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ЗАПИСНИК
од 31-та (јавна) седница на Советот

одржана на 24.06.2013 година

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, Бранко Радовановиќ,
акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Столе Наумов, м-р
Васко Петревски, Методи Стоименовски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи (годишен одмор), Замир
Мехмети (годишен одмор), Сељадин Џезаири (годишен одмор) и Антонио Јовановски
(годишен одмор), м-р Методија Јанчески (годишен одмор).

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р  Драгица Љубевска,
Арѓенд Џелили, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Слободан Беличански, Јетон
Исмаили и Маја Дамевска.

Други присутни: Енес Бабачиќ од ТВ Едо, Јета Жута од ЦРМ, Авдула Меметај
од ТВ Ера, Меваип Авдиу од ТВ Коха.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 31-та (јавна) седница
на Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 10
часот и се одржа во просториите на Советот.

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот, м-р Алма Машовиќ не
беше присутна за време на гласањето), го усвои следниот:

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 27-та седница на Советот одржана на
06.06.2013 година.

2. Информација за преземање на понатамошни активности кои произлегуваат од
Законот за безбедност и здравје при работа, со предлог заклучоци.

3. Барање за изменување на Годишниот план за јавни набавки и на
Финансискиот план на СРД за 2013 година заради спроведување на обврските од
Законот за еднакви можности на жените и мажите и од Националната стратегија за
родова еднаквост 2013 – 2020.

4. Предлог за изменување и дополнување на Финансискиот план на Советот за
радиодифузија на Република Македонија за 2013 година, бр.01-6246/1 од 08.12.2012
година.

5. Предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки
на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година (Пречистен
текст), бр.01-2695/1 од 07.06.2013 година.

6. Информација за емитувана играна програма (кинемотографски играни и
анимирани филмови и ТВ серии и серијали) на програмата на регионалниот
радиофузер ТВ ЕДО – с.Љубин, Скопје, во времето од 9–ти до 16-ти јуни 2013 година,
со предлог заклучоци.

7. Информација во врска со доставеното Известување за престанок на
емитување телевизиска програма од страна на ТРД Телевизија Крт ДООЕЛ Скопје
(наш бр.07-250 од 14.06.2013 година)..

8. Информација за исполнување на обврската од член 10 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност од страна на
радиодифузерите кои емитуваат ТВ програмски сервис преку јавна комуникациска
мрежа која не користи ограничен ресурс, со анализа на доставените договори.

9. Разно
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Точка 1
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 27-та седница на Советот

одржана на 06.06.2013 година, во текстот како што беше предложен. (Членот на
Советот, м-р Алма Машовиќ не беше присутна за време на гласањето).

Точка 2
Советот ја разгледа предложената Информација за преземање на понатамошни

активности кои произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа, со
предлог заклучоци.

Раководителот на Секторот за правни работи ја објасни предметната
информација и ги презентира предлог-заклучоците кои произлегoa од предложената
информација.

Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно ја усвои
предложенaта Информација за преземање на понатамошни активности кои
произлегуваат од Законот за безбедност и здравје при работа. (Членот на Советот, м-р
Алма Машовиќ, не беше присутна за време на гласањето).

Советот одлучи Годишниот план за јавни набавки во 2013-та година, на Советот
за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-2695/1 од 07.06.2013 година, врз
основа на членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, да се дополни, како што
беше предложено од Секторот за правни работи.

За дополнувањто на Годишниот план за јавни набавки во 2013-та година на
Советот за радиодифузија на РМ бр.01-1924/1 од 19.04.2013 година, средствата се
обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2013-та
година.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да склучи Договор за
извршување на услугата - Одржување на постојни и поставување на нови знаци за
евакуација, согласно член 11 од Законот за јавните набавки, врз основа на претходно
собрани понуди од овластени понудувачи.

Точка 3
Советот го разгледа Барањето за изменување на Годишниот план за јавни набавки

и на Финансискиот план на СРД за 2013 година заради спроведување на обврските од
Законот за еднакви можности на жените и мажите и од Националната стратегија за
родова еднаквост 2013 – 2020.

