата. Радио програмскиот
сервис, од точка 1 на овој Заклучок, ќе се емитува и пренесува преку терестријален
предавател на фреквенција од 91,30 Мхз, определена од страна на Агенцијата за
електронски комуникации на РМ. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја
подготви Одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност,
наведена во точката 1 од овој заклучок. Советот задолжи Секретаријатот на Советот
да ја објави во “Службен весник на РМ” одлуката за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност, наведена во точката 1 од овој заклучок. Советот го задолжи
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност да подготви
Соопштение и да го објави на ВЕБ страницата на Советот. Советот го задолжи
Секторот за правни работи да ја извести Агенцијата за електронски комуникации за
доделената дозвола и во прилог да им ја прати Одлуката за доделување дозвола за
вршење радиодифузна дејност наведена во точката 1 од овој заклучок.

Точка 7
Во врска со предложената тендерска документација за реализација на

активностите од проектот за градење на капацитетите на Советот за радиодифузија на
РМ и АЕК, финансиран од Програмата ИПА 2009, Советот за радиодифузија донесе
заклучок да се усвои предложената тендерска документација за реализација на
активностите од проектот за градење на капацитетите на Советот за радиодифузија на
РМ и АЕК, финансиран од Програмата ИПА 2009. Преседателот на Советот за
радиодифузија Зоран Стефаноски му се заблагодари на г-динот Антони Де Ливде,
консултант од ИПА проектот за градење на капацитетите на Советот за радиодифузија
на РМ.

Точка 8
            Советот ја усвои Информацијата во врска со фактурирањето на надоместокот
за дозвола за вршење радиодифузна дејност за периодот 2010-2011 година и донесе
заклучок да го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да испрати допис до
Државниот завод за статистика, во кој повторно ќе го побара последниот податок за
бруто домашниот производ по жител во Република Македонија.

            Точка 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Во врска со Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД –

АЛСАТ М, емитуван на 9 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5, емитуван на 9 април 2010 година,
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Телма, емитуван на
9 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ
А1, емитуван на 9 април 2010 година, Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на ТРД – ТВ Сител, емитуван на 9 април 2010 година, Извештајот од
мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – Ера, емитуван на 26 април 2010
година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ А2, емитуван
на 26 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД
– ТВ Алфа, емитуван на 2 мај 2010 година, Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – Наша ТВ, емитуван на 26 април 2010 година,
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ К-15, емитуван на 2
мај 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ
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Сонце, емитуван на 26 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – ТВ АБ Канал, емитуван на 26 април 2010 година,
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5+, емитуван
на 26 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД
– ТВ Перспектива, емитуван на 28 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител 3, емитуван на 26 април 2010 година и
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Џангл, емитуван на 2
мај 2010 година, Советот донесе заклучок да се усвои: Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – АЛСАТ М, емитуван на 9 април 2010 година, Извештајот
од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5, емитуван на 9 април
2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Телма,
емитуван на 9 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис
на ТРД – ТВ А1, емитуван на 9 април 2010 година, Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител, емитуван на 9 април 2010 година, Извештајот
од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – Ера, емитуван на 26 април 2010
година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ А2, емитуван
на 26 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД
– ТВ Алфа, емитуван на 2 мај 2010 година, Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – Наша ТВ, емитуван на 26 април 2010 година,
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ К-15, емитуван на 2
мај 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ
Сонце, емитуван на 26 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – ТВ АБ Канал, емитуван на 26 април 2010 година,
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5+, емитуван
на 26 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД
– ТВ Перспектива, емитуван на 28 април 2010 година, Извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител 3, емитуван на 26 април 2010 година и
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Џангл, емитуван на 2
мај 2010 година.  Советот го задолжи Секторот за програмски работи да испрати
укажување до:  ТРД - АЛСАТ М, ТРД – ТВ Канал 5, ТРД – ТВ Телма, ТРД – ТВ А1, ТРД
– ТВ Сител, ТРД – ТВ Ера, ТРД – ТВ А2, ТРД – ТВ Алфа, ТРД – Наша ТВ, ТРД – ТВ К-
15, ТРД – ТВ Сонце,  ТРД – ТВ АБ Канал,  ТРД – ТВ Канал 5+, ТВ Перспектива,  ТРД –
ТВ Сител 3 и ТРД – ТВ Џангл, во кое ќе бидат известени за констатираните
прекршувања при мониторингот на нивните програмски сервиси и за следните мерки,
кои ги очекуваат доколку продолжат да повторуваат прекршувања кои се веќе
констатирани во рамките на нивните емитувани програмски сервиси. Воедно,
укажувањето да содржи и опомена дека при следниот мониторинг ќе им бидат
изречени мерки, доколку Советот ги констатира истите прекршувања при мониторингот
на нивните програмски сервиси. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да
испрати до секој од горенаведените радиодифузери копија од Извештајот од
мониторингот на нивниот програмски сервис.

