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ЗАПИСНИК 

од 6-та седница на Советот 
одржана на 29.01.2013 година 

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

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

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (годишен одмор). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Драгица Љубевска, Ивона 
Муфишева – Алексовска, Јетон Исмаили и Луција Ѓурковиќ. 

Присутни новинари: Михајло Видимлиски од ТВ 24 Вести, Фиаиа Коха од МТВ, 
Соња Казиовска од Дневник и Букурие Авди од ТВ ЕРА. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 6-та седница на 
Советот за радиодифузија на РМ. Тој предложи како Точка 11 да се додаде Точката 
"Информација по повод барањето за затемнување на ТВ серијата „Изборот на Лара“ – 
2 сезона, при реемитувањето на телевизијата ОБН  во јавните комуникациски мрежи во 
Република Македонија, со предлог заклучоци". 

Предлогот на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски за измена и 
дополнување на дневниот ред беше едногласно усвоен.  

Други предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. 
Советот со 14 гласа „за“, го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
   

 1. Усвојување на Записникот од 61-та седница на Советот, одржана на     
21.12.2012 година, за која имаше и три продолженија. 
 2. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ 
Штип емитувана на 18, 19 и 20 јануари 2013 година. 
 3. Извештај од мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, емитувана на 18, 19 и 20 јануари 2013 година 
 4. Извештаи од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, 
емитувана на 18,19 и 20 јануари 2013 година. 
 5. Барање бр.11-411 од 05.12.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.14 на  Друштво за производство трговија 
угостителство сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт 
Гостивар. 
 6. Барање бр.11-374 од 02.11.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.6 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница. 
 7. Барање бр.11-25 од 15.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.10 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје. 
 8. Информација за сателитското емитување на телевизискиот програмски 
сервис TV Era (ТВ Ера), на регионалниот радиодифузер ТРД ТВ Ера ДОО – Скопје, со 
предлог заклучоци 
 9. Дополнување на информацијата  во врска со барањето за преиспитување на 
законитоста на реемитувањето на телевизиските програмски сервиси на Арена Спорт 
1, 2, 3 и 4, со предлог заклучоци  
 10.  Предлог – одлуки за доделување јавни набавки за потребите на Советот за 
радиодифузија. 
 11.   Разно. 
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            -    Информација по повод барањето за затемнување на ТВ серијата „Изборот на 
Лара“ – 2 сезона, при реемитувањето на телевизијата ОБН  во јавните комуникациски 
мрежи во Република Македонија, со предлог заклучоци. 

 
 
 Точка 1 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Записник од 61-та 
седница на Советот, одржана на 21.12.2012 година, за која имаше и три продолженија. 

 
       
 
            Точка 2 

Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на ТРД РАДИО КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитувана на 18, 
19 и 20 јануари 2013 година. Советот за радиодифузија на РМ остана на ставот 
изречен на 4-та седница во врска со постапувањето кон радиодифузерите по 
извештаите од мониторингот на програмата на трговските радиодифузни друштва во 
периодот до 21 јануари 2013 година. 

 
 
 
Точка 3 

 Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 
мониторингот на програмата на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ 
ДООЕЛ, Прилеп емитувана на 18, 19 и 20 јануари 2013 година. Советот за 
радиодифузија на РМ остана на ставот изречен на 4-та седница во врска со 
постапувањето кон радиодифузерите по извештаите од мониторингот на програмата на 
трговските радиодифузни друштва во периодот до 21 јануари 2013 година. 

 
 
 

Точка 4 
 Советот ги разгледа и едногласно ги усвои предложените Извештаи од 
мониторингот на програмата на ТРД ТВ Ера ДОО Скопје, емитувана на 18,19 и 20 
јануари 2013 година. Советот за радиодифузија на РМ остана на ставот изречен на 4-
та седница во врска со постапувањето кон радиодифузерите по извештаите од 
мониторингот на програмата на трговските радиодифузни друштва во периодот до 21 
јануари 2013 година. 

 
 
 

Точка 5 и 6  
 Советот го разгледа и едногласно го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски  пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Друштво за производство трговија угостителство сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар и ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО 
Виница. 
 Советот одлучи:      
 - на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за производство трговија 
угостителство сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт 
Гостивар, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 14  
за регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. 
 - на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.6 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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        Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права 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: ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Друштвото за производство трговија угостителство 
сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар и ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги  ВИН САТ  ДОО Виница.           
 
 

Точка 7 
Советот го одложи за некоја следна седница разгледувањето на Барањето 

бр.11-25 од 15.01.2013 година, за дополнување на регистрираниот пакет програмски 
сервиси бр.10 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, од причина што не беше комплетно 
неговото Барање. 
 