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, објасни дека го
разгледал предложеното Барање заради спроведување на обврските од Законот за
еднакви можности на жените и мажите и од Националната стратегија за родова
еднаквост 2013 – 2020 и во соработка со Секторот за правни работи ги подготвиле
потребните измени.

Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
предложеното Барање за изменување на Годишниот план за јавни набавки и на
Финансискиот план на СРД за 2013 година заради спроведување на обврските од
Законот за еднакви можности на жените и мажите и од Националната стратегија за
родова еднаквост 2013 – 2020.

Советот одлучи во Годишниот план за јавни набавки на СРД за 2013 година, како
Предмет на договорот за јавна набавка, наместо точка 17. Ангажирање надворешни
експерти – 2 (две) лица и точка 15. Надградба на постоен софтвер за анализа на РА и
ТВ програми, да се воведе нова точка – Истражување на родовите прашања во
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програмите на радиодифузерите; Одговорен сектор да биде Секторот за програмски
работи; Очекуван почеток на постапката - јули/август; а Вид на постапката – Постапка
со барање за прибирање понуди.

Советот одлучи во Финансискиот план на СРД за 2013 година, средствата
предвидени за реализирање на јавните набавки Ангажирање надворешни експерти – 2
(две) лица и Надградба на постоен софтвер за анализа на РА и ТВ програми да се
пренаменат за реализирање на набавката Истражување на родовите прашања во
програмите на радиодифузерите.

Точка 4
Советот го разгледа Предлогот за изменување и дополнување на Финансискиот

план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година, бр.01-
6246/1 од 08.12.2012 година.

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи ја објасни потребата
за изменување и дополнување на Финансискиот план на Советот, за која додаде дека е
и изготвен Предлог-Ребаланс на на Финансискиот план на Советот за радиодифузија
за 2013 година.

Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
Предлогот за Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ,
подготвен од Секторот за економско-финансиски работи. (членот на Советот, м-р
Борис Арсов, не беше присутен за време на гласањето).

Советот за радиодифузија на Република Македонија донесе Одлука за
Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 5
Советот го разгледа Предлогот за изменување и дополнување на Годишниот план

за јавни набавки на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013
година (Пречистен текст), бр.01-2695/1 од 07.06.2013 година.

Раководителот на Секторот за правни работи објасни од каде произлегла потребата
за предложеното изменување.

Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
предложеното изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во
2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-2695/1 од
07.06.2013 година. (членот на Советот, м-р Борис Арсов, не беше присутен за време на
гласањето).

За изменувањата и дополнувањата на Годишниот план за јавни набавки во 2013
година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-2695/1 од 07.06.2013 година,
средствата се обезбедени со ребалансот на Финансискиот план на Советот за
радиодифузија на РМ за 2013-та година.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Пречистен текст на
Годишниот план за јавни набавки во 2013 година на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 6
Советот ја разгледа предложената Информација за емитувана играна програма

(кинемотографски играни и анимирани филмови и ТВ серии и серијали) на програмата
на регионалниот радиофузер ТВ ЕДО – с.Љубин, Скопје, во времето од 9–ти до 16-ти
јуни 2013 година, со предлог заклучоци.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски објасни дека до радиодифузерот
ТВ Едо е испратен допис со кој согласно Законот е побарано од нив да достават
валидни договори со регулирани авторски права за емитувана играна програма во



4

времето од 9–ти до 16-ти  јуни 2013 година, но одговор се уште во Советот не е
пристигнат.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, поради недостаток на целосната
потребна документација во однос предложената Информација за емитувана играна
програма (кинемотографски играни и анимирани филмови и ТВ серии и серијали) на
програмата на регионалниот радиофузер ТВ ЕДО – с.Љубин, Скопје, во времето од 9–
ти до 16-ти  јуни 2013 година, предложи точката да се одложи за следната седница на
Советот.

Точка 7
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со доставеното

Известување за престанок на емитување телевизиска програма од страна на ТРД
Телевизија Крт ДООЕЛ Скопје (наш бр.07-250 од 14.06.2013 година).

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека до Советот за
радиодифузија на РМ, од страна на сопственикот и управителот на Трговското
радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, на ден 14.06.2013 година
доставен е писмен допис - Известување со кој го известува Советот дека заклучно со
31.05.2013 година наведениот радиодифузер престанал да емитува ТВ програма, со
наведување на причините за таквата донесена одлука.

