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ЗАПИСНИК
од 24-та седница на Советот
одржана на 21.12.2009 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,

Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Арбен Саити, Горан Радуновиќ, Магдалена
Давидовска – Довлева и Хари Митрикески – Клекачкоски.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи да се разгледаат само неколку точки од
предложениот дневен ред, а останатите точки да се префрлат за Првото
продолжебние на 24-та седница на Советот.

Предлогот беше прифатен 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 23-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 02 декември 2009 година.

2. Нацрт-Програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2010
година.

3. Потврда за регистрација на програмски  пакет на Трговско радиодифузно
друштво оператор на кабелска мрежа Кабел – Л - НЕТ ДОО с.Лабуништа
(П О Т В Р Д А  бр.4).

4. Предлог-Одлука за набавка на кабел.
5. Избор на Комисија која ќе изврши одбирање на архивската граѓа од

документарниот материјал за 2009-та година и евиденција (попис и опис) на
архивската граѓа од трајна вредност.

6. Разно.

Точка 1
             Записникот од 23-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
02 декември 2009 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2
Членовите на Советот ја разгледаа предложената Нацрт-Програма за работа на

Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година, при што ги искажаа своите забелеш-
ки. Тие побараа да се направат одредени измени во Нацрт-Програмата за работа на
Советот и тоа: во делот V. "Усогласување на домашната регулатива со Директивата за
аудиовизуелни медиумски сервиси", беше побарано да се вметне следниот текст:
"започнување активности околу изработка на законска регулатива во која ќе се
имплементираат одредбите на Директивата за аудиовизулени медиумски сервиси на
Европската унија ". Во наредната точка на делот V. "Усогласување на домашната
регулатива со Директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси", беше побарано да
се вметне следниот текст: "започнување активности околу донесување подзаконски
акти за имплементација на Директивата за аудиовизулени медиумски сервиси на
Европската унија". Во делот VIII. "Други активности  на Советот", беше побарано да се
вметне следниот текст: "испитување на можноста за формирање регионални центри
за мониторинг на радиодифузерите и на операторите на јавни комуникациски мрежи".
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Во делот X. "Подигнување на институционалниот и административниот  капацитет на
Советот за радиодифузија" беше побарано да се вметне следниот текст: "програми за
стручно усовршување на членовите на Советот за радиодифузија и на вработените
во Стручната служба (учество на семинари, работилници, трибини и меѓународни
конференции; посети на други регулаторни тела со цел размена на искуства или
информирање за конкретни теми и сл.)". Во делот XI. "Соработка со други регулаторни
тела, надлежни институции и асоцијации" беше предложено да се додаде следниот
текст: "воспоставување соработка со невладини организации во функција на
јакнење на јавната свест за сите аспекти на премин на електронски медиуми од
аналогна во дигитална технологија." Во делот XII. "Конференции, работилници и
јавност во работењето на Советот" да се додаде следниот текст: "организирање
јавни дебати и трибини за прашања поврзани со имплементирањето на
одредбите на Директивата за аудиовизулени медиумски сервиси на Европската
унија." Членовите на Советот го задолжија Раководителот на Секретаријатот Огнен
Неделковски да ги вметне сите нивни забелешки, предлози и сугестии, и во форма на
Предлог-Програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година, да
биде разгледана Програмата на наредната седница на Советот.

Точка 3
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за

реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското  радиодифузно друштво
оператор на кабелска мрежа Кабел - Л - НЕТ ДОО с.Лабуништа, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се прифати Барањето за дополнување на
пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на
Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Кабел -Л-НЕТ ДОО
с.Лабуништа:

- На Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Кабел – Л -
НЕТ ДОО с.Лабуништа да му се 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 барањата и потврдите во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 4
Советот го разгледа Барањето од Секторот за технологии и информатика бр.03-

4135/1 од 14.12.2009 година за интервентно купување кабел и донесе заклучок да го
прифати Барањето од Секторот за технологии и информатика бр.03-4135/1 од
14.12.2009 година за интервентно купување кабел. Советот донесе Одлука за
одобрување средства во вкупен износ до 5.100,00 денари, со данок на додадена
вредност, за набавка на кабел за пренос на видео сигнал за потребите на
електронскиот систем на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 5
Во врска со Информацијата за потребата од избор на Комисија која ќе изврши

