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ЗАПИСНИК
од 16-та седница на Советот
одржана на 21.09.2010 година

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

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

Цветанка Митревска, Арбен Саити, Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Борче
Маневски, Магдалена Давидовска – Довлева, Хари Митрикески – Клекачкоски и Ружица
Б. Јотевска.

На почетокот од седницата, претседателот на Советот Зоран Стефаноски
предложи точката 6 "Предлог-Одлука за продажба на движна ствар товарно моторно
возило марка CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS" и точката 7 Оглас за продажба со
јавно наддавање на движнa ствар во сопственост на Советот за радиодифузија на
Република Македонија: товарно моторно возило марка CITROEN - BERLINGO,
MULTISPEJS да се спојат во една точка. Воедно предложи под Точката Разно да се
додаде Информацијата за Радио Енџелс ФМ од Штип.

              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 12-та (ЈАВНА) седница на Советот за
радиодифузија на РМ, одржана на 24 јуни 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 14 јули 2010 година.

3. Информација за барањето на ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје за согласност за
промена на сопственичката структура.

4. Информација за за констатирано запишување ликвидација  на ТРД Сури
РАДИО-СЕМИ-ДООЕЛ од Центар Жупа, с. Г. Папрадник.

5. Мислење во врска со Барањето (бр.08-224 од 24.08.2010 година) на
Непрофитната радиодифузна установа Достулгун Сеси од Штип за престанок на
дозволата за вршење радиодифузна дејност со Предлог-Решение.

6. Предлог-Одлука за продажба на движна ствар товарно моторно возило марка
CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS и Оглас за продажба со јавно наддавање на
движнa ствар во сопственост на Советот за радиодифузија на Република Македонија:
товарно моторно возило марка CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS.

7. Информација за аплицирање за проект за воведување дигитална телевизија во
Југоисточна Европа.

8. Информација од ТРД К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје и ТРД БМ Телевизија
ДООЕЛ Скопје за уплата на средства за дозвола за  вршење радиодифузна дејност.

9. Информација за измените и дополнувањата на Законот за електронски
комуникации од интерес за работењето на Советот за радиодифузија на РМ.

10. Разно.
- Информација за Радио Енџелс ФМ од Штип.
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Точка 1
            Записникот од 12-та (ЈАВНА) седница на Советот за радиодифузија на РМ,
одржана на 24 јуни 2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен. При
гласањето, воздржани беа членовите на Советот м-р Борис Арсов и м-р Алма
Машовиќ, од причина што тие не присуствуваа на таа седница. Другите членовите на
Советот гласаа "за".

Точка 2
            Записникот од 13-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
14 јули 2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен. При гласањето,
воздржани беа членовите на Советот м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, од
причина што тие не присуствуваа на таа седница. Другите членовите на Советот
гласаа "за".

Точка 3
Во врска со предложената Информација за барањето на ТРД АЛСАТ-М ДОО од

Скопје за согласност за промена на сопственичката структура, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложената Информација за
барањето на ТРД АЛСАТ-М ДОО од Скопје  за согласност за промена на
сопственичката структура. Советот донесе заклучок да не издаде одобрение за
промена на сопственичката структура на ТРД АЛСАТ-М ДОО од Скопје, затоа што со
одобрувањето на планираната промена, би се создала недозволена медиумска
концентрација. Имајќи предвид дека единствен основач и управител на основачот на
Друштвото за маркетинг, економска пропаганда и продукција ВЕВЕ МАРКЕТИНГ
ДООЕЛ Скопје, со претежна шифра на дејност 73.11 - Агенција за маркетинг, правното
лице Друштво за производство, инженеринг, консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ
ГРОУП ДООЕЛ од Скопје е физичкото лице Ферик Велија од Скопје со ЕМБГ
0601974473007 и адреса с.Градец, Гостивар,  веќе се јавува како основач на ТРД
АЛСАТ-М ДОО од Скопје, согласно член 15 став 2 од Законот за радиодифузната
дејност, Советот донесе заклучок да му наложи на ТРД АЛСАТ-М ДОО од Скопје, во
рок не подолг од три месеци од денот на утврдувањето на постоење на недозволена
медиумска концентрација, да го усогласи своето работење со одредбите од овој закон.

