ЗАПИСНИК
од 34-та седница на Советот
одржана на 10.07.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р
Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Столе Наумов, м-р Васко Петревски, Методи
Стоименовски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (годишен одмор), Сељадин
Џезаири (годишен одмор), акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсуство).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Слободан Беличански, Магдалена Давидовска – Довлева, Милаим
Абдураими, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Јетон Исмаили, Арбен Саити,
Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска.
Други присутни: Јета Жута од ЦРМ, Бедри Реџалари од ТВ Алсат-М, Зајџан
Османи од МТВ2, Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Биљана Коха од МТВ.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 34-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и
15 минути и се одржа во просториите на Советот.
Советот едногласно, со 12 гласа „за“, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 29-та седница на Советот одржана на
14.06.2013 година.
2. Усвојување на Записникот од 30-та седница на Советот одржана на
19.06.2013 година.
3. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност по доставени пресметки на трговските радиодифузни друштва.
4. Информација во врска со добиени податоци од страна на Агенцијата за
електронски комуникации, за некористење на радиофреквенцијата 102.2 MHz од страна
на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, со предлог-заклучок.
5. Анализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на
нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01
јануари до 30 јуни 2013 година.
6. Информација во врска со преземање активности за усогласување на
работењето на Советот со одредбите од Законот за приватно обрзбедување.
7. Конечен извештај за извршената ревизија на следење на препораките дадени
во Конечниот извештај за извршената ревизија врз менаџментот и структурата на
контролите на ИПА групата назначена во Совет за радиодифузија, бр.01-5102/3 од
07.11.2012 година.
8. Барање бр.11-297 од 26.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.18 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово.
9. Барање бр.11-300 од 26.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.18 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово.
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10. Барање бр.11-299 од 26.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр. 19 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.
11. Барање бр.11-298 од 26.06.2012 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.20 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје.
12. Барање бр.11-244 од 10.06.2013 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.15 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.
13. Барање бр.11-249 од 12.06.2013 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.16 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.
14. Барање бр.11-243 од 10.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.18 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.
15. Барање бр.11-247 од 12.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.19 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен.
16. Барање бр.11-301 од 27.06.3013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр 42 на Македонски Телеком АД Скопје.
17. Барање бр.11-289 од 18.06.2013 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.2 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.
18. Барање бр.11-307 од 02.07.2013 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.3 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.
19.Барање бр.11-249 од 12.06.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа KДС – ВТ ДООЕЛ Пробиштип.
20. Барање бр.11-285 од 17.06.2013 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.18 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип,
Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола,
Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци,
21. Барање бр.11-68 од 01.04.2013 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.11 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.
22. Извештај од службеното патување во Љубљана од 19 до 22 јуни 2013 година,
подготвен од Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски.
23. Разно

Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 29-та седница на Советот одржана на
14.06.2013 година и со 10 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот,
Методи Стоименовски и м-р Васко Петревски, го усвои во текстот што беше предложен.

Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 30-та седница на Советот одржана на
19.06.2013 година и со 9 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот,
Столе Наумов, Антонио Јовановски и м-р Методија Јанчески го усвои во текстот што
беше предложен.
Точка 3
Советот ја разгледа предложената Информација за плаќање на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност по доставени пресметки на трговските
радиодифузни друштва.
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Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи ја објасни
моменталната состојба во однос на плаќањето на надоместокот за дозволата за
вршење радиодифузна дејност по доставени пресметки за трговските радиодифузни
друштва од доставените пресметки на 25-ти јуни 2013 година.
Советот ја усвои предложената Информација за плаќање на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност по доставени пресметки за трговските
радиодифузни друштва.
На 25-ти јуни 2013 година се доставени пресметки за плаќање на надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност на шест трговски радиодифузни друштва
и тоа: ТРД Скај Радио Плус Берово, ТРД Радио Модеа Свети Николе, ТРД Радио Зора
Делчево, ТРД Радио Мис 2008 Пласница, ТРД Радио Морис Плус Македонски Брод и
ТРД Продукција-ЛГН Неготино. Рокот за плаќање на надоместокот по доставените
пресметки изнесува 15 дена од датумот на нивното издавање.
Заклучно со 9-ти јули 2013 година, четири трговски радиодифузни друштва го
уплатија надоместокот во целост и тоа: ТРД Радио Модеа Свети Николе, ТРД Радио
Зора Делчево, ТРД Радио Морис Плус Македонски Брод и ТРД Скај Радио Плус
Берово.
Две трговски радиодифузни друштва не започнаа со плаќањето на
пресметаниот надоместок за дозволата и тоа:
1. ТРД Радио Мис 2008 Пласница и
2. ТРД Продукција-ЛГН Неготино
Советот за радиодифузија на Република Македонија 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 одлучи да иницира постапка за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на ТРД Радио Мис 2008
Пласница и ТРД Продукција-ЛГН Неготино, кои по доставените пресметки не извршија
плаќање на надоместокот за дозволата во наведениот рок од 15 дена.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи до ТРД Радио
Мис 2008 Пласница и ТРД Продукција-ЛГН Неготино, кои не извршија плаќање на
надоместокот за дозволата, да упати последно предупредување да го платат долгот
кон Советот во рок од 15 дена од иницирањето на постапката за одземање на
дозволата, известувајќи ги 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 Уп 1 - Заклучоците
за иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на на ТРД Радио Мис 2008 Пласница и ТРД Продукција-ЛГН Неготино.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот горенаведените заклучоци да ги
достави до соодветните радиодифузери.
Точка 4
Советот ја разгледа Информацијата во врска со добиени податоци од страна на
Агенцијата за електронски комуникации, за некористење на радиофреквенцијата 102.2
MHz од страна на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, со
предлог-заклучок.
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Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот на
17.06.2013 година, до Агенцијата за електронските комуникации испрати допис –
Барање информација, со кој беше побарано во најкраток временски период до Советот
да бидат доставени податоци за тоа дали од страна на Друштвото за радио дифузија
ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, се користи доделената фрекфенцијата 102,2 MHz за
емитување радио програма на локално ниво на подрачјето на општина Струга, локација
Вишни. На 27.06.2013 година, Агенцијата за електронските комуникации, до Советот
испрати Информацијата за Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга
дека согласно последните мерења од 19 и 20 јуни оваа година, како и согласно
мерењата извршени на 16.05.2013 година и на 25.04.2013 година, Друштвото за
радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга не ја користи радиофрекфенцијата 102,2
MHz од локација Вишни. Во таа насока предложи Советот да формира комисија која ќе
има за цел да изврши увид и контрола дали Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ
Славе ДООЕЛ Струга врши радиодифузна дејност.
Советот ја усвои предложената Информација во врска со добиени податоци од
страна на Агенцијата за електронски комуникации, за некористење на
радиофрекфенцијата 102.2 MHz од страна на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ
Славе ДООЕЛ Струга.
На 27.06.2013 година, Агенцијата за електронските комуникации, до Советот
испрати Информацијата за Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга
бр.0805-1617/4 од 24.06.2013 година (наш бр.03-2815/2) дека согласно последните
мерења од 19 и 20 јуни оваа година, како и согласно мерењата извршени на 16.05.2013
година и на 25.04.2013 година, Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга не ја користи радиофрекфенцијата 102,2 MHz од локација Вишни. Имено,
последни мерења од страна на Агенцијата за електронските комуникации, од кои се
гледа дека радиодифузерот ја користи наведената фрекфенција се од 03.12.2012
година.
Во врска со горе наведеното, може да се утврди дека Друштвото за
радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, во своето работење не ја исполнува
обврската предвидена во член 72 став 4 од Законот за радиодифузната дејност емитување најмалку 10 часа дневно програма на радио, односно наведениот
радиодифузер веќе подолг временски период, континуирано не емитува програмски
сервис на доделената фрекфенција 102,2 MHz, со што се настанати околности што
претставуваат законски пречки за радиодифузерот како имател на дозволата да врши
радиодифузна дејност.
Согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност, Советот донесе
Заклучок за иницирање на постапката за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга,
со оглед дека по издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат
законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност– неемитување најмалку 10
часа дневно програма на радио, спротивно на член 72 став 4 од Законот за
радиодифузната дејност.
Советот за радиодифузија на РМ, формира Комисија составена од три члена:
Столе Наумов, член на Советот, м-р Борис Арсов, член на Советот и Арбен Саити,
Раководител на Секторот за технологии и информатика, која ќе оствари службена
посета кај Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, за да се утврди
дали радиодифузерот започнал да емитува програмски сервис на доделената
фрекфенција 102,2 MHz.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да го подготви Уп 1 - Заклучокот
за иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга.
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Советот го задолжи Секретаријатот на Советот горенаведениот заклучок да го
достави до Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга
Точка 5
Советот ја разгледа предложената Анализа на следењето на сопственичката
структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на
сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година.
Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека
првата полугодишна Анализа на следењето на сопственичката структура на
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на
сопственоста, Советот за радиодифузија ја изработи во јули 2011 година, а се
однесуваше на периодот од 01 јануари до 30 јуни 2011 година. Во оваа, веќе петта по
ред Анализа, се прикажани преземените активности во врска со овие прашања во
период од 01 јануари до 30 јуни 2013 година. Во периодот кој го опфаќа оваа Анализа
(првата половина од 2013 година), беше извршена промена на сопственичката
структура кај вкупно 11 радиодифузери, сите со дозвола за вршење радиодифузна
дејност на локално ниво. Од нив, три беа радиостаници, а осум телевизиски станици.
Кај вкупно десет радиодифузери промената на сопственичката структура беше
извршена во согласност со одредбите од Законот за радиодифузната дејност, а само
еден изврши промена без претходно да побара одобрение од Советот за
радиодифузија, што е спротивно на одредбите од став 2 член 17 од Законот. За
ваквото прекршување Советот за радиодифузија му изрече мерка – писмена опомена.
Недозволена медиумска концентрација беше констатирана кај вкупно три
радиодифузери: една сателитска телевизија, една радиостаница што емитува
програма на државно ниво и една локална радиостаница. Сателитската телевизија ја
отстрани недозволената медиумска концентрација, со што го усогласи своето
работење со одредбите од Законот за радиодифузна дејност. Рокот за усогласување
на работењето на двете радиостаници истекува во август 2013 година.
И овој пат беше забележан висок степен на исполнување на обврската за
транспарентност на сопственоста и изворите на финансирање од страна на
радиодифузерите. Податоците ги објавија вкупно 132 радиодифузери, меѓу кои се сите
телевизиски и сите радиостаници на државно и регионално ниво. Три локални
радиостаници делумно ја исполнија оваа обврска (ги објавија податоците само на
сопствената програма, а не и во дневен весник), а воопшто не ги објавија само шест
локални радиодифузери (две телевизии и четири радиостаници).
Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на следењето на
сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на
транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, Анализата на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и
на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01
јануари до 30 јуни 2013 година, да ја објави на веб страницата на Советот за
радиодифузија.
Точка 6
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со преземање активности
за усогласување на работењето на Советот со одредбите од Законот за приватно
обрзбедување.
5

Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека заради усогласување на
работењето на Советот со Законот за приватно обезбедување, Секторот за правни
работи дава предлог заклучоци и истите ги објасни.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со преземање
активности за усогласување на работењето на Советот со одредбите од Законот за
приватното обезбедување.
Советот за радиодифузија едногласно донесе Правилник за измена на
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и
задачите на Стручната служба на Советот – Пречистен текст, бр.01-2097/1 од
30.04.2013 година со Прилог 1 и Прилог 2, со измените кои се предложени и тоа:
- Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и
задачите на Стручната служба на Советот – Основен текст (Пречистен текст), бр.012097/1 од 30.04.2013 година, во глава III. ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ,
во точка 1. Секретаријат на Советот, во член 11, став 1, во алинејата 7, зборовите:
„обезбедување на просториите на Советот“се бришат;
- Во Табеларниот преглед на работните места во Стручната служба на Советот
(Прилог бр.1 кон Правилникот), кај работното место под ред бр.8 „ВОЗАЧ, ДОМАЌИН,
ДОСТАВУВАЧ, ПОРТИР“, зборот „ПОРТИР“се брише;
- Во Описот на работните места утврдени во табеларниот преглед на работни места
во Стручната служба на Советот (Прилог 2 кон Правилникот), во точката 2)
СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОВЕТОТ, кај работното место под реден бр.8 „ВОЗАЧ,
ДОМАЌИН, ДОСТАВУВАЧ, ПОРТИР“, зборот „ПОРТИР“ и алинејата 5 која гласи: „се
грижи за одржувањето на редот и безбедноста при доаѓањето на странките во
просториите на Советот“, се бришат;
- Во Описот на работните места утврдени во табеларниот преглед на работни места
во Стручната служба на Советот (Прилог 2 кон Правилникот), во точката 2)
СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОВЕТОТ, кај работното место под реден бр.10 „РАБОТНИК НА
ПРИЈАВНИЦА“, алинејата 1 која гласи: се грижи за одржување на редот и безбедноста
при влегувањето во службените простории на Советот, се брише.
Советот за радиодифузија едногласно донесе Правилник за измена на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба
на Советот за радиодифузија – Пречистен текст, бр.01-2087/1 од 30.04.2013 година
така што во точка III. „СЛОЖЕНОСТ НА РАБОТАТА“, во член 5, во точка VII. (Категорија
– 353 бодови),
зборот „ ,портир“ се брише.
