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ЗАПИСНИК
од 1-та седница на Советот

одржана на 25.01.2010 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, Илир Ајдини, проф. д-р
Томе Груевски, Панче Наумов, Фарук Омерагиќ, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни: акад. Али Алиу (најавено отсуство) и акад. Бојан Шоптрајанов
(најавено отсуство).

Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,
Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Емилија Јаневска, Борче
Маневски, Арѓент Џелили и Хари Митрикески – Клекачкоски.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран
Стефаноски, кој на почетокот на седницата предложи под точката “Разно” да се
додадат следните точки: “Предлог-Одлука за одобрување средства за обезбедување
на документи потребни за издавање на Легитимација за обезбедување на лица и имот
од страна на Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот”,
“Информација во врска со Известувањето на ТРД ТВ Гурра од Кичево поврзано со
изречена мерка поради констатирано прекршување на член 20 став 1 и 2 од Законот за
радиодифузна-та дејност”, “Извештај од мониторингот на ТРД оператор на кабелска
мрежа Роби подружница Телекабел Скопје”, “Барање од Раководителот на Секторот за
економско-финансиски работи Горан Радуновиќ за спроведување постапка за
доделување договор за јавна набавка за следниот предмет: одржување и поправка на
софтвер за материјално-финансиско работење, плата и магацинско работење” и
“Награди за посебни вонредни залагања во работењето на вработените во Стручната
служба на Советот (Предлог)”. Членот на Советот Панче Наумов предложи под точката
“Разно” да се додаде следната точка: “Предлог-Измени и дополнувања на Деловникот
за работа на Советот за радиодифузија на РМ”. Заменикот на Претседателот Илир
Ајдини предложи точката “Предлог-Измени и дополнувања на Деловникот за работа на
Советот за радиодифузија на РМ” да се разгледува на наредната седница на Советот,
од причина што не е запознаен со содржината на Предлог-Измените и дополнувањата
на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ. Членовите на Советот
едногласно одлучија оваа точка да биде составен дел од Дневниот ред на 2-та
седница на Советот и го задолжија Секторот за правни работи, во меѓувреме да
подготви Мислење за Предлог-Измените и дополнувањата на Деловникот за работа на
Советот за радиодифузија на РМ. Потоа Членот на Советот Столе Наумов предложи
под точката “Разно” да се додадат следните точки: “Мислење  за Барањето на
Трговското друштво за радиодифузна дејност ТВ „Спектра” ДООЕЛ за користење на
средствата од радиодифузната такса наменети за финансирање проекти од јавен
интерес” и “Најнов ажуриран Список на писма на намери за распишување нови
конкурси за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност”. Членовите на
Советот едногласно одлучија овие точки да бидат составен дел од Дневниот ред на 2-
та седница на Советот и го задолжија Секторот за истражување и долгорочен развој,
односно Секторот за технологии и информатика, во меѓувреме да подготват мислење,
одосно материјал за овие две точки.
              Потоа од страна на членовите на Советот беа прифатени Предлозите на
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски за точките кои треба да се додадат под
точката “Разно”, при што за седницата беше утврден следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 25-та  (ЈАВНА) седница на Советот за
радиодифузија на РМ, одржана на 29 декември 2009 година и усвојување на
Записникот од 26-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 29
декември 2009 година.



2

2. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ирис од Штип,
емитувана на 14 и 15 декември 2009 година.

3. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Стар од Штип,
емитувана на 15 декекмври 2009 година.

4. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Кочани, емитува-
на на 16 декември 2009 година.

5. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Канал 8 од
Кочани, емитувана на 17 и 18 декември 2009 година.

6. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Калтрина од
Струга, емитувана на 25 и 26 декември 2009 година.

7. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Спектра од
с.Лабуништа, емитувана на 25 и 26 декември 2009 година.

8. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Морис од Охрид,
емитувана на 25 и 26 декември 2009 година.
      9.      Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД НТВ од Охрид, еми-
тувана на 25 и 26 декември 2009 година.

10. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВМ од Охрид, еми-
тувана на 25 и 26 декември 2009 година.

11. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за телекому-
никациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје -
Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово (П О Т В Р Д А  бр.10).

12. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за телекому-
никациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје -
Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово  (П О Т В Р Д А  бр.10).

13. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за телекому-
никациски инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје (П О Т В Р Д А  бр.9).

14. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип. (П О Т В Р Д А  бр.7).

15. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес (П О Т В Р Д А  бр.9).

16. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за трговија,
градежништво, угостителство и услуги Нентори ДООЕЛ увоз-извоз Дебар
( П О Т В Р Д А  бр.1).