Точка 4
Во врска со предложената Информација за за констатирано запишување

ликвидација  на ТРД Сури РАДИО-СЕМИ-ДООЕЛ од Центар Жупа,  с.  Г.  Папрадник,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложената
Информација од Секторот за истражување и долгорочен развој за констатирано
запишување ликвидација  на ТРД Сури РАДИО-СЕМИ-ДООЕЛ од Центар Жупа,  с.  Г.
Папрадник. Советот ги задолжи сите сектори во Советот да ја следат ситуацијата со
ликвидацијата на ТРД Сури РАДИО-СЕМИ-ДООЕЛ од Центар Жупа, с. Г. Папрадник и
секој од делокругот на својата работа да го известува Советот за активностите кои
треба да ги преземе согласно Закон. Советот го задолжи Секторот за економско-
финансиски работи во соработка со Секторот за правни работи, да провери дали
долгот на ТРД Сури РАДИО-СЕМИ-ДООЕЛ од Центар Жупа, с. Г. Папрадник кон
Советот за надоместокот за дозвола, е пријавен во ликвидационата постапка и доколку
не е, да пријави побарување.
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             Точка 5
Советот го разгледа предложеното Мислење во врска со Барањето (бр.08-224

од 24.08.2010 година) на Непрофитната радиодифузна установа Достулгун Сеси од
Штип за престанок на дозволата за вршење радиодифузна дејност со Предлог-
Решение и донесе заклучок да се усвои предложеното Мислење од Секторот за правни
работи по однос на барањето на Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУГУН
СЕСИ, бр.08-224 од 24.08.2010 година, за престанок на дозволата за вршење
радиодифузна дејност. Советот го уважи барањето бр.08-224 од 24.08.2010 година на
Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУГУН СЕСИ - Штип, за престанок на
дозволата за вршење радиодифузна дејност. Советот за радиодифузија на РМ донесе
решение за престанок на дозволата за вршење радиодифузна дејност на
Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУГУН СЕСИ од Штип. Престанува да
важи дозволата бр.08-2546/1 од 29.06.2009 за вршење радиодифузна дејност на
Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУГУН СЕСИ - Штип - за емитување и
пренос на радио програмски сервис на турски јазик, со опфат на слушаност на
подрачјето на Штип со најблиската околина (локално ниво). Советот го задолжи
Секторот за правни работи да го  достави Решението за престанок на предметната
дозвола за вршење радиодифузна дејност до Непрофитната радиодифузна установа
ДОСТЛУГУН СЕСИ и до Агенцијата за електронски комуникации. Советот заклучи да
се задолжи Непрофитната радиодифузна установа ДОСТЛУГУН СЕСИ – Штип да го
плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност
во износ од 10.817,00 денари, по доставена фактура бр.125/2010 од 25.06.2010 година,
во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави Решението за престанок
на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Непрофитната радиодифузна
установа ДОСТЛУГУН СЕСИ од Штип во “Службен весник на Република Македонија”.