одбирање на архивската граѓа од документарниот материјал за 2009-та година и
евиденција (попис и опис) на архивската граѓа од трајна вредност, Советот донесе
заклучок да ја прифати Информацијата за потребата од избор на Комисија која ќе
изврши одбирање на архивската граѓа од документарниот материјал за 2009-та година
и евиденција (попис и опис) на архивската граѓа од трајна вредност. Советот одлучи да
се формира Комисија која ќе изврши одбирање на архивската граѓа од документарниот
материјал за 2009-та година и евиденција (попис и опис) на архивската граѓа од трајна
вредност, во состав: Огнен Неделковски, Атила Мемед и Татјана Куневска. Воедно,
Советот одлучи да се ангажира надворешен соработник, кој ќе изврши попис на
архивската граѓа.

Точка 6
Разно.
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I-во продолжение на 24-та седница одржано на 22.12.2009

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

Отсутни:  акад. Бојан Шоптрајанов (најавено отсуство).
Prisutni od Stru~na slu`ba: Огнен Неделковски, Емилија Јаневска, Арѓент

Џелили, Арбен Саити, Горан Радуновиќ и Магдалена Давидовска – Довлева.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
при што за првото продолжение на 24-та седница беше утврден следниот:

D н е в е н  р е д

1. Информација за објавувањето на податоците за работењето на радиодифу-
зерите во предходната година.

2. Предлог-Одлука за отпис на основното средство на Советот за радиодифу-
зија.

3. Предлог-Одлука за продолжување на постојните договори за Осигурување.
4. Мислење во врска со доставеното барање од регионалниот радиодифузер

ТРД ЛАЈФ радио ДООЕЛ од Скопје за промена на јазикот на емитување на радио
програмскиот сервис – музичко говорно радио од општ формат, од албански  на
македонски јазик.

5. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Арт од Тетово,

емитувана на 20 ноември 2009 година.

6. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Кисс од Тетово,
емитувана на 20 и 21 ноември 2009 година.

7. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Еми од Радовиш,
емитувана на 19 и 20 ноември 2009 година.

8. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Кобра од
Радовиш, емитувана на 19 и 20 ноември 2009 година.

9. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Вис од Струмица,
емитувана на 18 и 19 ноември 2009 година.

10. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Канал 5,
емитувана на 8 ноември 2009 година.

11. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сител,
емитувана на 18 ноември 2009 година.

12. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ А1, емитувана на
8 ноември 2009 година.

13. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Алсат М,
емитувана на 16 ноември 2009 година.

14. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Перспектива,
емитувана на 24 октомври 2009 година.

15. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД АБ Канал, емитувана
на 25 октомври 2009 година.

16. Извештајот од мониторингот на избор од телевизиски емисии за деца,
реализиран врз основа на претставка од гледач.

17. Разно.

To~ka 1
Во врска со предложената Информација за исполнувањето на обврската за

објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година
на 31 октомври, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да ја усвои
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предложената Информација за исполнувањето на обврската за објавување на
податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31
октомври. Поради неисполнувањето на обврската за објавување на податоците за
работењето, Советот одлучи на следните Трговски радиодифузни друштва да им се
изречат мерки: - На ТВ Гурра од Кичево – времена забрана за емитување на
програмскиот сервис за период од 16 дена.
- На ТВ ВТВ од Валандово – времена забрана за емитување на програмскиот сервис
за период од 30 дена.
- На Радио Би-Ки-Ал од Битола – времена забрана за емитување на програмскиот
сервис за период од 8 дена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви мерките и да им ги
испрати на наведените Трговски радиодифузни друштва, кои не ја исполнија
обврската за објавување на податоците за работењето.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да им наложи на радиодифузерите на
кои им е изречена мерката - времена забрана за емитување на програмскиот сервис за
период од 8, односно од 16, односно од 30 дена, во рок од 7 дена по приемот на
одлуката за изрекување мерка да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето
на Законот за радиодифузната дејност и во рок од 15 дена од денот на приемот на
одлуката за изрекување мерка, писмено да го извести Советот за деновите кога ќе ја
изврши истата.

Точка 2
Во врска со предложената Одлука за отпис на основното средство на Советот

за радиодифузија, Советот донесе одлука да се започне постапка за отпис на основно
средство на Советот за радиодифузија на РМ согласно позитивните законски прописи
кои ја уредуваат предметната материја, и тоа:

- службено возило - патничко моторно возило  марка LANČIA K 2.0 LS,  со
регистарска таблица SK-058-II, број на шасија ZLA83800002092597, број на мотор
1197606, година на производство 1998, лимузина. Отпишаното средство ќе падне на
товар на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 3
Во врска со предложената Одлука за продолжување на постојните договори за

Осигурување, Советот донесе одлука да се одобрат средства во вкупен износ до 9.500,00
денари, без данок на додадена вредност, за да се пристапи кон продолжување на
договорите за јавни набавки за осигурување, за период од 19.12.2009 година до 19.01.2010
година, и тоа:
- Договор бр. 03-3670/1 од 18.12.2008 година (бр.2467/08-1 од 17.12.2008 година), склучен
со Уника Осигурување (Сигал) А.Д. Скопје, Полиса бр.2675 (наш бр.05-3734/1 од 24.12.2008
година) за службеното возило Опел, тип Т92/НБ АСТРА Ф1.61  и
- Договор бр. 03-3671/1 од 18.12.2008 година (бр.0307-11012 од 19.12.2008 година), склучен
со Еуролинк А.Д. Скопје: во деловите кои се однесуваат на: деловен простор со подрум –
објект во кој е седиштето на Советот - Полиса бр.7101,  целокупната опема во објектот од
пожар и кражба - Полиси бр.7102 и бр.9215, Патничко осигурување на лицата вработени во
Советот за радиодифузија при службени патувања и Полиса бр.20714 за службено товарно
моторно возило Цитроен Берлинго, како и Полисите бр.7984 и 10516 за осигурување од
пожар и кражба на новонабавена техничка, компјутерска и информатичка опрема.

Точка 4
Во врска со Барањето од регионалниот радиодифузер ТРД Лајф радио ДООЕЛ

од Скопје (наш број 11-65 од 24.11.2009 година) за промена на јазикот на емитување на
радио  програмски сервис – музичко говорно радио од општ формат, од албански на
македонски јазик, Советот за радиодифузија донесе заклучок да го усвои Барањето од
регионалниот радиодифузер ТРД Лајф радио ДООЕЛ од Скопје (наш број 11-65 од
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24.11.2009 година) за промена на јазикот на емитување на радио  програмски сервис –
музичко говорно радио од општ формат, од албански на македонски јазик. Советот го
задолжи Секторот за програмски работи да го повика управителот на ТРД Лајф радио
ДООЕЛ од Скопје и да побара од него да направи промени во Пријавата за добивање
дозвола, во делот кој се однесува на јазикот на емитување програмскиот сервис.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да му издаде на ТРД Лајф радио
ДООЕЛ од Скопје нов документ Дозвола за вршење радиодифузна дејност, во која како
јазик на емитување на програмскиот сервис ќе биде означен македонскиот јазик.

Точки 5, 6, 7, 8, 9
Во однос на предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис

на ТРД ТВ Арт од Тетово (реализиран на 20 ноември 2009 година), ТРД ТВ Кисс од
Тетово (реализиран на 20 и 21 ноември 2009 година), ТРД ТВ Еми од Радовиш
(реализиран на 19 и 20 ноември 2009 година), ТРД ТВ Кобра од Радовиш (реализиран
на 19 и 20 ноември 2009 година) и ТРД ТВ Вис од Струмица (реализиран на 18 и 19
ноември 2009 година), Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвојат
предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ Арт од
Тетово (реализиран на 20 ноември 2009 година), ТРД ТВ Кисс од Тетово (реализиран
на 20 и 21 ноември 2009 година), ТРД ТВ Еми од Радовиш (реализиран на 19 и 20
ноември 2009 година), ТРД ТВ Кобра од Радовиш (реализиран на 19 и 20 ноември
2009 година) и ТРД ТВ Вис од Струмица (реализиран на 18 и 19 ноември 2009 година).
Советот донесе одлука да им упати укажување на горе наведените телевизиски
програмски сервиси на локално ниво, во кое ќе им укаже на прекршувањата на Законот
за радиодифузна дејност и на подзаконските акти.