17. Потврда за регистрација на програмски пакет на Македонски Телеком
АД за електронски комуникации-Скопје (П О Т В Р Д А  бр.4).

18. Потврда за регистрација на програмски пакет на ТРД Оператор на
кабелска мрежа РОБИ Подружница Телекабел Велес (П О Т В Р Д А  бр.1).

19. Потврда за регистрација на програмски пакет на Трговското радиодифузно
друштво-оператор на кабелска мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш (П О Т В Р Д А  бр.7).

20. Потврда за регистрација на програмски пакет на Инел Интернационал
ДООЕЛ Кавадарци ( П О Т В Р Д А  бр.7).

21. Потврда за регистрација на програмски пакет на ТРД КТ-Селеко ДОО
Неготино ( П О Т В Р Д А  бр.6).

22. Предлог-Извештај на Пописната комисија за извршениот попис на ос-
новните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во магацинот,
побарувањата и обврските на Советот за радиодифузија на РМ за 2009 година.

23. Обврски на членовите на Советот за радиодифузија и другите службени
лица од Советот за радиодифузија според Законот за спречување на судир на
интереси.

24. Информација за понудата на операторите на јавни комуникациски мрежи
во Република Македонија, заклучно со 31.12.2009 година.

25. Информација за “Предлог насоките за подобрување на состојбите за
заштита на потрошувачите при користење на услугите од јавен интерес во Република
Македонија”, со предлог заклучоци.

26. Мислење на Советот за радиодифузија на РМ во врска со Предлог
Законот за инспекциски надзор.
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27. Разно.
- Предлог-Одлука за одобрување средства за обезбедување на документи

потребни за издавање на Легитимација за обезбедување на лица и имот од страна на
Комората на Република Македонија за обезбедување на лица и имот.

- Информација во врска со Известувањето на ТРД ТВ Гурра од Кичево поврзано
со изречена мерка поради констатирано прекршување на член 20 став 1 и 2 од Законот
за радиодифузната дејност.

- Извештај од мониторингот на ТРД оператор на кабелска мрежа Роби
подружница Телекабел Скопје.

- Барање од Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи Горан
Радуновиќ за спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за
следниот предмет: одржување и поправка на софтвер за материјално-финансиско
работење,  плата и магацинско работење.

- Награди за посебни вонредни залагања во работењето на вработените во
Стручната служба на Советот (Предлог).