           Точка 6
Во врска со предложената Одлука за продажба на движна ствар товарно

моторно возило марка CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS и предложениот Оглас за
продажба со јавно наддавање на движнa ствар во сопственост на Советот за
радиодифузија на Република Македонија: товарно моторно возило марка CITROEN -
BERLINGO, MULTISPEJS, Советот за радиодифузија на РМ донесе одлука да се
пристапи кон продажба на движна ствар:
             - товарно моторно возило марка CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D, со
регистарска таблица SK-517-SP, број на шасија VF7MFWJZF65246311, број на мотор
10DXAN4011200, година на производство 1998,  со јавно наддавање, во сопственост
на Советот за радиодифузија на Република Македонија, согласно Законот за
користење и располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на РМ”
бр.8/2005, 150/2007). Потребата за отуѓување на движната ствар да се спроведе преку
објавување оглас за јавно наддавање, во “Службен весник на Република Македонија” и
во дневниот печат. Постапката за продажба на движната ствар товарно моторно
возило марка CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D, со регистарска таблица SK-
517-SP, ќе ја спроведе Комисијата за располагање со движни ствари, формирана со
Одлуката бр.02-1237/1 од 21.04.2010 година, во состав: Хари Митрикески -
Клекачкоски, претседател; Љубе Тарчуговски, член и Владимир Ѓорѓиески, член, со
нивните заменици Арбен Саити, заменик претседател; Назиф Зејнулаху, заменик член
и Симе Златески, заменик член. Советот донесе одлука да се објави Оглас за
продажба со јавно наддавање на движнa ствар во сопственост на Советот за
радиодифузија на Република Македонија - товарно моторно возило марка CITROEN -
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BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D, со регистарска таблица SK-517-SP, број на шасија
VF7MFWJZF65246311, број на мотор 10DXAN4011200, година на производство 1998.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави огласот за јавно
наддавање во “Службен весник на Република Македонија”. Советот го задолжи
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да го објави
огласот за јавно наддавање во 2 (два) весника: 1 весник на македонски јазик и 1 весник
на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од
македонскиот, на товар на Советот за радиодифузија на РМ како орган-корисник на
движната ствар.

            Точка 7
Во врска со предложената Информација за аплицирање за проект за

воведување дигитална телевизија во Југоисточна Европа, Советот за радиодифузија
донесе заклучок да се усвои предложената предложенaтa Информација од Секторот
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста за аплицирање за проект за
воведување дигитална телевизија во Југоисточна Европа.

            Точка 8
Претседателот на Советот Зоран Стефаноски потсети на хронологијата

на настаните, врзани за Одлуката за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на на ТРД К–15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје и ТРД БМ Телевизија
ДООЕЛ – Скопје. Потоа се отвори расправа на која членот на Советот м-р Борис Арсов
побара од Стручната служба, поточно од Секторот за правни работи, да подготви во
писмена форма кратка информација за хронологојата на настаните врзани за
Одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на на ТРД К–15
МИНУС ДООЕЛ –  Скопје и ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ –  Скопје.  Овој предлог беше
едногласно прифатен од страна на сите членови на Советот, по што Претседателот на
Советот даде пауза, во која Секторот за правни работи доби задача да подготви и
достави до членовите на Советот во писмена форма информација за хронологојата на
настаните врзани за Одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на на ТРД К–15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје и ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ –
Скопје. Во текот на кратката пауза, Секторот за правни работи ја подготви и достави до
членовите на Советот во писмена форма бараната информација, по што продолжи
седницата на Советот.

Советот ја разгледа Информацијата во врска со доставените Известувања на
ТРД К–15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје бр. 07-216 од 17.09.2010 година и ТРД БМ
Телевизија ДООЕЛ – Скопје бр. 07-217 од 17.09.2010 година за уплата на доспеаниот
надоместок за вршење радиодифузна дејност со предлог за постапување на Советот
согласно член 261 од ЗОУП и донесе заклучок да ја усвои Информацијата во врска со
доставените Известувања на ТРД К–15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје бр. 07-216 од
17.09.2010 година и ТРД БМ Телевизија ДООЕЛ – Скопје бр. 07-217 од 17.09.2010
година за уплата на доспеаниот надоместок за вршење радиодифузна дејност со
предлог за постапување на Советот согласно член 261 од ЗОУП. Советот донесе
заклучок да се пристапи кон поништување на Одлуката на Советот за радиодифузија
за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр. 07-218 од 19.08.2010
година на ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје, согласно законската можност содржана
во член 261 од Законот за општа управна постапка и член 28 став 1 од Законот за
управните спорови, откако ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје, најдоцна до 01.10.2010
година, ќе  ги исполни следниве финансиски обврски, односно ќе ги плати:

- стасаните обврски по основ годишен надоместок за вршење радиодифузна
дејност во вкупен износ од 2.387.063,50 денари,

