
1

 ЗАПИСНИК
од 21-та седница на Советот
одржана на 06.11.2009 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, Илир Ајдини,  акад. Бојан
Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, Панче Наумов, Фарук Омерагиќ, Бранко
Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни:  акад. Али Алиу (најавено отсуство)
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,

Слободан Беличански, Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Арѓент
Џелили,  Магдалена Давидовска – Довлева, Борче Маневски и Хари Митрикески –
Клекачкоски.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи како Точка 33 да се додаде точката "Ребаланс
на финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2009 година", потоа како
Точка 37 да се додаде точката "Информација за правната нужност од уредување на
авторските и сродните права при емитувањето на радио и телевизиски програмски
сервиси од Република Македонија преку сателит, со Предлог-заклучок" и како Точка 38
да се додаде точката "Мислење за потребата од категоризација и соодветно
означување на реалните шоу програми "Големиот брат" и "Момент на вистината",
емитувани на А1 и А2 Телевизија". Исто така, тој предложи под точката "Разно" да се
додаде точката "Предлог-Одлука за потребата од  спроведување постапка за
доделување договор за јавна набавка за предметот на набавка: одржување и
сервисирање на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ – 3 (три)
возила, со Предлог-Одлука". Заменикот на Преседателот на Советот за радиодифузија
Илир Ајдини предложи под точката "Разно" да се додаде точката "Информација за
потребата од сервисирање на службеното возило на Советот за радиодифузија
ЦИТРОЕН БЕРЛИНГО (со Предлог-Одлука)". Членот на Советот за радиодифузија
Панче Наумов предложи под точката "Разно" да се додаде точката "Предлог-
Иницијатива за измена и дополнување на Деловникот за работа на Советот за
радиодифузија на РМ".

Предлозите беа прифатени од страна на членовите на Советот, при што за
седницата беше утврден следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 19-та седница (ЈАВНА Седница) на Советот за
за радиодифузија на РМ, одржана на 29 септември 2009 година и усвојување на
Записникот од 20-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 09
октомври 2009 година.

2.  Информација за реализираните работни состаноци на претставници од
Советот за радиодифузија на РМ со Дирекцијата за заштита на личните податоци и
Народниот правобранител, како и за остварен контакт со Јавното обвинителство на
РМ.

3. Нацрт-Меморандум за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на
личните податоци на РМ и Советот за радиодифузија на РМ.

4. Информација во врска со имплементацијата на Законот за јавна
внатрешна финансиска контрола ("Службен весник на РМ" бр.90/09).

5. Предллог-Правилник за измена и дополнување на Правилникот за
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внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст, бр.02-1058/1
од 13.03.2009).

6. Информација за барањето на ТРД ТВ МТМ Дасто ДООЕЛ од Скопје за
согласност за промена на сопственичката структура.

7. Информација за констатирана недозволена медиумска концентрација кај
ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ од Скопје и ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО од Скопје.

8. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТВ ЕРА, реали-
зиран на 16-ти октомври 2009 година.

9. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТВ БТР, реали-
реализиран на 17-ти октомври 2009 година.

10. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТВ К-15, реали-
зиран на 17-ти октомври 2009 година.

11. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТВ Шутел, реа-
лизиран на 17-ти октомври 2009 година.

12. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на  ТВ МТМ, реа-
лизиран на 18-ти октомври 2009 година.

13. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на  Скај Нет, реа-
лизиран на 18-ти октомври 2009 година.

14. Информација бр.7 за дополнување на листата на програмски сервиси.
15. Информација за спроведени активности кои треба да се преземат во

врска со имплементацијата на Законот за безбедност при работа од страна на Советот
за радиодифузија на РМ.

16. Информација во врска со правната рамка за поставувањето на видео
надзор во службените простории на Советот за радиодифузија на РМ.

17. Потврда за регистрација на програмски пакет на Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Телекабел Скопје  (П
О Т В Р Д А  бр.2).
      18.  Потврда за регистрација на програмски пакет на Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Телекабел Струмица
(П О Т В Р Д А  бр.2).

19. Потврда за регистрација на програмски пакет на Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Сити Свети Николе
(П О Т В Р Д А  бр.3).
      20. Потврда за регистрација на програмски пакет на Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип (П О Т В Р Д А  бр.3).

21. Потврда за регистрација на дигиталниот програмски пакет на Радиодифузното
трговско друштво - оператор на кабелска мрежа БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп (П О Т В Р Д
А  бр.1).
       22. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги Оптикал - Нет ДОО извоз-
увоз Куманово  (П О Т В Р Д А  бр.1).

23.  Потврда за регистрација на програмски пакет на Македонски Телеком АД за
електронски комуникации-Скопје (П О Т В Р Д А  бр.2).

24.  Потврда за регистрација на програмски пакет на ТРД - оператор на кабелска
мрежа Кабел Кам Росоман (П О Т В Р Д А  бр.4).

25.  Потврда за регистрација на програмски пакет на ТРД - оператор на кабелска
мрежа Супер Хит Градско  (П О Т В Р Д А  бр.4).