Точка 1
             Записникот од 25-та  (ЈАВНА) седница на Советот за радиодифузија на РМ,
одржана на 29 декември 2009 година, беше усвоен во целост како што беше
предложен.
             Записникот од 26-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
29 декември 2009 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, и 10
             Советот ги разгледа предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот
сервис на: ТРД ТВ Ирис од Штип (реализиран на 14 и 15 декември 2009 година), ТРД
ТВ Стар од Штип (реализиран на 15 декември 2009 година), ТРД ТВ Кочани
(реализиран на 16 декември 2009 година), ТРД ТВ Канал 8 од Кочани (реализиран на
17 и 18 декември 2009 година), ТРД ТВ Калтрина од Струга (реализиран на 25 и 26
декември 2009 година), ТРД ТВ Спектра од с.Лабуништа (реализиран на 25 и 26
декември 2009 година), ТРД ТВ Морис од Охрид (реализиран на 25 и 26 декември 2009
година), ТРД НТВ од Охрид, (реализиран на 25 и 26 декември 2009 година) и ТРД ТВМ
од Охрид (реализиран на 25 и 26 декември 2009 година). Прво побара збор членот на
Советот Томе Груевски, кој рече дека забележал во извештаите дека има големи
прекршувања кај локалните телевизии и побара да се преземат поостри мерки. Тој
запраша дали може да се побара некоја друга мерка освен опомената, затоа што
станува збор за навистина големи грешки кај локалните телевизии, кои се повторуваат
веќе подолго време? На тоа, реплицираше членот на Советот Столе Наумов, кој рече
дека со денешните предложени извештаи се завршува еден процес и потсети дека на
сите локални телевизии досега им беше упатено укажување и побара, и за ТРД ТВ
Ирис од Штип, ТРД ТВ Стар од Штип, ТРД ТВ Канал 8 од Кочани, ТРД ТВ Калтрина од
Струга, ТРД ТВ Спектра од с.Лабуништа, ТРД ТВ Морис од Охрид, ТРД НТВ од Охрид
и ТРД ТВМ од Охрид, да се постапи идентично. Заменикот на Претседателот на
Советот Илир Ајдини се согласи со предлогот на Столе Наумов и побара да се постапи
исто како досега. Членот на Советот Бранко Радовановиќ побара да се
систематизираат на едно место сите грешки на радиодифузерите и да се утврди дали
ги почитуваат условите од дозволата за вршење радиодифузна дејнсот, Доколку се
утврди дека тоа не е направено, тој рече дека Советот треба да размислува во правец
на одземање на дозволите на таквите радиодифузери. Членот на Советот Столе
Наумов се согласи дека тој процес треба да се заокружи, но истакна дека смета дека
треба да се направи поконтинуиран мониторинг на локланите радиодифузери. Членот
на Советот Томе Груевски рече дека Советот треба да расправа според предложените
точки и да им изрече мерки на радиодифузерите кои направиле прекршување на
законот или на подзаконските акти. Членот на Советот Фарук Омерагиќ истакна дека
Советот треба да биде принципиелен и да им упати
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укажување и на овие локални телевизии, како што направи претходно со другите
локални телевизии. Претседателот на Советот даде предлог да се гласа за предлогот
на Столе Наумов: да им се упати укажување на горенаведените телевизиски
програмски сервиси на локално ниво, во кое ќе им укаже на прекршувањата на Законот
за радиодифузна дејност и на подзаконските акти. Сите членови на Советот гласаа
"за" овој предлог. Советот ги усвои предложените Извештаи од мониторингот на
програмскиот сервис на ТРД ТВ Ирис од Штип (реализиран на 14 и 15 декември 2009
година), ТРД ТВ Стар од Штип (реализиран на 15 декември 2009 година), ТРД ТВ
Кочани (реализиран на 16 декември 2009 година), ТРД ТВ Канал 8 од Кочани
(реализиран на 17 и 18 декември 2009 година), ТРД ТВ Калтрина од Струга
(реализиран на 25 и 26 декември 2009 година), ТРД ТВ Спектра од с.Лабуништа
(реализиран на 25 и 26 декември 2009 година), ТРД ТВ Морис од Охрид (реализиран
на 25 и 26 декември 2009 година), ТРД НТВ од Охрид, (реализиран на 25 и 26
декември 2009 година) и ТРД ТВМ од Охрид (реализиран на 25 и 26 декември 2009
година). Советот донесе одлука да им упати укажување на горенаведените телеви-
зиски програмски сервиси на локално ниво, во кое ќе им укаже на прекршувањата на
Законот за радиодифузна дејност и на подзаконските акти. Советот го задолжи
Секторот за програмски работи да го подготви укажувањето на горенаведените
телевизиски програмски сервиси на локално ниво, а воедно да им го достави и
извештајот од спроведениот мониторинг на нивниот телевизиски програмски сервис.

Точка 11
Во врска со Барањето за дополнување 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, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување 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 да му
издаде Потврда бр.10 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 12
Во врска со Барањето за дополнување 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, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје - Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово и да
му издаде Потврда бр.10 за регистрација на пакетот програмски севиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 13
Во врска со Барањето за дополнување 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, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување 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 да му
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издаде Потврда бр.9 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 14
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје - Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје - Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип и да му
издаде Потврда бр.7 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 15
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,  софтвер,  трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје -  Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес и да му
издаде Потврда бр.9 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 16
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за трговија,
градежништво, угостителство и услуги Нентори ДООЕЛ увоз-извоз Дебар, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за регистрација на
пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на
Друштвото за трговија, градежништво, угостителство и услуги Нентори ДООЕЛ увоз-
извоз Дебар и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на пакетот програмски
севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 17
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за
електронски комуникации - Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок
да го прифати Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за
електронски комуникации - Скопје и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.
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Точка 18
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа
РОБИ Подружница Телекабел Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе
заклучок да го прифати Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа
РОБИ Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 19
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво-
оператор на кабелска мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на пакетот програмски
сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското
радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш и да му
издаде Потврда бр.7 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 20
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето
за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и да му издаде
Потврда бр.7 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 21
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД КТ-Селеко ДОО Неготино,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за
дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на ТРД КТ-Селеко ДОО Неготино и да му издаде Потврда бр.6 за
регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 22
Советот го разгледа дадениот Предлог-Извештај на Пописната комисија за

извршениот попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и
резервните делови во магацинот, побарувањата и обврските на Советот за
радиодифузија на РМ за 2009 година и донесе Одлука да се усвои Извештајот на
Пописната комисија за извршениот попис на основните средства, ситниот инвентар,
материјалите и резервните делови во магацинот, побарувањата и обврските на
Советот за радиодифузија на РМ за 2009 година. Советот донесе одлука да се отпише
мобилниот телефон Sony Ericson W810i, кој беше украден од просториите на Советот
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за радиодифузија на РМ. Советот го задолжи Секторот за правни работи да направи
Одлука за отпис на мобилниот телефон Sony Ericson W810i, кој беше украден од
просториите на Советот за радиодифузија на РМ. Отпишаното средство ќе падне на
товар на капиталот на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 23
Советот ја усвои предложената Информација во врска со обврските на