Точки 10, 11, 12, 13, 14 и 15
Во врска со предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис

на ТРД ТВ Канал 5 (реализиран на 8 ноември 2009 година), ТРД ТВ Сител (реализиран
на 18 ноември 2009 година), ТРД ТВ А1 (реализиран на 8 ноември 2009 година),  ТРД
ТВ Алсат М (реализиран на 16 ноември 2009 година), ТРД ТВ Перспектива
(реализиран на 24 октомври 2009 година),  ТРД АБ Канал (реализиран на 25 октомври
2009 година), членовите на Советот имаа повеќе предлози и искажаа различни
мислења. Најпрво, Претседателот на Советот за радиодифузија предложи да им  се
упати покана за состанок на директорот, одговорниот уредник и директорот на
маркетинг на:  ТРД ТВ Канал 5,  ТРД ТВ Сител,  ТРД ТВ А1,  ТРД ТВ Алсат М,  ТРД ТВ
Перспектива и ТРД АБ Канал, на кој ќе бидат разгледани последните извештаи од
мониторингот на соодветните радиодифузери и ќе им биде укажано дека ќе бидат
соочени со ригорозни мерки, доколку продолжат со прекршување на Законот за
радиодифузна дејност и на подзаконските акти. Членот на Советот за радиодифузија
Панче Наумов беше против овој предлог и предложи да се изречат мерки веднаш,
согласно доставените извештаи, односно да се изречат следните мерки, како што
предлага Секторот за правни работи во секој извештај поединечно. Членот на Советот
за радиодифузија Столе Наумов рече дека во принцип се согласува со предлогот на
Претседателот Стефановски, но потенцираше дека има свој предлог според кој би
требало да се промени казнениот систем во однос на прекршувањата на Законот за
радиодифузната дејност и подзаконските акти на Советот. Тој предложи да се
амнестираат од мерки само оние радиодифузери кои го прекршиле Правилникот за
заштита на малолетната публика, а да им се изречат соодветни мерки на оние
радиодифузери кои направиле сериозни прекршувања во однос на рекламирањето.
Членот на Советот за радиодифузија Бранко Радовановиќ истакна дека смета дека
Советот губи многу време со предупредувања и состаноци и дека тој лично смета дека
радиодифузерите треба веднаш да се казнат согласно направените извештаи од
спроведниот мониторинг. Сепак, тој истакна дека е за него прифатлив предлогот на
Претседателот Стефановски, но со една забелешка: радиодифузерите да бидат
предупредени дека е ова последен пат како им се прогледува низ прсти. Членот на
Советот за радиодифузија Томе Груевски предложи горенаведените 6 радиодуфузери
да бидат повикани на поединечни состаноци и тие состаноци да бидат завршени до
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Нова Година. Потоа се пристапи кон поеднечно гласање. Членот на Советот за
радиодифузија Панче Наумов гласаше против, а Заменикот на Претседателот Илир
Ајдини и членот на Советот Али Алиу беа воздржани. Потоа Претседателот
Стефановски го поништи гласањето и беше едногласно одлучено Точките 10, 11, 12,
13, 14 и 15 да се одложат за некое наредно продолжување на 24-та седница на
Советот.

Точка 16
Во врска со Извештајот од мониторингот на избор од телевизиски емисии за

деца, реализиран врз основа на претставка од гледач, Советот за радиодифузија на
РМ одлучи да го го усвои Извештајот од мониторингот на избор од телевизиски емисии
за деца, реализиран врз основа на претставка од гледач. Советот го задолжи Секторот
за програмски работи да подготви Соопштение за јавност, во кое ќе им укаже на
телевизиите да создаваат поквалитетни емисии за деца во кои се води сметка за
детската возраст и чувствителност Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да
го испрати Соопштението за јавност до медиумите и истото да го објави на ВЕБ
страницата на Советот.

Точка 17
Разно.

II-во продолжение на 24-та седница одржано на 24.12.2009

Присутни членови на Советот: Илир Ајдини, проф. д-р Томе Груевски, Панче
Наумов, Бранко Радовановиќ и Фарук Омерагиќ.

Отсутни: Зоран Стефаноски, Столе Наумов, проф. д-р Али Алиу  и акад. Бојан
Шоптрајанов.

Prisutni od Stru~na slu`ba: Огнен Неделковски Билјана М. Јовановска.