 
 

Точка 8 
 Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за 
сателитското емитување на телевизискиот програмски сервис TV Era (ТВ Ера), на 
регионалниот радиодифузер ТРД ТВ Ера ДОО – Скопје. Советот го задолжи Секторот 
за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да 
подготви укажување до ТРД ТВ Ера ДОО – Скопје дека не може да се реемитува 
надвор од подрачјето за кое има добиено дозвола за вршење радиодифузна дејност. 
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права да испрати до сите оператори на јавна комуникациска мрежа 
во Република Македонија, надвор од Скопје, допис дека ТРД ТВ Ера ДОО – Скопје не 
може да се реемитува надвор од подрачјето за кое има добиено дозвола за вршење 
радиодифузна дејност.  
 
 

Точка 9 
 Советот го разгледа и едногласно го усвои предложеното Дополнување на 
информацијата  во врска со барањето за преиспитување на законитоста на 
реемитувањето на телевизиските програмски сервиси на Арена Спорт 1, 2, 3 и 4, со 
предлог заклучоци. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да го извести Диги плус мултимедиа 
ДООЕЛ – Скопје дека нема основ за интервенција на Советот за радиодифузија по 
основ заштита на авторските и сродните права во областа на радиодифузијата. 
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права да го извести Диги плус мултимедиа ДООЕЛ – Скопје дека за 
другите основи за заштита (во однос на тоа дали должината на договорениот 
ексклузивитет со УЕФА во корист на Македонски телеком АД – Скопје по својата 
должина (три натпреварувачки сезони) е во согласност со европската и домашната 
правна регулатива треба да се изјасни за тоа надлежната Комисија за заштита на 
конкуренцијата, како и до однос на тоа дали со ексклузивитетот на Македонски телеком 
АД Скопје се врши ограничување или нарушување на пазарот во Република 
Македонија, може и треба да се изјасни Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
Република Македонија, на барање на Диги плус мултимедиа ДООЕЛ – Скопје), на 
негово барање, треба да се изјасни Комисијата за заштита на конкуренцијата на 
Република Македонија.  
 
 

Точка 10 
- Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2013 

година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за 
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доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуга: 
Миење на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ. Вкупниот износ на 
средствата потребни за реализација на договорот за јавна набавка да изнесуваат 
76.200,00 денари, без вклучен  ДДВ. За реализацијата на договорот за оваа јавна 
набавка средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија 
за 2013 година. Доделувањето на договорот за оваа јавна набавка ќе се спроведе со 
примена на постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од 
Законот за јавните набавки. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка 
да не се спроведе со користење на електронски средства преку Електронскиот систем 
за јавни набавки. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да заврши 
со користење на електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на 
постапката. Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на 
овој Заклучок ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
       - Огнен Неделковски- претседател на Комисијата, со заменик Ружица Бошњаковска 
– Јотевска   
        -  Хари Митрикески-Клекачкоски   - член, со заменик Љубе Тарчуговски и 
        -  Александар Џуваревиќ- член, со заменик  Симе Златески.        
        Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената 
Одлука. 
 
       - Советот одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2013 година, 
согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуга: 
Ангажирање фирма за: водоинсталатерски услуги и електричарски услуги за потребите 
на Советот за радиодифузија на РМ. Вкупниот износ на средствата потребни за 
реализација на договорот за јавна набавка да изнесуваат 80.000,00 денари, без 
вклучен  ДДВ. За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се 
обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013 година. 
Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на постапката 
- барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за јавните набавки. 
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да не се спроведе со 
користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки. 
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да заврши со користење на 
електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на постапката. Постапката 
за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки 
во следниот состав:  
        - Огнен Неделковски- претседател на Комисијата, со заменик Ружица 
Бошњаковска - Јотевска   
        -   Хари Митрикески-Клекачкоски   - член, со заменик Љубе Тарчуговски и 
Александар Џуваревиќ- член, со заменик  Симе Златески.        
          Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената 
Одлука. 
 
 

Точка 11 
            Разно 
            - Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата по повод барањето 
за затемнување на ТВ серијата „Изборот на Лара“ – 2 сезона, при реемитувањето на 
телевизијата ОБН  во јавните комуникациски мрежи во Република Македонија, со 
предлог заклучоци. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да испрати до сите оператори на јавна 
комуникациска мрежа во Република Македонија налог за затемнување за време на 
реемирувањето на ТВ серијата Изборот на Лара – втора сезона, при реемитувањето на 
телевизискиот програмски сервис OBN (ОБН) од Република Босна и Херцеговина во 
јавните комуникациски мрежи во Република Македонија. Воедно, во налогот, сите 
оператори на јавна комуникациска мрежа во Република Македонија да се предупредат 
за правните последици од непостапувањето по налогот. Советот го задолжи Секторот 
за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ja 
извести  Телевизија OBN (ОБН) од Република Босна и Херцеговина за упатениот налог  
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за  затемнување за време на реемирувањето на ТВ серијата Изборот на Лара – втора 
сезона, при реемитувањето на телевизискиот програмски сервис OBN (ОБН) од 
Република Босна и Херцеговина во јавните комуникациски мрежи во Република 
Македонија 
 
 
 
Бр.02-511/11          Совет за радиодифузија на РМ 
21.02.2013 година                                                               П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е         м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
      

Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски 
 
 
 
Изработил/Одобрил: Огнен Неделковски 