членовите на Советот за радиодифузија и другите службени лица од Советот за
радиодифузија според Законот за спречување на судир на интереси и донесе заклучок
најдоцна до 07.03.2010 година, до Државната комисија за спречување на корупцијата,
да достават пополнета Изјава за интереси: Претседателот на Советот, Заменик на
Претседателот на Советот и членовите на советот, вкупно девет на број, во услови на
работа на Советот во полн состав. Изјавата да ја пополни и достави секој од
наведените службени лица поединечно. Изјавата не треба да биде заверена кај нотар,
а се доставува непосредно до Државната комисија за спречување на корупцијата,
непосредно или со препорачано писмо. Најдоцна до 07.03.2010 година, до Советот за
радиодифузија, како орган/тело во кое работат,  да достават пополнета Изјава за
интереси и: следниве вработени во Стручната служба на Советот: Раководителот на
Стручната служба на Советот, раководителот на Секретаријатот на Советот и
раководителите на секторите на Стручната служба на Советот. Изјавата да ја пополни
и достави секој од наведените службени лица поединечно. Изјавата не треба да биде
заверена кај нотар, а се доставува непосредно до Слободан Беличански, како лице
задолжено за прибирање и евидентирање на изјавата за интереси, и тоа непосредно.
Поединечно да се известат сите претходно наведени службени лица од двете
категории за обврската за пополнување и поднесување на изјава за интереси и за
рокот за нејзино исполнување. Во Советот да се устрои интерна книга за примање на
изјави за интереси. Заради заштита на податоците содржани во изјавата за интереси,
пополнетите изјави да се предаваат во службената архива на Советот во затворен
плик, и на затворениот плик, без овој да се отвора,  да се стави печат со службен број
и дата на прием и заведување. Затворените пликови со службен број и дата да се
предадат на задолженото лице Слободан Беличански, со негова обврска овие изјави
да ги чува заедно со интерната книга и со забрана истите да ги отвора.

Точка 24
Во врска со предложената Информација за понудата на операторите на јавни

комуникациски мрежи во Република Македонија, заклучно со 31.12.2009 година,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложената
Информација за понудата на операторите на јавни комуникациски мрежи во Република
Македонија, заклучно со 31.12.2009 година.

Точка 25
Во врска со предложената Информација за “Предлог насоките за подобрување

на состојбите за заштита на потрошувачите при користење на услугите од јавен
интерес во Република Македонија”, со предлог заклучоци, Советот за радиодифузија
на РМ донесе заклучок да ја усвои предложената Информација за “Предлог насоките
за подобрување на состојбите за заштита на потрошувачите при користење на
услугите од јавен интерес во Република Македонија”. Воедно, Советот ги усвои
предложените заклучоци кои беа дадени во Информацијата и го задолжи Слободан
Беличански да постапи по истите.

Точка 26
              Во врска со предложеното Мислење на Советот за радиодифузија на РМ во
однос на Предлог-Законот за инспекциски надзор, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да се усвои предложеното Мислење на Советот за радиодифузија на
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РМ во врска со Предлог-Законот за инспекциски надзор. Советот го задолжи Секторот
за правни работи во соработка со Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права да испрати до Државен управен инспекторат при
Министерството за правда на РМ, мислење, сугестии и предлози од Советот за
радиодифузија на РМ по петтата работна верзија на Законот за инспекциски надзор од
03.12.2009 година.

  Точка 27
  Разно

- Советот за радиодифузија на РМ ја разгледа предложената Одлука за
одобрување средства за обезбедување на документи потребни за издавање на
Легитимација за обезбедување на лица и имот од страна на Комората на Република
Македонија за обезбедување на лица и имот и донесе Одлука за одобрување средства
за обезбедување на документи потребни за издавање на Легитимација за
обезбедување на лица и имот од страна на Комората на Република Македонија за
обезбедување на лица за потребите на Советот за радиодифузија на РМ, на лицето
Хари Митрикески - Клекачкоски, вработен во Советот, на работното место
“Администратор на системот/одговорно лице за видео надзор, одговорно лице за
обезбедување, возач”. Износот на одобрени средства за обезбедување документи
потребни за издавање на Лиценца за обезбедување на лица и имот за потребите на
Советот за радиодифузија на РМ, изнесува 12.000,00 денари. Средствата се
обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2010 година.