- трошоците за судски такси во поведената постапка пред Основниот суд
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Скопје 2 Скопје по тужбата со предлог за издавање платен налог во износ од
22.870,00 денари,

- трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред Управниот
суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари, и

- износ од 4.277,00 денари за објавување на Одлуката за одземање на
дозволата во “Службен весник на РМ”.
Доколку радиодифузерот ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје не ги исполни
наведените обврски, останува во сила Одлуката за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност бр. 07-218 од 19.08.2010 година. Надоместокот за вршење
радиодифузна дејност за периодот од 15.08.2010 заклучно со 15.08.2011 година, во
износ од 39.412 ЕУР (во денарска противвредност) ТРД К – 15 МИНУС ДООЕЛ – Скопје
мора да го плати дополнително,  во рок од 15 дена од денот на издавањето на
фактурата. Советот донесе заклучок да се пристапи кон поништување на Одлуката на
Советот за радиодифузија за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност бр. 07-217 од 19.08.2010 година на ТРД БМ Телевизија  ДООЕЛ – Скопје,
согласно законската можност содржана во член 261 од Законот за општа управна
постапка и член 28 став 1 од Законот за управните спорови, откако ТРД БМ Телевизија
ДООЕЛ – Скопје, најдоцна до 01.10.2010 година, ќе ги исполни следниве финансиски
обврски, односно ќе ги плати:

- стасаните обврски по основ годишен надоместок за вршење радиодифузна
дејност во вкупен износ од 3.873.377,00 денари,

- трошоците за судски такси во поведената постапка пред Основниот суд
Скопје 2 Скопје по тужбата со предлог за издавање платен налог во износ од
24.000,00 денари и

- трошоците за судски такси  во постапката по управниот спор пред Управниот
суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари, и

- износ од 4.277,00 денари за  објавување на Одлуката за одземање на
дозволата во “Службен весник на РМ”. Доколку радиодифузерот ТРД БМ Телевизија
ДООЕЛ – Скопје не ги исполни наведените обврски, останува во сила Одлуката за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр. 07-2187 од 19.08.2010
година. Надоместокот за вршење радиодифузна дејност за периодот од 15.08.2010
заклучно со 15.08.2011 година, во износ од 59.000 ЕУР (во денарска противвредност)
ТРД БМ Телевизија  ДООЕЛ – Скопје мора да ја плати дополнително,  во рок од 15
дена од денот на издавањето на фактурата.

             Точка 9
Во врска со предложената Информација за измените и дополнувањата на

Законот за електронски комуникации од интерес за работењето на Советот за
радиодифузија на РМ, Советот за радиодифузија донесе заклучок да се усвои
предложената Информација за измените и дополнувањата на Законот за електронски
комуникации од интерес за работата на Советот за радиодифузија на Република
Македонија. Задолжените во Советот за радиодифузија од редот на членовите на
Советот и вработените во Стручната служба да продолжат да ги следат активностите
на планот на дигитализацијата во Република Македонија, за да Советот биде
подготвен, согласно од него донесената Стратегија за развој на радиодифузната
дејност во Република Македонија во периодот 2007 – 2012 година и Законот за
изменување и дополнување на Законот за електронски комуникации („Службен весник
на Република Македонија“ број 83/2010), активно и успешно да соработува со Владата
на Република Македонија, во изготвувањето на Акцискиот план за премин од аналогно
во дигитално терестријално емитување. Советот ги задолжи подготвувачите на
информацијата да закажат состанок со Агенцијата за електронски комуникации,  со цел
двете институции меѓусебно да се координираат при идните активност од нивни
интерес, за сите аспекти опфатени  во оваа информација.
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Точка 10
            Разно.
            Советот го задолжи Секторот за програмски работи да направи еднонеделен
мониторинг на програмата на ТРД Радио Ејнџелс ФМ од Штип.

Бр. 02-2725/9       Совет за радиодифузија на РМ
18.10.2010 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