26.   Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово (П О Т В Р Д А  бр.8).
       27.     Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје (П О Т В Р Д А  бр.8).
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       28. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес (П О Т В Р Д А  бр.8).
       29. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово  (П О Т В Р Д А  бр.8).
       30. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштво за
телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-
Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип (П О Т В Р Д А  бр.6).
       31.  Потврда за регистрација на пакетот дигитални програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип - Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (П О Т В Р Д А  бр.2).
       32. Потврда за регистрација на пакетот дигитални програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип - Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (П О Т В Р Д А  бр.3).
       33. Ребаланс на финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2009
година
       34. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2009 година на Советот
за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.02-3077/1 од 24.08.2009 година и
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за предметот на
набавка – Опрема за надградба на постојниот систем за аудио и видео снимање и
мониторинг.
      35. Информација во врска со Советувањето од 26.10.2009 година, организирано од
страна на ФБ консалтинг.
      36.   Информација од Состанокот на ЕПРА, одржан во Дрезден, од 13 до 17
октомври 2009 година.
      37. Информација за правната нужност од уредување на авторските и сродните
права при емитувањето на радио и телевизиски програмски сервиси од Република
Македонија преку сателит, со Предлог-заклучок.
      38. Мислење за потребата од категоризација и соодветно означување на реалните
шоу програми "Големиот брат" и "Момент на вистината", емитувани на А1 и А2
Телевизија.
      39.  Разно.
      - Информација за потребата од сервисирање на службеното возило на Советот за
радиодифузија ЦИТРОЕН БЕРЛИНГО (со Предлог-Одлука).
      - Предлог-Одлука за потребата од  спроведување постапка за доделување договор
за јавна набавка за предметот на набавка: одржување и сервисирање на службените
возила на Советот за радиодифузија на РМ – 3 (три) возила, со Предлог-Одлука.
    - Предлог-Иницијатива за измена и дополнување на Деловникот за работа на
Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 1
             Записникот од 19-та седница (ЈАВНА Седница) на Советот за радиодифузија
на РМ, одржана на 29 септември 2009 година, беше усвоен во целост како што беше
предложен.
             Записникот од 20-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
09 октомври 2009 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2
Во врска со предложената Информација за реализираните работни состаноци
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на претставници од Советот за радиодифузија на РМ со Дирекцијата за заштита на
личните податоци и Народниот правобранител, како и за остварен контакт со Јавното
обвинителство на РМ, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои
предложената Информација за реализираните работни состаноци на претставници од
Советот за радиодифузија на РМ со Дирекцијата за заштита на личните податоци и
Народниот правобранител, како и за остварен контакт со Јавното обвинителство на
РМ.

Точка 3
             Во врска со предложениот Нацрт-Меморандум за соработка помеѓу
Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ и Советот за радиодифузија на
РМ, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложениот
Меморандум за соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ
и Советот за радиодифузија на РМ. Советот го задолжи Секторот за правни работи во
соработка со Одделението за меѓународна соработка и односи со јавноста, да ги
преземат сите активности со цел да се реализира потпишувањето на Меморандумот за
соработка помеѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ и Советот за
радиодифузија на РМ

Точка 4
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со имплементацијата

на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола ("Службен весник на РМ"
бр.90/09) и донесе заклучок да се усвои предложената Информација во врска со
имплементацијата на Законот за јавна внатрешна финансиска контрола ("Службен
весник на РМ" бр.90/09). Советот донесе одлука да се формира Одделението за
внатрешна ревизија, а бидејќи финансиските планови на Советот во изминатите три
години се над 50 милиони денари, во Одделението да има вработено 2 (две) лица, од
кои еден Раководител на наведената единицата и еден внатрешен ревизор.
Одредбите од Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места и задачи во Стручната служба (Пречистен текст), кои се однесуваат
на Одделението за внатрешна ревизија, да се дополнат, односно усогласат  на начин
што: - за Раководителот на Одделението, во описот на условите кои треба да ги
исполнува, потребно е да се предвиди и следното: 1. дека поминал обука и положил
испит за овластен ревизор или да поседува меѓународно признат ревизорен
сертификат, и 2. зборовите ‘или финансии‘ да се избришат; - да се предвиди ново
работно место: ‘внатрешен ревизор‘, за кое треба да се предвидат  следните услови:
‘ВСС, VII/I степен, Правен/Економски факултет, да има 2 (две) години работно искуство
во внатрешна или надворешна ревизија, познавање на англиски јазик, познавање на
работа со компјутер‘. Советот го назначи Слободан Беличански да биде лице кое ќе
известува за неправилности и сомнежи за измами и корупција и да презема дејствија
против неправилности и измами. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја
подготви целата документација за објавување Оглас за вработување на Раководител
на Одделението за внатрешна ревизија, а воедно го задолжи Одделението за
меѓународна соработка и односи со јавноста да објави во два печатени медиума Оглас
за вработување на Раководител на Одделението за внатрешна ревизија.