- Советот за радиодифузија на РМ ја разгледа предложената Информација во
врска со Известувањето на ТРД ТВ Гурра од Кичево поврзано со изречена мерка
поради констатирано прекршување на член 20 став 1 и 2 од Законот за
радиодифузната дејност и донесе заклучок да се увои предложената Информација во
врска со Известувањето на ТРД ТВ Гурра од Кичево поврзано со изречена мерка
поради констатирано прекршување на член 20 став 1 и 2 од Законот за
радиодифузната дејност. Со оглед дека радиодифузерот ТРД ТВ Гурра од Кичево
наведува  во дописот до Советот (наш бр.03-110/1) дека ја исполнил обврската во
целост, но поради проблеми со поштата, тоа не може да се потврди, Советот донесе
одлука да ја повлече мерката - времена забрана за емитување на програмскиот сервис
за период од шеснаесет дена, изречена со Одлука за изрекување мерка бр.03-83 од
30.12.2009 година. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви
одлуката за повлекување на мерката - времена забрана за емитување на програмскиот
сервис за период од шеснаесет дена, изречена на ТРД ТВ Гурра од Кичево со Одлука
за изрекување мерка бр.03-83 од 30.12.2009 година.

- Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на ТРД оператор на
кабелска мрежа Роби подружница Телекабел Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го усвои предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ подружница
Телекабел Скопје 1. Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на
програмските сервиси од аналогниот пакет за кои Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Скопје 1 ги нема
регулирано авторските права: Chasse&Pashe, ЕРА, БОМ, К15 music, ТВ Сонце, MTV
Adria, MGM, 123tv – teleshop, Mini Max, Eurosport 2, B92, Mezzo, TV MAX SHOW и RTV
slo2. Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на дигиталниот пакет на
Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ
подружница Телекабел Скопје 1 во целост, бидејќи до сега не поднел барање за
регистрација. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене прекршочна
постапка пред надлежниот суд за Трговското радиодифузно друштво - оператор на
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Скопје 1, бидејќи е
констатирано прекршување со некодирано реемитување на порнографските програми,
а за истото прекршување Советот веќе има покренато прекршочна постапка (бр.10-
148/1 од 15.01.2008 г.). Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене
прекршочна постапка пред надлежниот суд за Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Скопје 1, бидејќи ги
титлува на странски јазик програмските сервиси TV1000 I FOX LIFE, а за истото
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прекршување Советот веќе има покренато прекршочна постапка (бр.10-149/1 од
15.01.2008 г.).

- Во врска со предложеното Барање од Раководителот на Секторот за економско-
финансиски работи Горан Радуновиќ за спроведување постапка за доделување
договор за јавна набавка за следниот предмет: одржување и поправка на софтвер за
материјално-финансиско работење,  плата и магацинско работење, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои предложеното Барање од
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи Горан Радуновиќ за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за следниот предмет:
одржување и поправка на софтвер за материјално-финансиско работење,  плата и
магацинско работење. Советот донесе Одлука за спроведување постапка за
доделување договор за јавна набавка за следниот предмет: одржување и поправка на
софтвер за материјално-финансиско работење,  плата и магацинско работење.
Потребните средства се планирани во Финансискиот план на Советот за
радиодифузија за 2010 и во Годишниот план за јавни набавки во 2010 година.
Постапката за предметот за јавна набавка: одржување и поправка на софтвер за
материјално-финансиско работење, плата и магацинско работење да ја спроведе
Комисијата за јавни набавки во состав: Бранко Радовановиќ, Претседател, Горан
Радуновиќ, член и Наташа Стојчевска, член.  Советот го задолжи Секторот за правни
работи да го реализира овој заклучок и да ги преземе потребните активности согласно
Законот за јавните набавки.

- Во врска со предложените Награди за посебни вонредни залагања во
работењето на вработените во Стручната служба на Советот, Советот за
радиодифузија на РМ донесе одлука да се усвојат предложените Награди за посебни
вонредни залагања во работењето на вработените во Стручната служба на Советот,
во целост како што беа предложени, и тоа:
- Награди на членовите на Пописната комисија, формирана со Одлука бр.02-4384/1 од
31.12.2009 година:
- Билјана М. Јовановска – 12.000,00 денари, нето.
- Владимир Ѓоргиоски – 9.000, денари, нето.
- Арѓент Џелили – 9.000,00 денари, нето.
- Награда за Хари Митрикески – Клекачкоски за подготвување на "Прирачникот за
самозаштита и заштита во случај на катастрофа" - 10.000,00 денари, нето.

Бр. 02-768/4
15.03.2010 година
С к о п ј е

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,

Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ


