ЗАПИСНИК
од 32-та седница на Советот
одржана на 01.07.2013 година

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Столе Наумов, м-р Васко
Петревски, Методи Стоименовски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски,
Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (годишен одмор), Сељадин
Џезаири (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Магдалена Давидовска – Довлева, Горан Радуновиќ, Јетон Исмаили,
Слободан Беличански, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска.
Други присутни: Игор Стојановски од ТВ Сонце, Енес Бабачиќ од ТВ Едо, Соња
Казиовска од Дневник, Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Теута Абучи од ТВ Ера, Михајло
Видимлиски од 24 Вести, Наташа Стојановска од ТВ Алсат-М, Влатко Перковски од
Телеграф, Драган Перковски од Вест, Бојан Стојановски од ТВ Алфа, Јета Жута од
ЦРМ.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 32-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Советот едногласно, со 13 гласа „за“, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 28-та седница на Советот одржана на 7.06.2013
година.
2. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност по доставени пресметки на трговските радиодифузни друштва.
3. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката
структура на рговско радиодифузно друштво КИКИ Илија ДООЕЛ Струга, со предлог
одлука.
4. Информација за емитувана играна програма (кинемотографски играни и
анимирани филмови и ТВ серии и серијали) на програмата на регионалниот
радиофузер ТВ ЕДО – с. Љубин, Сарај, во времето од 9–ти до 16-ти јуни 2013 година,
со предлог заклучоци.
5. Информација за уредени авторски и сродни права за емитувани ТВ
интермеца и документарни емисии на сателитскиот телевизискиот програмски сервис
на ТРД 24 вести, на ден 05.06.2013 година и 12.06.2013 година.
6. Разно.

Точка 1
Советот го разгледа и со 11 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на
Советот, акад. Бојан Шоптрајанов и Столе Наумов, го усвои Записникот од 28-та
седница на Советот одржана на 07.06.2013 година, во текстот како што беше
предложен.
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Точка 2
Советот ја разгледа предложената Информација за плаќање на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност по доставени пресметки на трговските
радиодифузни друштва.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека досегашното искуство покажало дека
последниот ден за плаќање на надоместокот за радиодифузната дејност го користат
голем дел од радиодифузерите, и во таа насока рече дека и во текот на денешниот ден
може да се случи радиодифузерите да го платат долгот кон Советот.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за трговските
радиодифузни друштва за кои беше иницирана постапка за одземање на дозволата за
вршење радиодифузна дејност на 29-та седница на Советот одржана на 14 јуни 2013
година.
До сите трговски радиодифузни друштва кои во тој момент делумно го платиле
или пак воопшто го немаа платено надоместокот за дозволата, е доставено последно
предупредување тоа да го сторат во рок од 15 дена.
Заклучно со 1 јули 2013 година својата обврска не ја извршија 4 трговски
радиодифузни друштва и тоа 1 од нив делумно го плати надоместокот, односно 3 во
целост не го платија.
Надоместокот делумно го плати трговското радиодифузно друштво:
1.
ТРД ТВ Ирис Штип и
Трговски радиодифузни друштва кои не започнаа со плаќањето на
пресметаниот надоместoк за дозволата за вршење радиодифузна дејност се:
1. ТРД Радио Лав Охрид;
2. ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп и
3. ТРД Радио Беса.
Вкупно 4 трговски радиодифузни друштва не ја исполнија својата обврска,
односно не го уплатија пресметаниот надоместок за дозволата.
Советот едногласно донесе одлука за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на: ТРД ТРД ТВ Ирис Штип, ТРД Радио Лав Охрид, ТРД Радио
Тернипе (Младост) Прилеп и ТРД Радио Беса, врз основа на член 63 став 1, алинеја 5
и член 64 од Законот за радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за
радиодифузија на РМ (“Службен Весник на РМ бр.64/12).
Советот одлучи донесената одлука да стапи во сила, доколку на сметката на
Советот не легнат средствата од горенаведените 4 трговски радиодифузни друштва,
заклучно со 2 јули 2013 година, што ќе биде констатирано на првата наредна седница
на Советот за радиодифузија.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на: ТРД ТВ Ирис
Штип, ТРД Радио Лав Охрид, ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп и ТРД Радио
Беса, согласно член 23, став 5 и 6 од Правилникот за процедурите на финансиското и
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ (“Службен Весник
на РМ бр.64/12), да им издаде фактура која се однесува само на периодот на
работењето, односно до денот на донесувањето на Одлуката за одземањето на
дозволата.
Издадената фактура ќе треба да ја платат веднаш, а не подоцна од 8 (осум)
дена од нејзиното издавање. Доколку во наведениот рок не се изврши плаќањето,
наплатата на долгот да се изврши по судски пат.
Советот за радиодифузија на РМ, согласно член 64 од Законот за
радиодифузната дејност и член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), едногласно донесе заклучок за запирање на
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иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност за
следните трговски радиодифузни друштва кои по иницирањето на постапката за
одземање на дозволата, а пред донесувањето на одлуката на Советот, извршија
плаќање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ТРД Радио Канал 77 Штип;
ТРД ТВ Амазон Скопје;
ТРД ТВ Шутел Скопје и
ТРД ТВ Кисс Тетово
TРД ТВ Ера Скопје
ТРД ТВ БТР Национал Скопје
ТРД ТВ Скај Нет Манчев Скопје
ТРД ТВ Арт Тетово
ТРД ТВ Калтрина Струга
ТРД ТВ Арт Канал Струга
ТРД Телевизија Ускана Кичево
ТРД ТВ Еми Радовиш
ТРД ТВ Кобра Радовиш
ТРД Радио Арачина с. Арачиново- Скопје
ТРД Гаудеамус Радио Класик ФМ Скопје
ТРД Радио Џез ФМ Скопје
ТРД Радио Актуел Битола
ТРД Би-Ки-Ал Битола
ТРД Б-97 Битола
ТРД Радио Плус Форте Тетово
ТРД Радио Голди Велес
ТРД Радио МХ Охрид
ТРД Радио Ди Џеј Струга
ТРД Радио Кики Струга
ТРД Александар Македонски Кичево
ТРД Радио 5 Чоки Прилеп
ТРД Радио Комета 2000 Гостивар
ТРД Радио Мерлин Дебар и
ТРД Радио Пехчево