Точка 5
Советот го разгледа предложениот Правилникот за внатрешна организација и

систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст, бр.02-1058/1 од 13.03.2009) и донесе заклучок
да се усвои предложениот Правилник за внатрешна организација и систематизација на
работните места и задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ
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(Пречистен текст, бр.02-1058/1 од 13.03.2009). Во Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ, Пречистен текст, бр.02-1058/1 од 13.03.2009 (во
понатамошниот текст: Правилник за внатрешна организација и систематизација), во
глава II. “ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА
СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА”, во член 8, став 1, алинеја 7, зборовите: “Одделение
за меѓународна соработка и односи со јавноста” да се заменат со зборовите: “Сектор
за меѓународна и европска соработка и односи со јавноста”. Во Правилникот за
внатрешна организација и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ НА
ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во точката 7. зборовите “Одделение за меѓународна
соработка и односи со јавноста” да се заменат со зборовите: “Сектор за меѓународна и
европска соработка и односи со јавноста”. Во Правилникот за внатрешна организација
и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во член
17 зборовите “Одделение за меѓународна соработка и односи со јавноста” секаде да
се заменат со зборовите: “Сектор за меѓународна и европска соработка и односи со
јавноста”. Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III.
“ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, да се извршат следните измени:
- да се смени редниот број на точката “7а. Одделение за внатрешна ревизија” и да
гласи: “8. Одделение за внатрешна ревизија”, а членот 17.а да стане член 18. Во
Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава IV. “ГРУПИ И
ЗВАЊА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ”, да се извршат
следните измени: членот 18 да стане член 19; членот 19 да стане член 20; членот 20 да
стане член 21 и членот 21 да стане член 22. Во Правилникот за внатрешна
организација и систематизација, во глава V. “НАЧИН НА РАБОТА НА СОВЕТОТ”,
членот 22 да стане член 23. Во Правилникот за внатрешна организација и
систематизација, во глава VI. “ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ”, да се извршат следните измени:
членот 23 да стане член 24; членот 24 да стане член 25; членот 25 да стане член 26
ичленот 26 да стане член 27. Во Табеларниот преглед на работните места во
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, составен дел (Прилог бр.1) на
Правилникот за внатрешна организација и систематизација (во понатамошниот текст:
Табеларен преглед), во делот број 2. “СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ”, во точката 7.
после зборовите “Возач, домаќин, доставувач” да се доде зборот: “портир”. Во
Табеларниот преглед, во делот број 2. “СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ”, по точката 7.
да се додаде нов ред во табелата, составен од следните колони: Прва колона (Ред.
број), која гласи: “8”; Втора колона (Работно место), која гласи: “Администратор на
системот/одговорно лице за видео надзор, одговорно лице за обезбедување, возач”;
Трета колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите), која гласи: “ -
ССС, IV степен; - лиценца за вршење работи на обезбедување на лица и имоти; -
возачка дозвола Б категорија; - најмалку 2 години работно искуство (во вршење работи
на обезбедување на лица и имоти и како возач), и четврта колона (Број на
извршители), која гласи: “1”. Во Табеларниот преглед, во делот број 2.
“СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ”, точката “8. Работник на пријавница” да стане точка
“9.”.Во Табеларниот преглед, во делот број 5. “СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-
ФИНАНСИСКИ РАБОТИ”, во точката 3., после зборовите “Референт за благајна и
магацин” да се додаде зборот: “доставувач”.  Во Табеларниот преглед, во делот број 8.
зборовите: “ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”
да се заменат со зборовите: “СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА
И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”. Во Табеларниот преглед, во делот број 8. “ОДДЕЛЕНИЕ
ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”, во точката 1. да се
извршат следните измени и дополнувања: во втората колона (Работно место),
зборовите “Раководител на одделение” се заменуват со зборовите: “Раководител на
сектор”; во третата колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите), во
алинејата 3 “ - познавање на англиски јазик”, после зборовите “англиски јазик” да се
додадат зборовите “ и германски или француски јазик”; во третата колона (Услови
потребни за вршење на работите и задачите), после алинејата 3, да се додаде нова
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алинеја 4 која гласи: “поседување сертификат за посетена обука за односи со јавност”;
во третата колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите), алинејата 4
да стане алинеја. Во Табеларниот преглед, да се смени редниот број на делот “8.а.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА” и да гласи: “9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА”. Во Табеларниот преглед, во делот број 8.а. (кој стана дел
број 9.) “ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА”, во точката 1. да се извршат
следните измени и дополнувања: во третата колона (Услови потребни за вршење на
работите и задачите), во алинејата 2 “најмалку 2 години работно искуство во
внатрешна/надворешна ревизија или финансии” да се избришат зборовите “или
финансии”; во третата колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите),
после алинејата 2 да се додаде нова алинеја 3 која гласи “ - поседување сертификат за
посетена обука и положен испит за овластен ревизор или поседување меѓународно
признат ревизорен сертификат”; во третата колона (Услови потребни за вршење на
работите и задачите), алинејата 3 да стане алинеја 4. Во третата колона (Услови
потребни за вршење на работите и задачите), алинејата 4 да стане алинеја 5. Во
Табеларниот преглед, во делот број 8.а. (кој стана дел број 9.) “ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА”, после редот 1. “Раководител на одделение” да се додаде
нов ред во табелата, составен од следните колони: Прва колона (Ред. број), која гласи:
“2.”; Втора колона (Работно место), која гласи: “Внатрешен ревизор”; Трета колона
(Услови потребни за вршење на работите и задачите), која гласи: “ - ВСС, VII/1 степен,
Правен/Економски факултет; - најмалку 2 години работно искуство во внатрешна или
надворешна ревизија; - познавање на англиски јазик; - познавање на работа со
компјутери”, и четврта колона (Број на извршители), која гласи: “1”. Во Описот на
работните места утврдени во табеларниот преглед на работни места во Стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ, составен дел (Прилог бр.2) на
Правилникот за внатрешна организација и систематизација (во понатамошниот текст:
Опис на работните места), во делот 2) СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ, во точката 7. Да
се извршат следните измени и дополнувања: - после зборовите “ВОЗАЧ, ДОМАЌИН,
ДОСТАВУВАЧ” да се додаде зборот: “ПОРТИР”; - после алинејата 4, да се додаде нова
алинеја 5, која гласи: “ - се грижи за одржување на редот и безбедноста при доаѓањето
на странки во просториите на Советот”; -  алинејата 5 да стане алинеја 6. Во Описот на
работните места, во делот 2) СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ, после точката 7., да се
додаде нова точка која гласи: “8. АДМИНИСТРАТОР НА СИСТЕМОТ/ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ВОЗАЧ”,
составена од следните алинеи: - алинеја 1, која гласи: “се грижи за системот за видео
надзор поставен во Советот за радиодифузија на РМ и пристапува во архивата на
снимениот материјал (записи) и во централната компјутерска единица (компјутер) за
видео надзор, согласно Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во
Советот за радиодифузија на РМ и Законот за заштита на личните податоци”, - алинеја
2, која гласи: “врши физичко обезбедување на Претседателот на Советот, Заменикот
на претседателот, членовите на Советот, а по потреба и на Раководителот на
Стручната служба на Советот и на вработените во Стручната служба на Советот,
заради нивна лична заштита”; -  алинеја 3, која гласи: “управува со службените
моторни возила на Советот по налог на Претседателот, Заменикот на претседателот,
членовите на Советот и Раководителот на Стручната служба на Советот”, и - алинеја
4, која гласи: “врши и други работни задачи по налог на претпоставениот”; Во Описот
на работните места, во делот 2) СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ, точката “8. РАБОТНИК
НА ПРИЈАВНИЦА “, да стане точка “9”. Во Описот на работните места, во делот 5)
СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ, во точката 4. “РЕФЕРЕНТ ЗА
БЛАГАЈНА И МАГАЦИН”, се вршат следните измени и дополнувања: - после зборовите
“РЕФЕРЕНТ ЗА БЛАГАЈНА И МАГАЦИН” да се додаде зборот: “ДОСТАВУВАЧ”.
- после алинејата 5, да се додаде нова алинеја која гласи: “врши доставувачки работи”.
Во Описот на работните места, во делот 8) зборовите: “ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ”, да се заменат со зборовите:
“СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”.
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Во Описот на работните места,  во делот 8)  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА
СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ,  во точките 1.,  2.  и 3.,  зборот “одделение”
секаде да се замени со зборот: “сектор”. Во Описот на работните места, да се смени
редиот број на делот “8.а) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА”, и гласи: “9.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА”. Во Описот на работните места, во делот
“8.а) (кој стана дел број 9.) ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА, после точката 1.,
да се додаде нова точка која гласи: “2. ВНАТРЕШЕН РЕВИЗОР”, составена од
следните алинеи: - алинеја 1, која гласи: “изработува стратешки и годишни планови за
внатрешна ревизија врз основа на објективна процена на ризик, како и извршува
поединечни внатрешни ревизии согласно со усвоените ревизорски планови”; - алинеја
2, која гласи: “врши процена на соодветноста, економичноста, ефективноста и
ефикасноста на системот за финансиско управување и контрола за утврдување,
процена и управување со ризиците од раководството на Советот во однос на:
усогласеноста со законите, подзаконските и интерните акти и договори;
веродостојноста и сеопфатноста на финансиските и оперативните информации;
безбедноста на имотот и информациите и извршувањето на задачите и остварувањето
на целите”; - алинеја 3, која гласи: “дава препораки за подобрување на работењето и
работните процедури”; - алинеја 4, која гласи: “врши мониторинг на спроведувањето на
мерките преземени од Претседателот на Советот врз основа на извршените ревизии”,
и - алинеја 5, која гласи: “врши и други работни задачи по налог на претпоставениот”.
Сите останати одредби од Правилникот за внатрешна организација и систематизација
на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на
РМ (Пречистен текст, бр.02-1058/1 од 13.03.2009), остануваат неизменети. Советот го
задолжи Секторот за правни работи да подготви Пречистен текст на Правилникот за
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ. Советот го задолжи
Секретаријатот на Советот да го објави Пречистениот текст на Правилникот за
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ на огласната табла на Советот
за радиодифузија на РМ.