Седницата ја отвори и ја водеше Заменикот на претседателот на Советот, Илир
Ајдини, при што за второто продолжение на 24-та седница беше утврден следниот:

D н е в е н  р е д

1. Барање за  регистрација на пакетот програмски сервиси – пренос на
дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа (DVB-T) на
територијата на Република Македонија на Друштвото  за телекомуникациски и услуги
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје (ПОТВРДА бр.3)

2. Барање за  регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за електронски
комуникации – Скопје (ПОТВРДА бр.3)

Точка 1
Во врска со предложеното Барање за  регистрација на пакетот програмски

сервиси – пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа
(DVB-T) на територијата на Република Македонија на Друштвото за телекомуникациски
и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да се прифати Барањето за регистрација на пакетот програмски
сервиси – пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа
(DVB-T) на територијата на Република Македонија на Друштвото за телекомуникациски
и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје:

- На Друштвото за телекомуникациски и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА
ДООЕЛ Скопје да му се издаде Потврда бр.3 за регистрација на пакетот програмски
сервиси – пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа
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(DVB-T) на територијата на Република Македонија на Друштвото  за телекомуникацис-
ки и услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА ДООЕЛ Скопје. Советот го задолжи Секторот за
правни работи да ги запише барањата и потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 2
Во врска со предложеното Барање за  регистрација 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 се прифати Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД за
електронски комуникации – Скопје:

- На Македонски Телеком АД за електронски комуникации – Скопје да му се
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 барањата и потврдите во Уписникот за предметите од првостепената управна
постапка – Уп 1.

III-во продолжение на 24-та седница одржано на 12.01.2010

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

Отсутни:  Панче Наумов.
Prisutni od Stru~na slu`ba: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен

Неделковски, Борче Маневски, Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Цветанка
Митревска, Магдалена Давидовска – Довлева и Арѓент Џелили.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи под точката "Разно" да се додадат следните
точки:  "Информација за барањето на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје за согласност за
промена на сопственичката структура", "Информација за барањето на Друштвото за
сателитска радио дифузија ЕРА САТ ДООЕЛ од Скопје за согласност за промена на
сопственичката структура", "Информација за потребата од дезинсекција на
просториите на Советот за радиодифузија на РМ (со Предлог-Одлука)",  "Предлог-
Одлука за спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка за
следниот предмет: набавка на две (2) моторни возила за Советот" и "Предлог-одлука
за назначување на лицето Хари Митрикески – Клекачкоски за лице кое ќе обезбеди
контрола за забраната за пушењето и ќе обезбеди доследна примена на Законот за
заштита од пушењето (Службен весник на РМ бр.36/95, 70/2003, 29/2004, 37/2005,
103/2008 и 140/2008)".

Предлозите беа прифатени од страна на членовите на Советот, при што за
третото продолжение на 24-та седница беше утврден следниот:

D н е в е н  р е д

1. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Канал 5, емитувана
на 8 ноември 2009 година.

2. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Сител, емитувана
на 18 ноември 2009 година.

3. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ А1, емитувана на
8 ноември 2009 година.

4. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Алсат М, емитувана
на 16 ноември 2009 година.

5. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Перспектива,
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емитувана на 24 октомври 2009 година.
6. Извештај од мониторингот на програмата на ТРД АБ Канал, емитувана

на 25 октомври 2009 година.
7. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Телма, емитувана на

11 декември 2009 година.
8. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД А2, емитувана на 11

декември 2009 година, и на 20 и 21 декекмври 2009 година.
9. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Алфа, емитувана

на 12 декември 2009 година.
10. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Канал 5 Плус,

емитувана на 11 и 12 декември 2009 година.
11. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Сител 3 , емитувана

на 14 декември 2009 година.
12. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Наша ТВ, емитувана

на 11 декември 2009 година.
13. Извештајот од мониторингот на новогодишната програма на ТРД ТВ

Канал 5, реализиран врз основа на претставка од гледач.
14. Извештајот од мониторингот на новогодишната програма на ТРД ТВ A1,

реализиран врз основа на претставка од гледач.
15. Разно

- Информација за барањето на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје за
согласност за промена на сопственичката структура.

- Информација за барањето на Друштвото за сателитска радио дифузија
ЕРА САТ ДООЕЛ од Скопје за согласност за промена на сопственичката структура.

- Информација за потребата од дезинсекција на просториите на Советот
за радиодифузија на РМ (со Предлог-Одлука).

- Предлог-Одлука за спроведување постапка за доделување договор за јавна
набавка за следниот предмет: набавка на две (2) моторни возила за Советот.

- Предлог-Одлука за назначување на лицето Хари Митрикески – Клекачкоски за
лице кое ќе обезбеди контрола за забраната за пушењето и ќе обезбеди доследна
примена на Законот за заштита од пушењето (Службен весник на РМ бр.36/95,
70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008 и 140/2008).

To~kи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
Во врска со предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис

на ТРД ТВ Канал 5 (реализиран на 8 ноември 2009 година), ТРД ТВ Сител (реализиран
на 18 ноември 2009 година), ТРД ТВ А1 (реализиран на 8 ноември 2009 година),  ТРД
ТВ Алсат М (реализиран на 16 ноември 2009 година), ТРД ТВ Перспектива
(реализиран на 24 октомври 2009 година),  ТРД АБ Канал (реализиран на 25 октомври
2009 година), ТРД Телма (реализиран на 11 декември 2009 година),  ТРД А2
(реализиран на 11 декември 2009 година и на 20 и 21 декекмври 2009 година),  ТРД ТВ
Алфа (реализиран на 12 декември 2009 година), ТРД Канал 5 Плус (реализиран на 11
и 12 декември 2009 година), ТРД Сител 3 (реализиран на 14 декември 2009 година) и
ТРД Наша ТВ (реализиран на 11 декември 2009 година), членовите на Советот
искажаа повеќе мислења. Најпрво, Претседателот на Советот за радиодифузија
предложи да им се упати покана за состанок на директорот, одговорниот уредник и
директорот на маркетинг на: ТРД ТВ Канал 5, ТРД ТВ Сител, ТРД ТВ А1, ТРД ТВ Алсат
М,  ТРД ТВ Перспектива,  ТРД АБ Канал,  ТРД Телма,  ТРД А2,  ТВ Алфа,  ТРД Канал 5
Плус, ТРД Сител 3 и ТРД Наша ТВ, на кој ќе бидат разгледани последните извештаи
од мониторингот на соодветните радиодифузери и ќе им биде укажано дека ќе бидат
соочени со ригорозни мерки, доколку продолжат со прекршување на Законот за
радиодифузна дејност и на подзаконските акти. Членот на Советот за радиодифузија
Бранко Радовановиќ истакна дека според него во прашање е доведен угледот на
Советот за радиодифузија и потенцираше дека е потребно што побрзо да се направи
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распоредот на состаноците со радиодифузерите и во текот на една недела да се
одржат сите состаноци, кои ќе бидат последна опомена за радиодифузерите.
Членот на Советот за радиодифузија Столе Наумов рече дека смета дека е потребно
сите горенаведени радиодифузери да бидат детално запознаени со сите прекршувања
кои ги направиле, а воедно да бидат посочени и најчестите прекршувања на сите
радиодифузери. Тој побара да бидат сослушани и забелешките на радиодифузерите и
истите да бидат земени в предвид при подготвувањето на следните подзаконски акти
на Советот. Столе Наумов додаде дека ќе биде воздржан при гласањето затоа што
веќе имаше друг предлог на едно од претходните продолженија на 24-та седница. Тој
потсети дека неговиот предлог беше да се амнестираат од мерки само оние
радиодифузери кои го прекршиле Правилникот за заштита на малолетната публика, а
да им се изречат соодветни мерки на оние радиодифузери кои направиле сериозни
прекршувања во однос на рекламирањето. Потоа се пристапи кон поеднечно гласање.
Членот на Советот за радиодифузија Столе Наумов беше воздражан, а сите други
членови гласаа "за". На тој начин, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да
се усвојат предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД
ТВ Канал 5 (реализиран на 8 ноември 2009 година), ТРД ТВ Сител (реализиран на 18
ноември 2009 година), ТРД ТВ А1 (реализиран на 8 ноември 2009 година), ТРД ТВ
Алсат М (реализиран на 16 ноември 2009 година), ТРД ТВ Перспектива  (реализиран
на 24 октомври 2009 година),  ТРД АБ Канал (реализиран на 25 октомври 2009 година),
ТРД Телма (реализиран на 11 декември 2009 година),  ТРД А2 (реализиран на 11
декември 2009 година и на 20 и 21 декекмври 2009 година),  ТРД ТВ Алфа (реализиран
на 12 декември 2009 година), ТРД Канал 5 Плус (реализиран на 11 и 12 декември 2009
година), ТРД Сител 3 (реализиран на 14 декември 2009 година) и ТРД Наша ТВ
(реализиран на 11 декември 2009 година). Советот донесе одлука да им упати покана
за состанок на директорот, одговорниот уредник и директорот на маркетинг на: ТРД ТВ
Канал 5, ТРД ТВ Сител, ТРД ТВ А1, ТРД ТВ Алсат М, ТРД ТВ Перспектива, ТРД АБ
Канал, ТРД Телма, ТРД А2, ТРД ТВ Алфа, ТРД Канал 5 Плус, ТРД Сител 3 и ТРД Наша
ТВ. Состаноците да бидат од советодавен карактер, на нив да бидат разгледани
последните извештаи од мониторингот на соодветните радиодифузери и да им биде
укажано дека ќе бидат соочени со ригорозни мерки, доколку продолжат со
прекршување на Законот за радиодифузна дејност и на подзаконските акти. Советот
го задолжи Секторот за програмски работи да подготви План за одржување на
состаноците со горенаведените радиодифузери. Состаноците да се одржат во
просториите на Советот за радиодифузија на РМ на 20, 21 и 22 јануари 2010 година.
Во секој од наведените денови да  се одржат по три состаноци со исто толку
радиодифузери, а на секој од состаноците да присуствуваат и сите членови на
Советот за радиодифузија на РМ. Советот  го задолжи Секторот за програмски работи
да ја подготви поканата за горенаведените радиодифузери, во прилог на поканата да
им испрати копија од последниот извештај од мониторингот на нивниот програмски
сервис, а воедно да ги извести и телефонски за состанокот.