Советот ја усвои предложената Информација за трговските радиодифузни
друштва за кои беше иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на 30-та седница на Советот одржана на 19 јуни 2013 година.
До трговските радиодифузни друштва: ТРД ТВ Вижн-БМ Прилеп , ТРД Г-ТВ
Телевизија Гостивар, ТРД ТВ Лажани Лажани и ТРД Телевизија Канал 8 Кочани, за кои
беше иницирана постапката за одземање на дозволите, беше доставено последно
предупредување да го сторат тоа во рок од 15 дена.
Сите 4 трговски радиодифузни друштва во дополнителниот рок го платија
пресметаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Советот за радиодифузија на РМ согласно член 64 од Законот за
радиодифузната дејност и член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), едногласно донесе заклучок за запирање на
иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на:
ТРД ТВ Вижн-БМ Прилеп, ТРД Г-ТВ Телевизија Гостивар, ТРД ТВ Лажани Лажани и
ТРД Телевизија Канал 8 Кочани.
Советот ја усвои предложената Информација за плаќање на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност за трговските радиодифузни друштва по
доставени пресметки на 11 јуни 2013 година.
На 11 јуни 2013 година се доставени пресметки за плаќање на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Канал 5 Плус Скопје и ТРД 24
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Вести Штип. Рокот за плаќање на надоместокот по доставените пресметки изнесува 15
дена од датумот на нивното издавање.
Заклучно со 28 јуни 2013 година ТРД 24 Вести од Штип го уплати надоместокот
во целост, додека ТРД Канал 5 Плус Скопје не започна со плаќањето на пресметаниот
надоместок за дозволата.
Советот за радиодифузија на РМ, согласно член 64 од Законот за
радиодифузната дејност и член 23 став 1 од Правилникот за процедурите на
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ
(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), едногласно иницира постапка за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност, на ТРД Канал 5 Плус од Скопје, кој по
доставената пресметка не изврши плаќање на надоместокот за дозволата во
наведениот рок од 15 дена.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи до ТРД Канал 5
Плус од Скопје, кој не изврши плаќање на надоместокот за дозволата, да упати
последно предупредување да го плати долгот кон Советот во рок од 15 дена од
иницирањето на постапката за одземање на дозволата, известувајќи го дека во
спротивно, согласно иницираната постапка за одземање на дозволата, Советот ќе
донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.
Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското и
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во случај имателот
на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на
дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на
дозволата се запира.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви одлуките за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на: ТРД ТВ Ирис Штип, ТРД
Радио Лав Охрид, ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп и ТРД Радио Беса.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за
запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на:
1. ТРД Радио Канал 77 Штип;
2. ТРД ТВ Амазон Скопје;
3. ТРД ТВ Шутел Скопје и
4. ТРД ТВ Кисс Тетово
5. TРД ТВ Ера Скопје
6. ТРД ТВ БТР Национал Скопје
7. ТРД ТВ Скај Нет Манчев Скопје
8. ТРД ТВ Арт Тетово
9. ТРД ТВ Калтрина Струга
10. ТРД ТВ Арт Канал Струга
11. ТРД Телевизија Ускана Кичево
12. ТРД ТВ Еми Радовиш
13. ТРД ТВ Кобра Радовиш
14. ТРД Радио Арачина с. Арачиново- Скопје
15. ТРД Гаудеамус Радио Класик ФМ Скопје
16. ТРД Радио Џез ФМ Скопје
17. ТРД Радио Актуел Битола
18. ТРД Би-Ки-Ал Битола
19. ТРД Б-97 Битола
20. ТРД Радио Плус Форте Тетово
21. ТРД Радио Голди Велес
22. ТРД Радио МХ Охрид
23. ТРД Радио Ди Џеј Струга
24. ТРД Радио Кики Струга
25. ТРД Александар Македонски Кичево
26. ТРД Радио 5 Чоки Прилеп
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27. ТРД Радио Комета 2000 Гостивар
28. ТРД Радио Мерлин Дебар и
29. ТРД Радио Пехчево
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за
запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност за: ТРД ТВ Вижн-БМ Прилеп , ТРД Г-ТВ Телевизија Гостивар,
ТРД ТВ Лажани Лажани и ТРД Телевизија Канал 8 Кочани.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за
иницирање постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на
ТРД Канал 5 Плус од Скопје, кој по доставената пресметка не изврши плаќање на
надоместокот за дозволата во наведениот рок од 15 дена.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Одлуката за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на: ТРД ТРД ТВ Ирис Штип, ТРД Радио
Лав Охрид, ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп и ТРД Радио Беса, да ја објави во
Службен весник на Република Македонија.
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да ја извести
Агенцијата за електронски комуникации за горенаведените Одлуки на Советот.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, сите горенаведени заклучоци и
дописи да ги достави до соодветните радиодифузери.