Точка 6
Советот ја разгледа предложената Информација за барањето на ТРД ТВ МТМ

Дасто ДООЕЛ од Скопје за согласност за промена на сопственичката структура и
донесе заклучок да се усвои Барањето за промена на сопственичката структура на
ТРД ТВ МТМ Дасто ДООЕЛ од Скопје. На ТРД ТВ МТМ Дасто ДООЕЛ од Скопје да му
се издаде одобрение за промена на сопственичката структура.

Точка 7
Во врска со Информацијата за констатирана недозволена медиумска

концентрација кај ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ од Скопје и ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО од
Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да ја усвои Информацијата
за констатирана недозволена медиумска концентрација кај ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ од
Скопје и ТРД КАНАЛ 5  ПЛУС ДОО од Скопје. Советот го задолжи Секторот за
истражување и долгорочен развој да им испрати известување на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ
од Скопје и на ТРД КАНАЛ 5  ПЛУС ДОО од Скопје,  во кое ќе им наложи во рок не
подолг од три месеци од денот на утврдувањето на постоење на недозволена
медиумска концентрација, да го усогласат своето работење со одредбите од Законот
за радиодифузната дејност.

Точка 8, 9, 10, 11, 12 и 13
Во врска со предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис
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на ТВ ЕРА (реализиран на 16-ти октомври 2009 година), ТВ БТР (реализиран на 17-ти
октомври 2009 година), ТВ К-15 (реализиран на 17-ти октомври 2009 година), ТВ Шутел
(реализиран на 17-ти октомври 2009 година), ТВ МТМ (реализиран на 18-ти октомври
2009 година) и Скај Нет (реализиран на 18-ти октомври 2009 година), Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвојат предложените Извештаи од
мониторингот на програмскиот сервис на ТВ ЕРА (реализиран на 16-ти октомври 2009
година), ТВ БТР (реализиран на 17-ти октомври 2009 година), ТВ К-15 (реализиран на
17-ти октомври 2009 година), ТВ Шутел (реализиран на 17-ти октомври 2009 година),
ТВ МТМ (реализиран на 18-ти октомври 2009 година) и Скај Нет (реализиран на 18-ти
октомври 2009 година). Советот донесе одлука да им упати Покана за состанок на
регионалните ТВ станици, на кој ќе им укаже на начините за доследно почитување на
одредбите од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што
можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој.