           Точка 25
Советот за радиодифузија го разгледа барањето 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 1 КЕЈБЛТЕЛ  Скопје и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ  Скопје да му се издаде Потврда бр.16 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
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            Точка 26
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за телекомуникации, трговија и услуги Кабел Визион ДООЕЛ с.Оризари Кочани и
донесе заклучок на Друштвото за телекомуникации, трговија и услуги Кабел Визион
ДООЕЛ с.Оризари Кочани да му се издаде Потврда бр.1 за регистрација на пакетот
програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот го
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 27
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД -
оператор на кабелска мрежа КАМСАТ ДООЕЛ Виница и донесе заклучок на ТРД -
оператор на кабелска мрежа КАМСАТ ДООЕЛ Виница да му се издаде Потврда бр.3 за
регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 28
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД
Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип и донесе заклучок на ТРД
Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип да му се издаде Потврда
бр.4 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права да ги запише барањата и потврдите во
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 29
Советот за радиодифузија го разгледа барањето 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 и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово да му се издаде Потврда бр.17 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 30
Советот за радиодифузија го разгледа барањето 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 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово да му се издаде Потврда бр.17 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
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сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 31
            Советот за радиодифузија го разгледа Барањето 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 и донесе
заклучок на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје да му се издаде Потврда бр.14 за регистрација на
дигиталниот пакет програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип. Советот го задолжи
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните
права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 32
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското
радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Подружница Моби Битола
и донесе заклучок на Трговското радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ
ДООЕЛ Подружница Моби Битола  да му се издаде Потврда бр.5 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 33
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за производство, трговија и услуги КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с.Челопек,
Брвеница, Тетово и донесе заклучок на Друштвото за производство, трговија и услуги
КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с.Челопек, Брвеница, Тетово да му се издаде Потврда
бр.2 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права да ги запише барањата и потврдите во
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 34
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД -
оператор на кабелска мрежа Супер Хит Градско и донесе заклучок на ТРД - оператор
на кабелска мрежа Супер Хит Градско да му се издаде Потврда бр.5 за регистрација
на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 35
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
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Скопје - Podru`nica 27 KEJBLTEL Prilep и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје -
Podru`nica 27 KEJBLTEL Prilep да му се издаде Потврда бр.1 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 36
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД –
оператор на кабелска мрежа ГИВ ДОО Гостивар и донесе заклучок на ТРД – оператор
на кабелска мрежа ГИВ ДОО Гостивар да му се издаде Потврда бр.2 за регистрација
на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

             Точка 37
Во врска со Предлог-Одлуката за ангажирање судски проценител за проценка

на вредноста на службеното возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" -
BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D, Советот за радиодифузија на РМ донесе одлука да се
odobrат sredstva potrebni za ангажирање na ovlasten procenitel, za da se
sprovede postapka za otpis na osnovnoto sredstvo na Sovetot za radiodifuzija na
RM: slu`beno tovarno motorno vozilo -  marka Citroen Berlingo Multispejs 1,9 D, со
регистарска таблица SK-517-SP, број на шасија VF7MFWJZF65246311, број на мотор
10DXAN4011200, година на производство 1998. Iznosot na odobreni sredstva,
potrebni za anga`irawe na ovlasten procenitel za sproveduvawe na postapkata za
otpis na slu`benoto tovarno  motorno vozilo - marka Citroen Berlingo Multispejs 1,9 D,
да iznesuva 5.000,00 денари без ДДВ. Sredstvata se obezbedeni so Finansiskiot
plan na Sovetot za radiodifuzija za 2010 godina. Советот го задолжи Секторот за
правни работи да ја подготви горенаведената Одлука.

              Точка 38
 Советот за радиодифузија ја разгледa Информацијата од ЈП “Македонска

радиодифузија” бр.03-1275/6 од 05.07.2010 година за покриеност на населени места со
радио телевизиски сигнали, во која е наведено дека по извршените мерења од страна
на ЈП “Македонска радиодифузија”, констатирано е дека населените места: с. Мајден,
Општина Кавадарци и с. Конопиште, Општина Кавадарци, немаат квалитетен прием на
програмите на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија”.
Исто така, со истата Информација, констатирано е дека населеното место с. Раец,
Општина Кавадарци, нема квалитетен прием на ТВ програмите на Јавното
радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија”. Имајќи ја предвид напред
утврдената состојба, Советот за радиодифузија на РМ согласно член 146 став 2 од
Законот за радиодифузната дејност (Сл.весник на РМ бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08,
6/2010), а во врска со член 148 од истиот Закон, заклучи да и предложи на Владата на
Република Македонија да донесе Одлука за: - ослободување од плаќање
радиодифузна такса на обврзниците во населените места с.Мајден, Општина
Кавадарци и с. Конопиште, Општина Кавадарци, корисници на радио и ТВ приемници,
поради немање квалитетен радиотелевизиски сигнал, односно квалитетен прием на
програмите на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија”   и
- ослободување од плаќање на две третини од со закон утврдениот износ на
радодифузната такса, на обврзниците во населеното место с. Раец, Општина



11

Кавадарци, корисници на радио и ТВ приемници, поради немање  квалитетен прием на
ТВ програмите на Јавното радиодифузно претпријатие  “Македонска радиотелевизија”.
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 обврзниците во наведените населени места,
корисници на радио и ТВ приемници, поради немање квалитетен радиотелевизиски
сигнал.

              Точка 39
Во врска со предложениот Извештај од 45-от состанок на Постојаниот

комитет на Европската конвенција за прекугранична телевизија, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои усвои предложениот Извештај од
45-от состанок на Постојаниот комитет на Европската конвенција за прекугранична
телевизија.

              Точка 40
Во врска со предложениот Извештај од учеството во програмата за

зајакнување на дијалогот помеѓу јавниот и приватниот сектор, поддржана од USAID и
CEED, одржана во Белград, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се
усвои предложениот Извештај од учеството во програмата за зајакнување на дијалогот
помеѓу јавниот и приватниот сектор, поддржана од USAID и CEED, одржана во
Белград.

              Точка 41
  Разно.

Бр. 02-2161/15       Совет за радиодифузија на РМ
21.09.2010 година                                                       П р е т с е д а т е л,
     С к о п ј е           Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ