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека во дописот на ТРД Телевизија Крт
ДООЕЛ Скопје се чита желбата радиодифузерот да продолжи со радиодифузната
дејност и понатаму, но според дописот имал одредени проблеми со операторите на
јавни комуникациски мрежи и во таа насока рече дека Советот треба да излезе во
пресрет, пред се затоа што тоа претставува должност на Советот. Смета дека Советот
треба да се појави во улога на медијатор за да се расчистат проблемите и
недоразбирањата помеѓу радиодифузерите и операторите на јавните комуникациски
мрежи. Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека има информација во однос на
проблемите што настанале со преминот од аналоген во дигитален сигнал, посебно кај
медиумите кои не се одлучиле за дигитален мултиплекс туку одлучиле да бидат
кабелски телевизии. Можеби е рече, лесно да се донесе одлука за престанок на
важноста на дозволата, но интенцијата на Советот никогаш не била во таа насока.
Предложи да се изнајде начин и во рок од 15 дена да се оствари средба со ТРД
Телевизија Крт ДООЕЛ Скопје и да се направи медијација со кабелските оператори.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека со измените на
Законот за радиодифузната дејност, е јасно наведено дека радиодифузерите што
немаат склучено Договор со кабелски оператор до 31.05.2013 година им престанува
важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност, така што и Советот да не
изгласа престанок на важноста на дозволата на ТВ Крт, по сила на Закон истата
престанува да важи. Втората причина е што ТРД Телевизија Крт ДООЕЛ Скопје, по
сопствена одлука наведува дека повеќе не врши радиодифузна дејност и ако Советот
го занемари овој факт тогаш треба да му издаде фактура за следниот период која
треба да ја плати, и доколку не ја плати треба Советот да поднесе тужба до
надлежниот суд, а радиодифузерот веќе дал изјава во Советот дека не работи.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски рече дека во тој случај ќе се навлезе
во недозволена состојба од која може да произлезе директна финансиска штета на
Советот.

Советот за радиодифузија на Република Македонија ја усвои предложената
Информација во врска со доставеното Известување за престанок на емитување
телевизиска програма од страна на ТРД Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје (наш бр.07-250
ОД 14.06.2013 година).
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Советот за радиодифузија на РМ со 8 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот
на Советот, Столе Наумов, донесе Решение за престанок на важноста на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на ТРД Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, уважувајќи го
Известувањето, бр.07-250 од 14.06.2013 година, од Трговското радиодифузно друштво
Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, за престанок на важноста на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, бр.07-196 од 28.05.2013 година.

Престанува да важи дозволата, бр.07-196 од 28.05.2013 година, за вршење
радиодифузна дејност за емитување на телевизиски програмски сервис од
специјализиран формат кој има забавна функција, преку јавна комуникациска мрежа
која не користи ограничен ресурс, со опфат на гледаност на регионално ниво – регион
Скопје, на македонски јазик, на имателот Трговското радиодифузно друштво
Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје.

Советот го задолжи Трговското радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ
Скопје, да го плати доспеаниот годишен надоместок за дозволата за вршење
радиодифузна дејност, во вкупен износ од 57,54 евра без ДДВ, пресметани во денарска
противвредност на денот на донесувањето на решението на Советот, спрема курсот на
еврото од тој ден + 18 ДДВ, по доставена фактура од Советот за радиодифузија на РМ,
за период од 29.05.2013 година заклучно со 31.05.2013 година, во рок од 8 дена од
денот на приемот на горенаведеното Решение.

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави горенаведеното
Решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Точка 8
Советот ја разгледа предложената Информација за исполнување на обврската

од член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната
дејност од страна на радиодифузерите кои емитуваат ТВ програмски сервис преку
јавна комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, со анализа на
доставените договори.