Да се изврши соодветна измена на Договорот за вработување на работникот
распореден на работно место „ВОЗАЧ, ДОМАЌИН, ДОСТАВУВАЧ, ПОРТИР“ и во други
акти доколку е тоа потребно.
Советот го задолжи Секторот за правни работи, по донесувањето на новата
Одлука на Владата на Република Македонија за определување на правни лица кои се
должни да имаат обезбедување на лица и имот за свои потреби и откако таа ќе биде
објавена во „Службен весник на Република Македонија“, да изработи материјал
односно информација за некоја од наредните седници, околу тоа дали Советот за
радиодифузија на Република Македонија е должен да врши обезбезбедување на лица
и имот за свои потреби?
За сите преземени активности во насока на усогласување на своето работење
со Законот за приватно обезбедување, Советот да ја извести Комората на РМ за
обезбедување на лица и имоти.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви пречистен текст од
Правилникот за измена на Правилникот за внатрешна организација и систематизација
на работните места и задачите на Стручната служба на Советот и Правилникот за
измена на Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во
Стручната служба на Советот за радиодифузија.
6

Точка 7
Советот го разгледа предложениот Конечен извештај за извршената ревизија на
следење на препораките дадени во Конечниот извештај за извршената ревизија врз
менаџментот и структурата на контролите на ИПА групата назначена во Совет за
радиодифузија, бр.01-5102/3 од 07.11.2012 година.
Внатрешниот ревизор од Одделението на внатрешна ревизија на Советот, објасни
дека ревизијата е извршена врз основа на овластување дадено од Претседателот на
Советот д-р Зоран Трајчевски и се однесуваше на вменанџментот и структурата на
контролите на ИПА групата назначена од Советот, а ревизијата е предвидена во
Годишниот план за внатрешна ревизија за 2013 година. Ревизијата е извршена од
страна на Внатрешниот ревизор од Одделението на внатрешна ревизија на Советот во
периодот од 2 мај до 15 јуни 2013 година. Целта на ревизијата беше да се констатира
дека ИПА групата назначена во Советот за радиодифузија ги спроведува препораките
дадени во Конечниот извештај за извршената ревизија врз менаџментот и структурата
на контролите на ИПА групата назначена во Совет за радиодифузија, бр.01-5102/3 од
07.11.2012 година. Внатрешниот ревизор на крајот ги истакна препораките и наодите
кои се констатирани.
Советот едногласно го усвои предложениот Конечен извештај за извршената
ревизија на следење на препораките дадени во Конечниот извештај за извршената
ревизија врз менаџментот и структурата на контролите на ИПА групата назначена во
Советот за радиодифузија, бр.01-5102/3 од 07.11.2012 година.

Точка 8 – 21
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет
на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, објасни дека целата доставена документација 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.
Советот едногласно одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на
регистрираниот збирен програмски пакет на: Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје, за градовите Куманово,Тетово, Велес, и Скопје, ТРД – оператор на кабелска
мрежа Канал 16 ДОО Ресен, Македонски Телеком АД Скопје, Друштво за
телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, ТРД – оператор на кабелска мрежа KДС – ВТ ДООЕЛ
Пробиштип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници
Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе,
Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци и Друштво за трговија и услуги
ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.
Советот едногласно одлучи:
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје за градот Куманово, да му се издаде Потврда
за регистриран програмски пакет бр.18 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градот Тетово, да му се издаде Потврда
за регистриран програмски пакет бр.18 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
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- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градот Велес, да му се издаде Потврда за
регистриран програмски пакет бр.19 за регистрација на програмски пакет на програмски
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градот Скопје, да му се издаде Потврда за
регистриран програмски пакет бр.20 за регистрација на програмски пакет на програмски
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда
за регистриран дигитален програмски пакет бр.15 за регистрација на дигитален
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда
за регистриран дигитален програмски пакет бр.16 за регистрација на дигитален
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда
за регистриран програмски пакет бр.18 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда
за регистриран програмски пакет бр.19 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран
програмски пакет бр.42 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за
реемитување преку комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, да му се издаде Потврда за
регистриран дигитален програмски пакет бр.2 за регистрација на дигитален програмски
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, да му се издаде Потврда за
регистриран дигитален програмски пакет бр.3 за регистрација на дигитален програмски
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа KДС – ВТ ДООЕЛ Пробиштип, да му се издаде
Потврда за регистриран програмски пакет бр.5 за регистрација на програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –
Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица,
Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистриран
дигитален програмски пакет бр.18 за регистрација на дигитален програмски пакет на
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
- на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, да му се издаде Потврда за
регистриран програмски пакет бр.11 за регистрација на програмски пакет на програмски
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа.
Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети по
управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во
програмските пакети на: Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите
Куманово,Тетово, Велес, и Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО
Ресен, Македонски Телеком АД Скопје, Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО,
ТРД – оператор на кабелска мрежа KДС – ВТ ДООЕЛ Пробиштип, ТРД – оператор на
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за
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градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино,
Радовиш и Кавадарци и Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до
наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.

Точка 22
Советот го разгледа и едногласно го усвои го усвои предложениот Извештај од
службеното патување во Љубљана од 19 до 22 јуни 2013 година, подготвен од
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, членот на Советот Лазо Петрушевски
и Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска.
Точка 23
Разно
- Советот едногласно ја усвои предложената Информација за доставеното Барање
од ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар, (наш бр.03-2905/3 од 09.07.2013 година), за
повлекување на жалба на Советот за радиодифузија против Пресудата на Основниот
Суд Дебар со која на обвинетите им е изречена прекршочна санкција - опомена.
Советот за радиодифузија против ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар и одговорниот
уредник во правното лице, има поднесено Барање за поведување прекршочна
постапка, Прк.бр.0-1-158/13 (наш бр.03-1841/1 од 15.04.2013 година) пред Основниот
Суд Дебар, заради прекршување на член 75 став 3 од Изборниот Законик и член 22
став 1 од Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за
време на изборна кампања (емитување платено политичко рекламирање кое што е
подолго од 15 минути на еден реален час и повеќе од 10 минути на еден реален час за
еден учесник во изборната кампања).
Согласно Законот за прекршоците не постои правна пречка за повлекување на
поднесена Жалба во прекршочна постапка од страна на овластениот орган и
повлекувањето на Жалбата која е поднесена по однос на видот на прекршочната
санкција (опомена) која им е изречена на обвинетите, не предизвикува дополнителни
финансиски трошоци за Советот за радиодифузија.
Советот за радиодифузија на РМ како овластен орган за поведување на
прекршочна постапка, едногласно одлучи да ја повлече поднесената Жалба, бр.032950/2 од 04.07.2013 година на Пресудата на Основниот Суд Дебар, Прк.бр.0-158/13,
преку Основниот Суд Дебар до Апелациониот Суд Гостивар и одлучи достави Барање
за повлекување на предметната Жалба.
Повлекувањето на Жалбата која е поднесена по однос на видот на прекршочната
санкција (опомена) која им е изречена на обвинетите, не предизвикува дополнителни
финансиски трошоци за Советот за радиодифузија.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Барање за
повлекување на предметната Жалба.
Советот го задолжи Се задолжува Секторот за правни работи со допис да го
извести ТРД ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар и одговорниот уредник за одлуката на Советот.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави дописот до ТРД
ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар и Барањето до надлежниот суд.
- Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци.
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Советот донесе едногласна одлука да издаде одобрение за промена на
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ Кавадарци, 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.
- Советот за радиодифузија на Република Македонија го разгледа и
едногласно го усвои предложениот Извештај за службено патување во Брисел,
Кралство Белгија, подготвен од Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски.
- Советот едногласно ја усвои усмената Информацијата на Заменикот на
претседателот на Советот, д-р Милим Фетаи во врска со остварениот состанок со
претставниците на ЈП „Македонска радиодифузија“ и претставниците од Советот за
радиодифузија на Република Македонија, Претседателот на Советот, д-р Зоран
Трајчевски и Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милим Фетаи, во однос на
тоа кои нивни предаватели се исклучени, дали имаат предаватели кои се уште
емитуваат аналогно и доколку има такви да ги наведат причините зошто се уште го
емитуваат аналогниот сигнал. Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милим
Фетаи рече дека според образложението кое го добил, точно е дека имаат настанато
одредени проблеми по 1 јуни 2013 година, но сепак најголемиот дел од Република
Македонија е покриен со дигитален сигнал. Во таа насока на остварениот состанок со
претставниците на ЈП „Македонска радиодифузија“, добил ветување дека во најскоро
време, односно најдоцна до почетокот на септември 2013 година, проблемот кој е од
технички карактер, ќе се реши.

Бр.02-3037/13
29.07.2013 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
Изработил/одобрил: Ружица Бошнакоска Јотевска
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