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да упати укажување до ТВ
ЕРА  а)за прекршување на  чл. 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член
7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на
правилата за заштита на малолетните лица, односно емитување во несоодветен
програмски период) во емисијата "Долина на волците"; б) за прекршување на чл. 71
став 3 од Законот за радиодифузната дејност, член 5 и член 12 од Правилникот за
заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз
нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на правилата за заштита
на малолетните лица, односно неозначување на програмите пред почетокот со
акустично и визуелно предупредување и неемитување визуелно предупредување во
текот на програмата) во емисиите "После дождот", "Долина на волците", "Леб и радост"
и "Маѓепсани". в) за прекршување на чл. 71 став 3 од Законот за радиодифузната
дејност и член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика од
програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален
развој (непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно
необележување на промотивните најави за играна програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува) во емисијата "После дождот".

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да упати укажување до ТВ
БТР а) за прекршување на  чл. 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член
5 и член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што
можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој
(непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување
на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не
емитување визуелно предупредување во текот на програмата) во емисиите "Рамбо",
"Амалипе", "Години на оружје" и "Боби". б) за прекршување на чл.74 став 1 од Законот
за радиодифузната дејност – помалку од 30% програма изворно создадена на ромски
јазик. в) за прекршување чл.74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност – помалку
од 30% од емитуваната вокално-инструментална музика на јазикот на етничките
заедници кои не се мнозинство во Република Македонија.

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да упати укажување до ТВ
К-15 а) за прекршување на чл. 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(непочитување на законски задолжителниот процент од 30% програма изворно
создадена на македонски јазик).

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да упати укажување до ТВ
Шутел а) Имајќи предвид дека речиси 80% од емитуваната програма на 17 октомври
2009 година, е музичка програма, а речиси 90% од вкупно емитуваната програма е
програма со забавна функција, се наметнува прашањето дали ТВ Шутел е во рамките
на форматот за кој има добиено дозвола?

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да упати укажување до ТВ
МТМ а) за прекршување на  чл. 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и
член 5 и член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што
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можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој
(непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување
на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не
емитување визуелно предупредување во текот на програмата) во емисиите "Ворлок 2:
Армагедон", "Мртвите луѓе не танцуваат", "По бурата", "Последната светлина",
"Чистачка" и "Крстопати". б) за прекршување на чл. 71 став 3 од Законот за
радиодифузната дејност и член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и
морален развој (непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно
необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува) во промотивните најави на
емисиите "Крстопати"  и "На крилјата на љубовта". в) за прекршување на  чл. 93 став 3
од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во
текот на еден реален час). г) за прекршување на чл. 94 став 4 од Законот за
радиодифузната дејност (во реалниот час кога се емитува телешопинг прозорец не е
дозволено емитување на рекламни спотови, телешопинг спотови како и други форми
на рекламирање). д) за прекршување на  чл.98 став 1 од Законот за радиодифузната
дејност (емитување прикриено рекламирање) во емисијата "Дозволете им на храната и
водата да ви бидат лек". ѓ) за прекршување на чл.98 став 2 од Законот за
радиодифузната дејност (изложување производи чие име или марка се видливо
истакнати) во емисијата "Дозволете им на храната и водата да ви бидат лек". е) за
прекршување на чл.74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност – помалку од 30%
програма изворно создадена на македонски јазик. ж) за прекршување на член 3
ставови 2 и 3 од Правилникот за користење телефонски услуги со посебна тарифа во
програмите на радио и телевизиските програмски сервиси (неправилно и несразмерно
прикажување на вкупната цената на чинење и телефонскиот број на кој може да се
гласа).

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да упати укажување до
Скај Нет  а) за прекршување на чл. 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и
член 5 и член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што
можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој
(непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување
на програмите пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не
емитување визуелно предупредување во текот на програмата) во емисиите
"Вистинскиот Хауард Спиц"  и "Руби". б) за прекршување на чл. 71 став 3 од Законот за
радиодифузната дејност и член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и
морален развој (непочитување на правилата за заштита на малолетните лица, односно
необележување на промотивните најави за играната програма со визуелен знак што ја
сигнализира категоријата програма што се најавува)  во емисиите "Танцувај и само
танцувај", "Повторно Мариен", "Љубов и одмазда",  "Фалсификатори" и "Руби". в) за
прекршување на  чл. 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 7 од
Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на
временските периоди во кои треба да се емитуваат категориите програми) во емисиите
"Љубов и акција" и " Мариен, повторно ". г) за прекршување на чл.98 став 1 од Законот
за радиодифузната дејност – прикриено рекламирање  во емисијата  " Во светот на
децата". д) за прекршување на член 3 став 3 од Правилникот за користење телефонски
услуги со посебна тарифа во програмите на радио и телевизиските програмски
сервиси (несразмерно прикажување на цената на чинење и телефонскиот број на кој
може да се гласа и неозначување дали цената на чинење на услугата е од повик или
минута разговор) во емисиите "Скај селекшн",  "Македониум" и "Светлина". ѓ) за
прекршување на чл. 101 став 1 алинеја 4 (емитување рекламен спот за услуги со
еротска содржина во периодот од 06:00 до 24:00 часот).
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Точка 14
Во врска со предложената Информација бр.7 за дополнување на Листата на

програмски сервиси за кои досега е побарано да се изврши регистрација во Советот со
цел нивно реемитување од страна на оператори на јавна комуникациска мрежа,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои Информацијата бр.7 за
дополнување на Листата на програмски сервиси за кои досега е побарано да се
изврши регистрација во Советот со цел нивно реемитување од страна на оператори на
јавна комуникациска мрежа. Советот го задолжи Сектророт за правни работи од
операторите на јавна комуникациска мрежа да побара  Договори, кои тие ги склучиле
со новите програмски сервиси (30), за кои се бара да бидат додадени на постојната
Листа на програмски сервиси.

Точка 15
Во врска со предложената Информација за спроведени активности и активности

кои треба да се преземат во врска со имплементацијата на Законот за безбедност и
заштита при работа од страна на Советот за радиодифузија на РМ, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои Информацијата за спроведени
активности и активности кои треба да се преземат во врска со имплементацијата на
Законот за безбедност и заштита при работа од страна на Советот за радиодифузија
на РМ. Советот донесе Одлука за назначување на Арѓент Џелили, Соработник во
Секторот за технологии и информатика на Советот, како стручно лице за вршење на
работите од областа на безбедноста и здравјето при работа во Советот за
радиодифузија на РМ. Арѓент Џелили ќе ги врши работите и задачите од областа на
безбедноста и здравјето при работа кои произлегуваат согласно Законот за
безбедност и здравје при работа, Правилникот за безбедност и здравје при работа,
донесен од страна на Советот, како и останатите подзаконски акти од областа на
безбедноста и здравјето при работа, а при извршувањето на стручните задачи кои се
однесуваат на безбедноста при работа, тој директно одговара пред Советот за
радиодифузија на РМ. Советот за радиодифузија на РМ на  Арѓент Џелили да му
обезбеди услови и средства за работа, потполна самостојност во извршувањето на
работните задачи, пристап до потребните информации, соодветна обука и стручно
усовршување. Со оглед на фактот дека согласно член 6 од Законот за безбедност и
здравје при работа, Советот за радиодифузија на РМ е потребно да ангажира
надворешно овластено правно/физичко лице за извршување на стручните задачи од
областа на безбедноста и здравјето при работа, Советот одлучи во годишниот
финансиски план на Советот за 2010-та година да се испланираат финансиски
средства за ангажирање надворешно овластено правно/физичко лице за извршување
на стручните задачи од областа на безбедноста и здравјето при работа, особено за
изготвување на актот - Изјава за безбедност. Советот исто така одлучи во годишниот
финансиски план на Советот за 2010-та година да се испланираат финансиски
средства за превентивни здравствени прегледи на вработените кои ќе се реализираат
во текот на 2010-та година. Советот го усвои Прирачникот за самозаштита и заштита
во случај на катастрофа, како и Инструкциите за давање прва помош. Советот го
задолжи Секретаријатот на Советот да донесе безбедносни мерки против пожар и
други катастрофи, план за евакуација и спасување во случај на појавена опасност со
упатство за запирање на работата, брзо напуштање на работното место и евакуација
на безбедносен простор. Советот заклучи на собир на вработени да се избере еден
претставник на работниците за безбедност и здравје при работа. Советот го задолжи
Секретаријатот на Советот да направи по една фотокопија за сите сектори во Советот
од Прирачникот за самозаштита и заштита во случај на катастрофа и од Инструкциите
за давање прва помош.



11

Точка 16
Во врска со предложената Информација во однос на правната рамка за

поставувањето видео надзор во службените простории на Советот за радиодифузија
на РМ, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои Информацијата
во врска со правната рамка за поставувањето видео надзор во службените простории
на Советот за радиодифузија на РМ. Советот го усвои предложениот Правилник за
начинот на вршење на видео надзор во Советот радиодифузија на РМ. Против
Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во Советот радиодифузија на РМ
гласаа членовите на Советот за радиодифузија Столе Наумов и Панче Наумов. Сите
други ченови гласаа "за". Потоа Советот донесе Одлука за назначување на Хари
Митрикески – Клекачкоскиза одговорно лице за видео надзор во Советот
радиодифузија на РМ. Хари Митрикески – Клекачкоски ќе се грижи за системот за
видео надзор и ќе има пристап во архивата на снимениот материјал (записи) и во
централната компјутерска единица (компјутер) за видео надзор (член 14 од
Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и
заштита на обработката на личните податоци (“Службен весник на РМ” бр.38/09).
Советот го задолжи Хари Митрикески – Клекачкоски да потпише Изјава за тајност и
заштита на обработката на личните податоци, во која ќе биде назначено дека ќе ги
почитува начелата за заштита на личните податоци при пристапот до личните
податоци, ќе врши обработка на личните податоци согласно упатствата добиени од
Советот за радиодифузија на РМ, освен ако со закон поинаку не е уредено, и  ќе ги
чува како доверливи личните податоци, како и мерките за нивна заштита. Советот го
задолжи Секретаријатот на Советот да истакне известување за
вршење видео надзор на видливи места, на главниот влез и на споредните влезови на
објектот во кој се наоѓаат службените простории на Советот, во кое ќе бидат содржани
информациите: дека се врши видео надзор од страна на Советот за радиодифузија на
РМ и за начинот на кој може да се добијат информации за видео надзорот.  Советот го
задолжи Секретаријатот да ги информира своите вработени дека се врши видео
надзор во службените простории на Советот.