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското прави и сродните права, објасни дека согласно  член 10 став 8 од Законот
за изменување и дополнување на Законот за радиодифузна дејност, требаше секој од
радиодифузерите да  склучи договор за емитување на неговиот телевизиски
програмски сервис преку јавна комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс.
Советот за радиодифузија на Република Македонија, со допис, доставен по
електронска и редовна пошта,  ги замоли сите радиодифузери на кои се однесува
неведената законска обврска, заклучно со 21.06.2013 година, да му  ги достават сите
досега склучени договори за емитување со сите оператори на јавна комуникациска
мрежа кои не користат ограничен ресурс. Во дописот беше содржана  и напомена дека
е пожелно во негов прилог радиодифузерите да го известат Советот за евентуални
проблеми во врска со склучувањето на договорите за емитување. Дел од
радиодифузерите доставија претставки во кои се поплакуваат на односот на одделни
оператори на јавни комуникациски мрежи во поглед на  финансиските и техничките
услови содржани во понудените и склучените договори за емитување, а дел од нив
укажаа на технички и други проблеми сврзани со склучувањето и исполнувањето на
договорите за емитување. Заклучно со 21.06.2013 година, до Советот за
радиодифузија, голем дел доставија договори, но има и значителен дел кој не
доставија договори за емитување преку јавна комуникациска мрежа, која не користи
ограничен ресурс.

Авдула Меметај од ТВ ЕРА, кој беше присутен на седницата, рече дека
Телевизија ЕРА е 6 години членка на една од најголемите медиумски групации во
регионот, и со тоа ги добиле потребните информации преку in-house тренинг и
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осознале како се работи бизнисот. Информира дека ТВ ЕРА во моментов понекогаш е
прва, понекогаш е втора, после АЛСАТ, по гледаност кај гледачите Албанци. Но рече
на терен состојбата изгледа сосема поинаку, бидејќи имал список од 10 кабелски
оператори во регионот на Скопје, каде што ТВ ЕРА ја нема никаде. Во таа насока
запраша како се дозволува кабелските оператори да играат со судбината на
медиумскиот сектор во Република Македонија, давајќи им предност секогаш на
странските канали? Рече дека во пакетите на кабелските оператори има по десетина
телевизии на албански јазик, но ги нема домашните, а со тоа, домашните
радиодифузери постепено ќе го губат маркетиншки колач во Македонија, кој што секоја
година, се намалува, поради инфлуенција од рекламите кои доаѓаат од надвор. Исто
така, го истакна проблемот со купените авторски права за Република Македонија.
Реално, рече сите телевизии од Албанија емитуваат програми, купени за Албанија, не
за територија на Македонија, и изразено во цифри, преку 300 илјади евра има дадено
ТВ ЕРА за шпанското фудбалско првенство, а тоа се емитувало од Албанија, и во
Мекедонија преку каналите од кабелските оператори и рече дека во тој период никој не
ги заштитил. Авдула Меметај од ТВ ЕРА, рече дека ако и понатаму се продолжи со овој
тренд, во Македонија ќе се намали бројот на телевизии, ќе падне квалитетот на
програмата, нема повеќе да купуваат ексклузивни програми и ќе ги изгубат гледачите.
Авдула Меметај од ТВ ЕРА , посочи и на проблемот со рекламите на алкохолните
пијалоци, односно рече дека и алкохолот кој е забранет да се рекламира во РМ, преку
реемитувањето на странските канали, тој е достапен на ТВ во секое време. На крајот
достави ЦД, каде беа снимени регионални канали од Скопје, од кое можеше да се
забележи лошиот квалитет на дигиталниот сигнал.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече кога Советот ќе добие
известување од домашна телевизија дека има договори за регулирани авторски права
за одредена програма односно емисија, тогаш Советот веднаш реагира и им наложува
на кабелските оператори да ја затемнат сликата кога ке се емитува таа емисија на некој
од странските канали. Кабелските оператори досега тоа го почитувале. Доколку некоја
домашна телевизија навремено не го извести Советот дека поседува договори за
регулирани авторски права, во тој случај Советот не може да побара од кабелските
оператори да го затемнат екранот. Второ, со Законот за изменување и дополнување на
Законот за радиодифузната дејност, кабелските оператори немаат обврска да ги
пренесуваат телевизиите доколку имаат потпишано договор со ONE (дигитален
терестријален мултиплекс), но доколку се одлучиле за кабел и претходно потпишале
договор, тогаш кабелските оператори имаат законска обврска да ја пренесуваат
телевизијата. Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече негов став е дека
е потребно со новиот Закон да се создаде обврска, можеби не така експлицитно,
предност да имаат прво домашните телевизии, а потоа телевизиите кои се
реемитуваат од странство. Се надева дека со новиот Закон ке се изнајде можност
кабелските оператори да имаат обврска да склучуваат договори првенствено со
домашните канали.

Претставникот од ТВ КОХА од Тетово, Меваип Авдиу, рече дека сака да ја
презентира според него реалната состојба која се случува на терен. На почетокот го
постави прашањето што е најважно за Советот или кој е јавниот интерес на Советот,
дали медиумите кои произведуваат програма се јавен интерес или операторите на
јавни комуникациски мрежи, кои пак емитуваат огромен процент на странски програми
како што се српски, бугарски и сл? Информира дека кабелските оператори на
радиодифузерите им бараат поголема сума пари за да бидат пренесувани преку кабел.
Исто така рече дека платиле фактурата за 300.000 гледачи, но не покриваат толку,
едвај 150.000 гледачи. Предложи, во иднина пакетите на кабелските оператори да
содржат  од 20 до 30% домашни канали.



7

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека во моментот, Советот
нема никаква надлежност врз операторите на јавните комуникациски мрежи, освен
Советот да ги одобрува пакетите со програмските сервиси. Во таа насока објасни дека
Советот донесе Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и
другите дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилник за
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски
мрежи.

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека во поглед на рекламниот пазар во
Република Македонија целосно се согласува дека треба да се контролира и да се
заштитат домашните медиуми максимално колку што може. На домашниот пазар има
некаде околу 60-тина медиуми, телевизии, но има реемитување на неколку 100-ни
странски телевизии. Дел од овие телевизии, како на пример филмските канали, во
поглед на рекламниот пазар се сосема бенигни, односно немаат воопшто реклами. Но
дел од тие канали што се реемитуваат имаат реклами, на пример од Полска каде што е
потеклото на каналот. Дел од нив имаат реклами од балканските простори и тие
заземаат дел од колачот. Дел од нив, не само што имаат од балканските простори, како
на пр.Sport Club, туку емитуваат реклами и на македонски јазик кои што членот на
Советот ги има видено. Според него, треба да се постави прашање, дали кога Sport
Club емитува реклама на Телеком или на ОНЕ на македонски јазик, дали е тоа
емитување или реемитување? Ако е емитување, не е дозволено. Затоа што кабелски
оператор смее да реемитува. Значи тоа според него е измама. Кабелскиот оператор ја
користи својата позиција и вметнува реклама, таа реклама ги оштетува
радиодифузерите. Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека треба Секторот за
програмски работи и Секторот за правни работи да изготват анализа и да се установи
дали е тоа со Закон дозволено.

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека Законот за радиодифузната
дејност е Закон за радиодифузерите, а не за операторите на јавните комуникациски
мрежи и во таа насока основна задача на Советот е да обезбеди амбиент за успешна
работа на радиодифузерите. Рече дека го загрижува тоа што проблемите повеќе ги
чуствуваат медиумите на етничките заедници во Република Македонија, кои се
помалубројни и кои што имаат медиуми на својот јазик, додека медиумите на
македонски јазик се помногубројни. Смета дека медиумите на етничките заедници во
Република Македонија се загрозени од српскиот јазик и од бугарскиот. Се согласува
дека кабелските оператори треба да имаат приоритет прво да ги реемитуваат
домашните медиуми, па потоа останатите канали од странски потекло. Во таа насока
рече дека во Скопје состојбата е проблематична, кабелските оператори се многу
ригидни кон радиодифузерите и не можат да обезбедат договори со кабелските, како
на пример случајот со ТВ Крт, ТВ Амазон, Скај Нет..

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека кабелските оператори се
претворени во осамосталена финансиска сила, но се плаши дека е и политичка сила.
Рече дека се бројни жалбите упатени од радиодифузерите поради уцените испратени
од кабелските оператори. Сега е во подготовка Закон за медиуми и аудиовизуелни
медиумски услуги, и таму треба да се реагира и да се внесат одредени членови во
Законот во таа основа, односно не може странските канали да имаат поголема важност
од домашните. Предложи да се организира интензивна динамика на средби помеѓу
двете страни со медијација на Советот, за да се постигне рамноправен третман.