Точка 3
Советот ја разгледа предложената Информација за барањето за согласност за
промена на сопственичката структура на трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија
ДООЕЛ Струга, со предлог одлука.
Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека
трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија ДООЕЛ Струга, до Советот поднел
уредно и комплетно Барање за промена на сопственичката структура.
Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија
ДООЕЛ Струга.
Советот, едногласно, со 13 гласа „за“, донесе одлука да издаде одобрение за
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво КИКИ Илија
ДООЕЛ Струга, со оглед на тоа што не се создава недозволена медиумска
концентрација, односно не постојат формално-правни пречки.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката.

Точка 4
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, Сарај, во времето од 9–ти до 16-ти
јуни 2013 година, со предлог заклучоци.
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и
сродни права објасни дека врз основа на извршен мониторинг од страната на Секторот
за програмски работи во однос на емитувана играна програма на програмата на ТВ
Едо, Советот на радиодифузерот согласно Законот, побарал договори за регулирани
авторски права. Информира дека радиодифузерите се должни да создаваат и
емитуваат програми со уредени авторски и сродни права и да достават документи на
барање на Советот за радиодифузија и други надлежни органи со кои го докажуваат
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уредувањето на правата. Во документацијата која ја доставил ТВ Едо, ни во
договорите, ни во документите за достава на филмови, не е назначен лиценцниот
период и не е ограничен бројот на емитувања, што е задолжителна практика при
регуларната продажба, односно регуларното купување на играни, анимирани и
документарни филмови за нивно емитување на телевизија. Ниеден од наведените
документи не е преведен на македонски јазик од страна на овластен судски преведувач
и не е заверен кај нотар, што значи дека во тој поглед доставената документација не е
во согласност со Одлуката за доставување на пропратна документација кон барањата
и другите дописи упатени до Архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски
мрежи.
Управителот на ТВ ЕДО, Енес Бабачиќ, кој присустуваше на седницата, рече дека
не се согласува во голем дел со наведените податоци од Информацијата, како на
пример со датата на производство на еден дел од играната емитувана програма на ТВ
Едо и додаде дека за одреден дел од играната програма која е наведена во
Информацијата, дека не била ни емитувана на програмата на ТВ ЕДО. Што се
однесува до договорите за регулирани авторски права, наведе дека играната програма
ја има купено, а не изнајмено на одреден период.
Членот на Советот, Столе Наумов рече дека не е прв пат Советот да реагира на
емитуваната играна програма на ТВ Едо. Во таа насока додаде дека Секторот за
авторски права изразува само сомневање врз основа на документацијата која ја
доставил ТВ Едо. Исто така додаде дека Советот работи не само по негово видување
туку и по доставени претставки од другите телевизии кој реагираат на емитуваните
играни филмови на ТВ ЕДО, за кои не може да се каже дека се произведени 70-те
години.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за емитувана играна
програма (кинематографски играни и анимирани филмови и ТВ серии и серијали) на
програмата на регионалниот радиодифузер ТВ Едо – с. Љубин, Сарај, во време од 9-ти
до 16-ти јуни 2013 година.
Советот за радиодифузија едногласно одлучи против регионалниот радиодифузер
ТВ Едо – с. Љубин, Сарај и против одговорното лице, неговиот управител Енес Бабачиќ