Точка 17
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радио-дифузно друштво
- оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Телекабел Скопје, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на
пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на
Трговското радио-дифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ
Подружница Телекабел Скопје и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на пакетот
програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 18
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Телекабел Струмица, Советот
за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на
пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на
Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ
Подружница Телекабел Струмица и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
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Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 19
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Сити Свети Николе, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на
пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на
Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ
Подружница Сити Свети Николе и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 20
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на пакетот програмски
сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип и да му
издаде Потврда бр.3 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 21
Во врска со Барањето за  регистрација на дигиталниот програмски пакет на

Радиодифузното трговско друштво - оператор на кабелска мрежа БО-НЕТ ДООЕЛ
Прилеп, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за
регистрација на дигиталниот програмски пакет на Радиодифузното трговско друштво -
оператор на кабелска мрежа БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп и да му издаде Потврда бр.1 за
регистрација на дигиталниот програмски пакет.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 22
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги Оптикал - Нет ДОО извоз-увоз Куманово,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето за
регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на: Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги Оптикал - Нет ДОО извоз-увоз Куманово и да му издаде Потврда бр.1
за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.
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Точка 23
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за
електронски комуникации-Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да
го прифати Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за електронски
комуникации-Скопје и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на пакетот
програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 24
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа
Кабел Кам Росоман, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа Кабел Кам Росоман и да
му издаде Потврда бр.4 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 25
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа
Супер Хит Градско, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа Супер Хит Градско и да му
издаде Потврда бр.4 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 26
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово и да му
издаде Потврда бр.8 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 27
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
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комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје и да му
издаде Потврда бр.8 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 28
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес и да му
издаде Потврда бр.8 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 29
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото  за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото  за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово и да му
издаде Потврда бр.8 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 30
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштво за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштво за телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија
и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19  КЕЈБЛТЕЛ Штип и да му издаде
Потврда бр.6 за регистрација на пакетот програмски севиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 31
Во врска со Барањето за  регистрација на пакетот дигитални програмски
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сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го прифати Барањето за  регистрација на пакетот дигитални
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите
Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје и да му издаде
Потврда бр.2 за регистрација на пакетот дигитални програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 32
Во врска со Барањето за  регистрација на пакетот дигитални програмски

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го прифати Барањето за  регистрација на пакетот дигитални
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите
Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје и да му издаде
Потврда бр.3 за регистрација на пакетот дигитални програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги запише барањето и
потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 33
Во врска со предложениот Ребаланс на финансискиот план на Советот за

радиодифузија на РМ за 2009 година, Советот за радиодифузија на РМ донесе
Одлука да се усвои предложениот Ребаланс на финансискиот план на Советот за
радиодифузија на РМ за 2009 година во целост како што беше предложен. Советот
донесе Одлука да се усогласи  Планот за јавни набавки во согласност со усвоениот
ребаланс на финансискиот план.

Точка 34
Советот за радиодифузија на РМ ја разгледа предложената Информација за

потребата од дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2009-та година на
Советот за радиодифузија на РМ – Пречистен текст бр.02-3077/1 од 24.08.2009 година,
со Предлог-Одлука за спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка
за следниот предмет – Опрема за постојниот систем за аудио и видео снимање и
мониторинг и донесе заклучок да ја усвои Информацијата за потребата од
дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2009-та година на Советот за
радиодифузија на РМ – Пречистен текст бр. 02-3077/1 од 24.08.2009 година, со
Предлог-Одлука за спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за
следниот предмет –  Опрема за постојниот систем за аудио и видео снимање и
мониторинг. Планот за јавни набавки за 2009-та година на Советот за радиодифузија
да се дополни и тоа: Делот Глава I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на
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стоки, да се дополни со точка број 19, која гласи: "Опрема за надградба на постојниот
систем за аудио и видео снимање и мониторинг", а проценетата вредност на договорот
да биде 2.066.500,00 денари, без ДДВ. Советот донесе одлука да се формира комисија
за јавни набавки за спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за
следниот предмет: Опрема за постојниот систем за аудио и видео снимање и
мониторинг, во состав: Фарук Омерагиќ, Претседател, Арбен Саити, член и Хари
Митрикески - Клекачкоски, член.

Точка 35
Советот за радиодифузија на РМ ја разгледа предложената Информација во

врска со Советувањето од 26.10.2009 година, организирано од страна на ФБ
консалтинг и донесе заклучок да ја усвои Информацијата во врска со Советувањето од
26.10.2009 година, организирано од страна на ФБ консалтинг. Советот донесе одлука
да се изврши дополнување на договорите на вработените со Анекс на договор, во кој
ќе се измени висината на бруто платата согласно новите стапки на придонеси (нејзино
намалување) за секој вработен поединечно. Истите би се применувале при
пресметката на платата за месец јануари 2010 година. Во врска со имплементација на
измените на Законот за работни односи, Советот заклучи во иднина работното
ангажирање на било кој вработен во Советот да не биде повеќе од 8 прекувремени
работни часови неделно, односно 32 работни часови месечно, односно 190 работни
часови во текот  на една календарска година. Поголем ангажман во однос на
споменатиот согласно наведениот Закон не смее да биде платен.

Точка 36
Советот за радиодифузија на РМ ја разгледа предложената Информација од

30-от состанок на ЕПРА, одржан во Дрезден од 14 до 17 октомври 2009 година и
донесе заклучок да се усвои Информацијата од 30-от состанок на ЕПРА, одржан во
Дрезден од 14 до 17 октомври 2009 година.

