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ЗАПИСНИК 
од 64-та седница на Советот 
одржана на 13.12.2013 година 

 
 
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 

Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо 
Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р 
Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Селвер Ајдини, Методи 
Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Горан 
Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, Милаим Абдураими, Јетон Исмаили, Луција 
Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска-Јотевска. 
            Други присутни: Дејан Богојевски од ТВ Канал 5, Миомир Серафиновиќ  од ТВ 
Канал 5, Влатко Александров  од ТВ Телма, Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Валмир 
Кучи од ТВ Алсат М, Максим Ристевски од Капитал, Блерина Селили, Горан Наумовски 
од Плус Инфо. 

 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 64-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 
се одржа во просториите на Советот. 

Во однос на предложениот Дневен ред, Претседателот на Советот, д-р Зоран 
Трајчевски предложи точката 9, „Предлог – одлука за доделување договор за јавна 
набавка за потребите на Советот за радиодифузија“, да биде под реден број 4, поради 
суштинската поврзаност со претходните точки од Дневниот ред, а останатите точки да 
го следат редоследот согласно предложената измена. Предлогот беше ставен на 
гласање и едногласно се усвои. 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, во однос на 
Дневниот ред за 65-та седница, предложи две измени. Првиот предлог беше да се 
додаде како точка „Меморандум за соработка на Советот за радиодиодифузија на 
Република Македонија со Државен Универзитет во Тетово (ДУТ)“ и додаде дека за 
наведениот меморандум за соработка, оставарени се претходни контакти и разговори 
со ДУТ и претставува пракса на Советот со другите институции. Вториот предлог се 
однесуваше на точката 4 „Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје, емитуван на 8, 9 и 10 
декември 2013 година“, за која предложи да се симне од Дневниот ред. Образложи 
дека предлогот произлегува од д-р Милаим Фетаи и тројцата членови на Советот и тоа: 
Замир Мехмеди, Селвер Ајдини и Сељадин Џезаири. Тие сметаа дека точката е 
тенденциозна и селективна затоа што требаше и други телевизии да бидат 
мониторирани и анализирани за истиот период кога е анализиран и АЛСАТ – М. 

Членот на Советот, Столе Наумов, во од нос на точката 4 „Извештај од 
мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М 
ДОО Скопје,  емитуван на 8, 9 и 10 декември 2013 година“, во однос на дискусијата која 
се разви за предлогот, рече дека може да „замириса“ на политика која што не е 
медиумска и нема врска со професионални стандарди и во таа насока рече дека ќе се 
воздржи од дискусија и гласање затоа што не сака да биде ставен во ситуација во која 
што Советот наместо да биде дел од решението станува дел од проблемот.  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека и тој од слични, скоро 
идентични причини како изложените од страна на членот на Советот, Столе Наумов, 
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нема да учествува со негово гласање, во работи кои можат да “замирисаат“ на 
политички игри или пресметки. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, исто така најави дека нема да 
учествува во гласањето. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, предлогот „Меморандум за 
соработка на Советот за радиодиодифузија на Република Македонија со Државен 
Универзитет во Тетово (ДУТ)“ да биде вградена како точка 7 во Дневниот ред го стави 
на гласање. Предлогот беше едногласно усвоен. 

Предлогот на Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи и тројцата 
членови на Советот, Замир Мехмеди, Селвер Ајдини и Сељадин Џезаири, точката 4 
„Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво 
АЛСАТ - М ДОО Скопје,  емитуван на 8, 9 и 10 декември 2013 година“ да се тргне од 
дневен ред беше ставен на гласање. „За“ овој предлог имаше четири гласа од 
Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи и тројца членови на Советот, Замир 
Мехмети, Селвер Ајдини и Сељадин Џезаири. Против беа осум членови на Советот, 
додека тројцата членови на Советот, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ и акад. Бојан 
Шоптрајанов се изјаснија дека не сакаат да гласаат. Предлогот не се усвои. 
            

 Советот, со 8 гласа „за“, против четири гласа од Заменикот на претседателот  
д-р Милаим Фетаи и тројца членови на Советот, Замир Мехмеди, Селвер Ајдини и 
Сељадин Џезаири, а тројцата членови на Советот, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ 
и акад. Бојан Шоптрајанов не гласаа,  со усвоените измени, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 61-та седница на Советот, одржана на 

29.11.2013 година. 
2. Предлог за Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија за 2013 година. 
3. Предлог- Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година 

на Советот за радиодифузија на Република Македонија (Пречистен текст) бр.01-4055/1 
од 09.10.2013 година. 

4. Предлог – одлука за доделување договор за јавна набавка за потребите на 
Советот за радиодифузија. 

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно 
друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје,  емитуван на 8, 9 и 10 декември 2013 година. 

6. Предлог-Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за 
периодот 2014-2016 година. 

7. Меморандум за соработка на Советот за радиодиодифузија на Република 
Македонија со Државен Универзитет во Тетово (ДУТ). 

8. Барање бр.11-454 од 21.11.2013 година, за регистрирање на пакет програмски 
сервиси бр.11 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид. 

9. Барање бр.11-477 од 05.12.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.8 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница. 

10. Барање бр.11-478 од 05.12.2013 година, за регистрирање на пакет програмски 
сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ 
Виница. 

11. Информација за учество на работилница за НПАА 2014 -2016, изработена од 
м-р Драгица Љубевска. 

12. Разно. 
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 Точка 1 

 Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 61-та седница на 
Советот, одржана на 29.11.2013 година, во текстот како што беше предложен. 
 
 

Точка 2 
  Советот го разгледа Предлогот за Ребаланс на Финансискиот план на Советот 
за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година. 
 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи објасни дека 
Советот за радиодифузија на РМ за своите потреби треба да обезбеди Услуга за 
транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што 
емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс. Поради таа причина, 
треба да се изврши Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 
2013-та година. 
 Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека безрезервно го поддржува 
предлогот, со оглед на тоа што предложената Услуга за транскодирање, сегментирање, 
снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку 
дигитален терестријален мултиплекс, беше една алка што значително и 
недостасуваше на Советот. Во таа насока рече дека поради тоа фокусот на одредени 
радиодифузери не беше толку силен како за националните електронски медиуми, 
односно со наведената услуга ќе се обезбеди постојано мониторирање и снимање на 
сите субјекти во медиумскиот електронски простор во државата. 
 Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека со обезбедување на  
Услуга за транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ 
сервиси што емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс, ќе се 
обезбеди поквалитетно следење и мониторинг на медиумите за време на локалните, 
парламентарните и претседателски изборни процеси во државата. 
 Советот едногласно донесе одлука за усвојување на Ребалансот на 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 
година. 
             Советот за радиодифузија на РМ за своите потреби обезбеди Услуга за 
транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што 
емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс. 

Поради таа причина, се изврши Ребаланс на Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија за 2013-та година..  
            Со предложениот Ребаланс на Финансискиот план за 2013-та година, вкупните 
планирани расходи според планот ќе останат на претходно утврденото ниво.             
            Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
економско-финансиски работи да ја подготви Oдлуката. 

Советот го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да го изготви 
Ребалансот на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија за 2013 година, во кој ќе ги вгради наведените измени. 
 
 

Точка 3 
 Советот го разгледа и едногласно го усвои Дополнувањето на Годишниот план 
за јавни набавки во 2013 година на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија (Пречистен текст) бр.01-4055/1 од 09.10.2013 година. 
   Согласно потребите на Советот за радиодифузија на РМ кои произлегоа по 
донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во                        
2013 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-4055/1 од 
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09.10.2013 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, 
постојниот Годишен план за јавни набавки за 2013 година, се дополни, и тоа: 

Во Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги,  по 
ставката 35 се додаде 1 (една) нова ставка, ставка 36, која  гласи: 

 

 
Бр. 

Предмет на договорот за 
јавна набавка/рамковната 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
 
 
36. 

 
 
Услуга за транскодирање, 
сегментирање, снимање и 
трансфер на регионални  
ТВ сервиси што емитуваат 
програми преку дигитален 
терестријален мултиплекс 

  
      
    
декември 
    

 
Постапка  со 

преговарање  без 
претходно 

објавување на 
оглас 

 (член 99 став 1 
точка 1 алинеа 2) 

 

 
 
       
 

Ххх 

 

 За напред предложеното дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 
2013 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-4055/1 од 09.10.2013 година, 
средствата се обезбедени со ребаланс 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 
Република Македонија. 