од с.Љубин, да поденесе барање за поведување на прекршочна постапка до
Основниот суд Скопје I – Скопје, по претходно спроведена постапка за порамнување,
со оглед на наведените факти во информацијата, односно дека кај ТРД – ТВ Едо има
основ да се констатира дека се работи за прекршување на член 77 став 1 од Законот
за радиодифузната дејност, односно за прекршок од член 166 став 1 точка 20 од
Законот за радиодифузната дејност, на страна на радиодифузерот ТРД ТВ ЕДО ДООЕЛ –с.Љубин, Сарај, и прекршок од член 166 став 3 во врска со 166 став 1 точка 20
од Законот за радиодифузнат дејност, на страна на одговорното лице, неговиот
управител Енес Бабачиќ од с.Љубин, Сарај.
Советот за радиодифузија одлучи да поднесе известување за прибрани
информации до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија –
Центар за сузбивање на организиран и сериозен криминал, поради основано сомнение
за сторено кривично дело „Пиратерија на аудиовизуелно дело“ од член 157 – б став 1
од Кривичниот законик, од страна на одговорното лице, управителот Енес Бабачиќ од
с.Љубин, Сарај, и сторено кривично дело „Пиратерија на аудиовизуелно дело“ од член
157 – б став 3 во врска со 1 од Кривичниот законик, од страна на правното лице,
радиодифузерот ТРД ТВ ЕДО - ДООЕЛ –с.Љубин, Сарај.
Советот го задолжи Секторот за правни работи до ТРД – ТВ Едо да поднесе
Барањето, откако претходно ќе спроведе постапка за порамнување согласно Законот
за прекршоци.
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Точка 5
Советот ја разгледа предложената Информација за уредени авторски и сродни
права за емитувани ТВ интермеца и документарни емисии на сателитскиот
телевизискиот програмски сервис на ТРД 24 вести, на ден 05.06.2013 година и
12.06.2013 година.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за уредени авторски и
сродни права за емитувани ТВ интермеца и документарни емисии на сателитскиот
телевизискиот програмски сервис на ТРД 24 Вести ДООЕЛ – Штип , на ден 05.06.2013
година и 12.06.2013 година.
Советот за радиодифузија одлучи да се извести радиодифузерот ТРД 24 Вести
ДООЕЛ – Штип дека нема повреда на авторските и сродните права при емитувањето
на содржините на кои се однесува Информацијата, со напомена во договорите со кои
се обезбедуваат права за емитување на било кој вид програми, вклучувајќи ги и
прилозите кон нив, детално да се прецизира програмската содржина на која тие се
однесуваат, на начин што освен насловот, ќе бидат назначени режисерот, продуцентот
и годината на продукција.

Точка 6
Разно
Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
предложениот Извештај од учеството на VII состанок на работната група на MNRA за
подготовка на XV пленарно собрание на Медитеранската мрежа на регулаторни тела
(MNRA) што се одржа во Никозија, Кипар на 21.06.2013 година, подготвен од Членот на
Советот, м-р Методија Јанчески.
- Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за
отстранета недозволена медиумска концентрација кај Трговското радиодифузно
друштво Канал 5 Плус од Скопје.
На 27.06.2013 година, во Советот беше доставено Решение (наш бр.03-1208/3)
издадено од Централниот регистар на РМ, од кое се гледа дека физичкото лице Јани
Бојаџи отстапило од сопственичката структура на Друштвото за продукција, трговија и
услуги ОРИОН ПРОДАКШН ДОО увоз-извоз Скопје
Советот констатира дека пречките за вршење радиодифузна дејност се отстранети
и работењето на Трговското радиодифузно друштво Канал 5 Плус од Скопје е во
согласност со законските одредби.

Бр. 02-2906/8
16.07.2013 година
Скопје

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

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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