Точка 37
Во врска со предложената Информација за правната нужност од уредување на

авторските и сродните права при емитувањето на радио и телевизиски програмски
сервиси од Република Македонија преку сателит, со Предлог-заклучок, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да ја усвои предложената Информација за
правната нужност од уредување на авторските и сродните права при емитувањето на
радио и телевизиски програмски сервиси од Република Македонија преку сателит.
Советот утврди дека некои сателитски телевизии не го кодираат сигналот, така што, и
сопствената, и купената програма е достапна и на географско подрачје за коешто овие
медиуми ги немаат уредено авторските и сродните права. Советот го задолжи
Секторот за правни работи да упати укажување до сите радио и телевизиски
програмски сервиси од Република Македонија кои емитуваат програма преку сателит,
во кое ќе ги извести дека треба: или да ги регулираат авторските и сродните права за
географската површина што ја покриваат, или да го ограничат емитувањето на нивната
програма исклучиво на територијата на земјава преку систем на кодиран сигнал.
Советот го задолжи Оддлелението за меѓународна соработка и односи со јавноста да
подготви Соопштение до јавноста и истото да го објави на ВЕБ страната на Советот за
радиодифузија на РМ.

Точка 38
Во врска со Мислењето за потребата од категоризација и соодветно
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означување на реалните шоу програми "Големиот брат" и "Момент на вистината",
емитувани на А1 и А2 Телевизија, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да
го усвои предложенoто Мислење за потребата од категоризација и соодветно
означување на реалните шоу програми "Големиот брат" и "Момент на вистината",
емитувани на А1 и А2 Телевизија. Поради опасноста од негативно влијание врз
малолетната публика, Советот за Радиодифузија одлучи термините на директните
вклучувања во реалното шоу „Големиот брат“ што се емитува на телевизиите А1 и А2,
да се помести по 22:00 часот. Анализата на овие телевизиски емисии утврди зачестени
описи и сцени на еротика, непристоен говор и поведение, што е навредливо за
човековото достоинство и што според Правилникот за заштита на малолетната
публика, налага категоризација на овие програмски содржини за публика постара од 16
години. Советот одлучи директните вклучувања во живо во „Големиот брат“ да се
емитуваат само во периодот од 22:00 до 05:00 часот. Однапред снимените и
монтирани емисии во склоп на серијалот (дневниот преглед и „Голем брат – голем
мозок“) како и прилозите во другите емисии – како што е „Ексклузив“ мораат да бидат
прилагодени на периодот во кој се емитуваат или да бидат поместени меѓу 22:00 и
05:00 часот. Исто така, Советот одлучи сите прилози/директни вклучувања во
„Големиот брат“ да бидат означени со соодветната предупредувачка сигнализација за
односната категорија согласно член 12 од Правилникот за заштита на малолетната
публика.“ Сите останати емисии и форшпани, кои би се емитувале во периодот меѓу
05:00 и 22:00 часот во текот на денот со прилози или исечоци од „Големиот брат“ не
смеат да содржат описи, сцени и/или глетки, потенцијално штетни за малолетната
публика. Воедно, Советот за радиодифузија донесе одлука да й наложи на ТВ А1
терминот на квизот „Момент на вистината“ да биде поместен по 22:00 часот од истите
причини и со истите забелешки за содржината на исечоците и најавите на емисиите,
емитувани во текот на денот. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да ги
извести А1 и А2 Телевизија за донесените одлуки на Советот за радиодифузија во
врска со реалните шоу програми "Големиот брат" и "Момент на вистината". Советот го
задолжи Оддлелението за меѓународна соработка и односи со јавноста да подготви
Соопштение до јавноста и истото да го објави на ВЕБ страната на Советот за
радиодифузија на РМ. Против гласаше членот на Советот за радиодифузија Столе
Наумов. Сите други ченови гласаа "за".
Воедно, Советот за радиодифузија на РМ го задолжи Секторот за правни работи да
испрати писмо до ТРД ТВ А2, ТРД ТВ Сител 3 и ТРД ТВ Канал 5 плус, во кое ќе побара
да достават доказ за регулирани авторски права за емитување на "Големиот брат" (на
ТРД ТВ А2),  "Фарма"  (на ТРД ТВ Сител 3)  и "Лига на шампиони"  (на ТРД ТВ Канал 5
плус).

        Точка 39
        Разно.

- Во врска со предложената Информација за потребата од сервисирање на
службеното возило на Советот за радиодифузија ЦИТРОЕН БЕРЛИНГО (со Предлог-
Одлука), Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложената
Информација, при што донесе одлука да се изврши набавка на: сервисирање на
службеното возило на Советот за радиодифузија ЦИТРОЕН БЕРЛИНГО, од страна на
извршител што ќе биде дополнително определен. Надоместокот за набавката да биде
најмногу 30.000,00 денари, без данок на додадена вредност.

- Во врска со предложената Одлука за потреба од  спроведување постапка за
доделување договор за јавна набавка за предметот на набавка: одржување и
сервисирање на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ – 3 (три)
возила, со Предлог-Одлука, Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука за
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за следниот предмет:
одржување и сервисирање на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ
– 3 (три) возила. Постапката за предметот за јавна набавка: одржување и сервисирање
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на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ – 3 (три) возила да ја
спроведе Комисијата за јавни набавки во состав: Бранко Радовановиќ, Претседател,
Билјана Јовановска, член и Хари Митрикески - Клекачкоски, член.

- Во врска со Предлог-Иницијативата за измена и дополнување на
Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ, Советот за радиодифузија
на РМ донесе заклучок да се усвои предложената Иницијатива за измена и
дополнување на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ. Советот
формира работна група, во состав: Панче Наумов, Фарук Омерагиќ и Цветанка
Митревска, која ќе работи на измената и дополнувањето на Деловникот за работа на
Советот за радиодифузија на РМ.

Бр. 02-4023/6
02.12.2009 година
С к о п ј е

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

Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ