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот два пати
побарал во новиот Закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги,
надлежностите во однос на авторските права да бидат целосно доделени на Советот
за радиодифузија, бидејќи сегашната поделба е помеѓу Советот, АЕК и
Министерството за култура и истата во текот на работата на Советот се покажала како
неефикасна.
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Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно ја усвои
предложената Информација за исполнување на обврската од член 10 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност од страна на
радиодифузерите кои емитуваат ТВ програмски сервис преку јавна комуникациска
мрежа која не користи ограничен ресурс, со анализа на доставените договори.

Советот одлучи, со нов допис, да побара достава на договори за емитување од
оние радиодифузери кои не доставиле такви или доставиле договори со само еден дел
од операторите на јавни комуникацски мрежи кои не користат ограничен ресурс, со
давање на дополнителен рок од 8 дена.

Да се одржи итен состанок на Советот за радиодифузија со операторите на
јавни комуникациски мрежи кои не користат ограничен ресурс и со сите телевизии на
државно, регионално и локално ниво, заради согледување на сите правни, финансиски
и технички проблеми во врска со примената на член 10 став 8 од Законот за
изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност (Службен весник на
РМ бр. 72/2013), на која ќе се повикаат и претставници на СИЗ МК – Нет – Скопје и
Групацијата Мактелко – Битола, како и претставници на АЕК, Диги плус Мултимедиа
ДООЕЛ Скопје, ONE и Македонски Телеком АД Скопје.

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права да го подготви горенаведениот Допис.

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави горенаведениот
Допис до сите оператори на јавни комуникациски мрежи, до сите телевизии на
државно, регионално и локално ниво, до претставниците на СИЗ МК – Нет – Скопје и
Групацијата Мактелко – Битола, како и до АЕК, Диги плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје,
ONE и Македонски Телеком АД Скопје.

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавност, во соработка со Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права, да го организира горенаведениот состанок.

Точка 9
Разно

- Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
предложениот Извештај од учеството на 19-от Интернационален фестивал и конгрес на
Mediamixx 2013, одржан од 9 до 12 јуни 2013 година, во Албена, Бугарија, подготвен од
м-р Васко Петревски, Замир Мехмеди, Арбен Саити и Луција Ѓурковиќ.

- Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
Предлогот за измена на Договор за јавна набавака за ревизорски услуги, наш бр.03-
3912/1 од 03.11.2011 година, доставен од Секторот за економско-финансиски работи.

Според доставената измена: во член 8 наместо "Нацрт Извештајот да биде
предаден до 22 јуни 2013 година", да пишува "да биде предаден до 10 јули 2013
година", додека Конечниот извештај, наместо да биде "предаден до 30 јуни 2013
година" да пишува да биде „предаден до 15 јули 2013 година“.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја направи измената на Договорот
за јавна набавака за ревизорски услуги, наш бр.03-3912/1 од 03.11.2011 година.

- Советот донесе Одлука, со која се одобруваат средства кои се наменети за
плаќање на надоместок за откуп на идејно архитектонско урбанистичко решение,
Извештај за извршена супер-ревизија и за изработка на ревидиран проект за изградба
на административниот објект – Државни институции, кој се гради врз основа на
Договорот за спроведување на групна јавна набавка за изградба на административен
објект за потребите на неговите договорни страни: Службата за општи и зеднички
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работи при Владата на Република Македонија, Советот за радиодифузија на
Република Македонија и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со
деловен простор од значење на Републиката – Скопје, врз основа на доставените
фактури.

Средствата се предвидени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за
2013-та година.

- Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
предложеното Мислење по повод Предлогот на Законот за изменување и дополнување
на Законот за авторското право и сродните права.

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права, во соработка со Секторот за правни работи и
Секретаријатот на Советот, да го достават горенаведеното Мислење на Советот за
радиодифузија до Министерството за култура на Република Македонија.

Бр. 02-2860/13 Совет за радиодифузија на РМ
16.07.2013 година П р е т с е д а т е л,
С к о п ј е

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска

Изработил/одобрил:Ружица Бошнакоска Јотевска