Точка 15
Разно
- Во врска со предложената Информација за барањето на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ

од Скопје за согласност за промена на сопственичката структура, Советот донесе
заклучок да се усвои Барањето за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ
ЕРА ДООЕЛ од Скопје. На ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје да му се издаде одобрение
за промена на сопственичката структура.

- Во однос на предложената Информација за барањето на Друштвото за
сателитска радио дифузија ЕРА САТ ДООЕЛ од Скопје за согласност за промена на
сопственичката структура, Советот донесе заклучок да се усвои Барањето за промена
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на сопственичката структура на Друштвото за сателитска радио дифузија ЕРА САТ
ДООЕЛ од Скопје. На Друштвото за сателитска радио дифузија ЕРА САТ ДООЕЛ од
Скопје да му се издаде одобрение за промена на сопственичката структура.

- Советот за радиодифузија ја разгледа предложената Информација за
потребата од дезинсекција на просториите на Советот за радиодифузија на РМ (со
Предлог-Одлука) и донесе заклучок да се усвои наведената Информација, при што
донесе одлука да се изврши набавка - дезинсекција на деловните простории на
Советот за радиодифузија на РМ, со вкупна површина од 875 м2, од страна на
извршител што ќе биде дополнително определен, со спроведување на постапка за
прибирање на најмалку три понуди. Надоместокот за дезинсекцијата на деловните
простории на Советот за радиодифузија на РМ да изнесува не повеќе од 8.000,00
денари, за вкупната површина од 875 м2, без данок на додадена вредност.

- Во врска со предложената Одлука за спроведување постапка за доделување
договор за јавна набавка за следниот предмет: набавка на две (2) моторни возила за
Советот, Советот донесе Одлука за спроведување постапка за доделување договор за
јавна набавка за следниот предмет: набавка на две (2) моторни возила за Советот,
согласно Годишниот план за јавни набавки во 2010 година на Советот за радиодифу-
зија на РМ (бр.05-4372/1 од 30.12.2009 година). Набавката да биде делива. Постапката
за предметот за јавна набавка: набавка на две (2) моторни возила за Советот да ја
спроведе Комисијата за јавни набавки во состав: Бојан Шоптрајанов, Претседател,
Хари Митрикески - Клекачкоски, член и Билјана М. Јовановска, член.

- Во врска со предложената Одлука за назначување на лицето Хари
Митрикески – Клекачкоски за лице кое ќе обезбеди контрола за забраната за пушењето
и ќе обезбеди доследна примена на Законот за заштита од пушењето (Службен весник
на РМ бр.36/95, 70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008 и 140/2008), Советот донесе
Одлука за назначување на лицето Хари Митрикески – Клекачкоски, администратор на
системот/одговорно лице за видео надозр, одговорно лице за обезбедување, возач во
Секретаријатот на Советот за радиодифузија, да биде лице кое ќе обезбеди контрола
за забраната за пушењето и ќе обезбеди доследна примена на Законот за заштита од
пушењето (Службен весник на РМ бр.36/95, 70/2003, 29/2004, 37/2005, 103/2008 и
140/2008).

Бр. 02-341/8
09.02.2010 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
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