 
 
Точка 4 

            Советот ја разгледа Предлог – одлуката за доделување договор за јавна 
набавка за потребите на Советот за радиодифузија. 
 Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека предложената јавна набавка 
покрај тоа што ќе овозможи прием и снимање на 19 телевизиски сервиси кој емитуваат 
програма надвор од подрачјето на град Скопје, дополнително ќе донесе уште две 
придобивки. Потенцира дека ќе биде добра припрема за следниот голем проект што го 
очекува Советот, а тоа е да биде во можност по електронски пат Советот да ги следи 
кабелските оператори, припрема за еден поголем проект, кој што ќе заземе повеќе 
финансиски средства и ќе се одвива во наредните две-три години. Со самото барање 
на Советот да може да ги прима информациите по електронски пат од нарачателот ќе 
овозможи да и со други слични институции или медиуми разменува информации по 
електронски пат, што е дополнителна придобивка на предложената јавна набавка. 
 Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека со тоа што досега 
сме имале одредени проблеми во смисла на одење на терен и извршување мониторинг 
на програмата на одредена телевизија, со оваа јавна набавка ќе се овозможи 
поефикасно, поефективно и пореално извршување мониторинг, а Советот ќе има 
прегледност во смисла на програмите што се емитуваат низ цела територија на 
државата. Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека ја поддржува 
предложената јавна набавка и добро е што ќе се реализира и што во новата ера на 
дигитализацијата Советот ќе ги има регионалните телевизии, со цел Секторот за 
програмски работи навремено да реагира доколку се забележат прекршувања на 
Законот. 
            Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2013-
та година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка 
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за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Услуга за 
транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што 
емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс. 
           За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година. 
           Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапката – постапка со преговарање без објавување  јавен оглас (член 99 став 1 
точка 1 алинеа 2) согласно одредбите од Законот за јавните набавки. 
        Постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки. 
        Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви Одлуката. 
       Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе потребните 

активности согласно Законот за јавните набавки. 
 
 

Точка 5 
            Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис на Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје,  емитуван на 8, 9 и 
10 декември 2013 година. 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, бидејќи не беше 
прифатен предлогот даден од него и од другите тројца членови на СРД, да се отстрани 
точката  „Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговско радиодифузно 
друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје, емитуван на 8, 9 и 10 декември 2013 година“ од 
Дневен ред поради тенденциозно и селективно анализирање само на ТВ Алсат М и 
бидејќи, како што рече биле надгласани и останала на Дневен ред оваа точка, 
предложи да ја напуштат седницата и да не учествуваат во расправата се додека не 
биде извршен мониторинг и анализа и на другите медиуми за истиот период. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, пред членовите на Советот да 
ја напуштат седницата, рече дека сака да објасни дека во Советот до сега било пракса 
да биде извршен мониторинг на одреден медиум кога ќе биде констатирано 
прекршување, дали од страна на член на Советот или претставка од граѓанин. Ова 
значи дека не претставува исклучок анализата на Телевизија Алсат М и наводите дека 
специјално е направен мониторинг на овој медиум. Информира дека изминатата 
година е правен мониторинг само на еден медиум по претставка на членови на 
Советот или граѓанин, како на пример по предлогот на двајцата членови на Советот,  
м-р Васко Петревски и Методи Стоименовски, за емисија на ТВ Телма и за емисија на 
ТВ Сител, исто така за ваков тип прекршување, по претставка и на ТВ Сител. Ова значи 
дека не станува збор за селективно постапување, а доколку било кој член на Советот 
има забелешка или сознанија дека на одреден друг медиум имало прекршувања на 
членови на Законот за радиодифузната дејност, согласно Законот и Деловникот за 
работа на Советот имаат право да предложат мониторинг. 

 Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, рече дека сака да 
даде објаснување, дека мониторингот е селективен и тенденциозен, затоа што нема 
укажување од гледач и сл., туку се оди принципиелно, поради значајноста на настаните 
кои се случиле и индикациите дека можеби имало девијации во смисла на 
информирањето кај ТВ Алсат М. Во таа насока рече дека ако одиме принципиелно 
Секторот за програмски работи би требало во најмала рака да направат мониторинг на 
телевизиите кои емитуваат програма на национално ниво, бидејќи членовите на 
Советот не можат да ги следат сите телевизии истовремено, Секторот по службена 
должност ги следи и по наше укажување. Заменикот на претседателот на Советот, д-р 
Милаим Фетаи рече дека Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје,  емитуван на 8, 9 и 10 
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декември 2013 година е направен по службена должност дека треба да се следи ТВ 
Алсат М, но би било принципиелно да се следат уште 3-4 други телевизии кои 
емитуваат програма на државно ниво. Затоа, рече дека остануваат на ставот дека за 
оваа точка нема да бидат присутни на седницата сé додека не се анализираат и 
другите телевизии заедно.  

Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи и тројцата членови на Советот, 
Замир Мехмеди, Селвер Ајдини и Сељадин Џезаири ја напуштија седницата. 
 Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, ги замоли вработените од 
Стручната служба да ја поделат анализата на новинарите, претставниците на 
медиумите, за која што рече дека ќе биде објавена и на веб страната на Советот. Во 
таа насока го прочита заклучокот од предложената Анализа: „Врз база на извршениот 
мониторинг на Трговското радиодифузно друштво Алсат – М ДОО Скопје, емитуван на 
8, 9 и 10 декември 2013 година, со начинот на известување ги прекршило: член 68 став 
2 алинеја 4 бидејќи анализираниот прилог, со стереотипизирањето во кое едната 
етничка група е „жртва“, а другата „насилник“ не го поттикнува духот на толеранцијата, 
заемното почитување и разбирање меѓу индивидуите од различно етничко и културно 
потекло; и член 68 став 2 алинеја 9, бидејќи изборот настанот да се врами како 
„етничка омраза“ така што ќе се стави акцент на сомнежите наспроти фактите и да не 
се обезбеди, или да се направи обид да се обезбеди ставот на обвинетата страна е 
спротивен на објективното и непристрасното прикажување на настаните со еднаков 
третман на различните гледишта и мислења и овозможување на слободно 
оформување на мислењето на публиката за одделни настани и прашања“. 
 Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека она што како новинар го чувствува 
сака да го каже, а тоа е дека вниманието околу ваква сензитивна тема во едно вакво 
сензитивно општество како што е нашето, мултиетничко, го качува како највисоко 
можно скалило кога станува збор за вакви прашања. И се разбира, рече, одговорноста 
на новинарите, на уредниците, на сите кои што се дел од медиумската фела треба 
секогаш да биде во добра кондиција. Рече дека службите добро ја направиле 
анализата, за која има мали забелешки кои што повеќе се однесуваат од аспект на 
професионално извршување на новинарската функција, на новинарскиот ангажман, но 
секогаш според него се удира на последиците, а не на причините. Членот на Советот, 
Столе Наумов, рече дека имаше политичари кој што присуствуваа кога се случуваше 
татков и таков настан, имаше политичари кој што даваа изјави дека некој е талибанец, 
и запраша зошто новинарите би биле поодговорни од неодговорните политичари? Тоа 
е едната работа. Дадени се изјави на жители од некое село, тие така се чувствуваат, 
зошто така се чувствуваат, поради медиумите, поради Мухамед Зекири, поради ТВ 
Алсат М, поради ТВ Сител, поради ТВ Канал 5? Фактите се дека и едната и другата и 
третата и четвртата партија знаеле и за споменикот на Цар Душан и за се што се 
случува, но сега не знаат или можеби намерно сакаат вака да го изменаџираат, зошто 
поинаку не го изменаџирале за да не дојдат во прашање меѓуетничките односи? Од 
друга страна, од новинарски аспект имаше медиуми кои што воопшто не известуваа за 
овие случувања. Запраша, што е подобро да се молчи или да се каже нешто? Втората 
страна недостасува кај Алсат М, прашање е според целокупната состојба и 
создадениот амбиент, дали можеле да одат и да ја земат втората страна како изјави и 
што би кажала таа втора страна, мислам на Македонците, нивните изјави би биле 
полабави од овие? Не сака секогаш сé да се сведува на медиумите, пред она што е 
политика, партиски живот итн. Заради тоа рече, сакам да ги повикам членовите на 
Советот, кога ќе креваат рака, кога ќе одлучуваат како да се постапи по оваа анализа, 
да го земат предвид ова што сега јас го кажав и да се земе предвид досегашното досие 
на Алсат М кон СРД и почитувањето на ЗРД, кое е значително и професионално. Исто 
така при одлучувањето да се биде што повнимателен за да не се добие впечаток кој 
што не сакајќи би нé вовлекол во вителот на етничките односи. 
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 Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека се согласува со еден дел од 
излагањето на членот на Советот, Столе Наумов, конкретно, рече, имајќи предвид дека 
досега нема изречено мерка по ова прекршување на овој радиодифузер, предложи на 
Трговското радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје, за констатираниот 
прекршок да се изрече мерката писмена опомена, која е прва мерка согласно Законот. 

Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис на Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје,  
емитуван на 8, 9 и 10 декември 2013 година.  

По предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, Советот со 8 гласа „за“ од 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот, м-р Борис 
Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 
Петревски, Методи Стоименовски и Антонио Јовановски, (Заменикот на претседателот, 
д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и 
Селвер Ајдини не беа присутни бидејќи ја напуштија седницата по оваа точка, додека 
членовите на Советот, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ и акад. Бојан Шоптрајанов 
беа присутни, но не учествуваа во гласањето), донесе одлука на ТРД АЛСАТ - М ДОО 
Скопје:   
 - поради прекршување на  член 68 став 2 алинеја 4 бидејќи анализираниот 
прилог, со стереотипизирањето во кое едната етничка група е „жртва“, а другата 
„насилник“ не го поттикнува духот на толеранцијата, заемното почитување и разбирање 
меѓу индивидуите од различно етничко и културно потекло и поради прекршување на 
член 68 став 2 алинеја 9, бидејќи изборот настанот да се врами како „етничка омраза“ 
така што ќе се стави акцент на сомнежите наспроти фактите и да не се обезбеди, или 
да се направи обид да се обезбеди ставот на обвинетата страна е спротивен на 
објективното и непристрасното прикажување на настаните со еднаков третман на 
различните гледишта и мислења и овозможување на слободно оформување на мисле-
њето на публиката за одделни настани и прашања, да се изрече мерката: писмена 
опомена. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја подготви горенаведената одлука.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави горенаведената 
одлука до ТРД АЛСАТ - М ДОО Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја евидентира 
горенаведената одлука во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 
правни работи. 

 
 
Точка 6 

            Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Стратешкиот план за 
извршување на внатрешната ревизија за периодот 2014-2016 година и предложениот 
План за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година, изработен од 
Внатрешниот ревизор од Одделението за внатрешна ревизија во Советот за 
радиодифузија. (Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи и членовите на 
Советот, Замир Мехмети, Столе Наумов, Селвер Ајдини и Сељадин Џезаири не беа 
присутни за време на гласањето). 
           Внатрешниот ревизор објасни дека Стратешкиот план за внатрешна ревизија, 
кој е изработен од страна на Одделението за внатрешна ревизија, е план на цели и 
активности и истовремено претставува основен среднорочен план за развој, со 
утврдена временска рамка за остварување на мисијата на Советот за радиодифузија 
на РМ. Одделението за внатрешна ревизија во Советот за радиодифузија започна со 
работа на 02.07.2010 година. Стратешкиот план е основа за активностите на 
внатрешната ревизија, со цел внатрешните ревизори делотворно и во целост да ги 
извршуваат своите задачи, а служи и за одредување на потребниот број внатрешни 
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ревизори. Стратешкиот план се подготвува за период од три години - од 2014 до 2016 
година. Во планот подетално ќе биде разработена првата година (краткорочните 
цели), а индикативно ќе бидат разработени наредните две години (среднорочните 
цели) и истиот ќе биде ревидиран во 2016-та година, кога ќе биде изготвен нов 
стратешки план. 

 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Стратешкиот план за 
извршување на внатрешната ревизија за периодот 2014-2016 година и Планот за 
извршување на внатрешна ревизија за 2014 година, да ги достави до Министерството 
за финансии на Република Македонија, Сектор за внатрешна финансиска контрола. 

Советот го задолжи Одделението за внатрешна ревизија во Советот за 
радиодифузија и Секретаријатот, да го реализираат заклучокот согласно Правилникот 
за внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на 
Стручната служба на Советот за радиодифузија. 
 

 
Точка 7 

            Советот го разгледа и со 14 гласа „за“, (членот на Советот, Лазо Петрушевски 
не беше присутен за време на гласањето), го усвои Меморандумот за соработка на 
Советот за радиодиодифузија на Република Македонија со Државен Универзитет во 
Тетово (ДУТ). 

   Советот го задолжи Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, да го 
потпише Меморандумот за соработка на Советот за радиодиодифузија на Република 
Македонија со Државниот Универзитет во Тетово (ДУТ). 

    Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот Меморандум да 
го достави до Државниот Универзитет во Тетово (ДУТ). 

    По гласањето на горенаведената точка, членот на Советот, м-р Васко Петревски, 
ја напушти седницата поради оправдани, службени причини. 

 
 
Точка 8, 9 и 10 

      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 со 14 гласа „за“ (членот на Советот, м-р Васко Петревски не беше 
присутен за време на гласањето), одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ 
ДОО Охрид, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  
ВИН САТ  ДОО Виница и ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ 
ДООЕЛ Виница. 

Советот едногласно одлучи:      
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, да му се издаде 
Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.11, за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 
мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  
ДОО Виница, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси 
бр.8, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
јавна комуникациска мрежа. 
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- на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница, да му се 
издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.1, за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 
мрежа. 
          Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети од 
управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 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: ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО 
Виница и ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница. 
          Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до 
наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 
 
 

Точка 11 
            Советот со 14 гласа „за“ (членот на Советот, м-р Васко Петревски не беше 
присутен за време на гласањето), ја усвои предложената Информација за учество на 
работилница за НПАА 2014 -2016, изработена од м-р Драгица Љубевска. 
 
 

Точка 12 
 Разно. 
 

-    Советот со 14 гласа „за“ (членот на Советот, м-р Васко Петревски не беше 
присутен за време на гласањето), го усвои Договорот за закуп на опрема и користење 
канцелариски материјали за потребите на проектот од ИПА ТАИБ 2009. 
 Советот го задолжи Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, да го 
потпише горенаведениот договор. 
             Советот го задолжи Вишиот програмски службеник, Огнен Неделковски, 
горенаведениот договор да го достави до ХД Европската консултантска група (HD 
European Consulting Group). 

  Советот го задолжи Вишиот програмски службеник, Огнен Неделковски, 
Секторот за економско-финансиски работи и Секторот за правни работи, да го 
реализираат заклучокот согласно Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за 
радиодифузија. 

 
- Советот со 14 гласа „за“ (членот на Советот, м-р Васко Петревски не беше 

присутен за време на гласањето), ја усвои предложената Информација за потребата од 
продолжување на услугата - користење сеф во банка, заради обезбедување чување на 
сигурносните копии на кои се врши редовно снимање и архивирање на податоците од 
информацискиот систем на Советот. 
  Советот за радиодифузија на Република Македонија врз основа на член 19, став 
2, алинеја 10, член 20, став 1, алинеи 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот - 
Пречистен текст и член 2 од Правилникот за начинот на правење на сигурносна копија, 
архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци, а во 
согласност со член 11 од Законот за јавните набавки, донесе Одлука за одобрување 
финансиски средства, за наемнина за користење сеф. 
 Финансиските средства, за наемнина за користење сеф, се заради обезбедување 
на чување на сигурносните копии во кои се содржани лични податоци кои се 
обработуваат во Советот, надвор од неговите службени простории, согласно 
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организациските и техничките мерки пропишани со позитивните законски прописи од 
областа на заштита на личните податоци. 
  Средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија 
на РМ за 2013-та година 
            Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената 
Одлука. 

 
 

 
 
Бр.02-4882/1                                    Совет за радиодифузија на РМ 
25.12.2013 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, 
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
Изработил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 


