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ЗАПИСНИК
од 26-та седница на Советот
одржана на 29.12.2009 година

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

Отсутни: акад. Али Алиу (најавено отсуство) и акад. Бојан Шоптрајанов
(најавено отсуство).

Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,
Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Емилија Јаневска, Борче
Маневски,  Магдалена Давидовска – Довлева и Хари Митрикески – Клекачкоски.

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: "Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Плус Форте од
Тетово, емитуван на 25, 26 и 27 декември  2009 година", "Информација за извршена
промена на сопственичката структура на ТРД ТВ Тиквешија ДООЕЛ од Кавадарци без
претходно добиено одобрение од Советот", "Продолжување на рокот за постапување
по Укажувањето на Советот за радиодифузија на РМ бр.11-4173/1 од 15.12.2009
година упатено до сите оператори на јавна комуникациска мрежа, во однос на
примената на член 82 став 2 од Законот за радиодифузната дејност", "Информација за
пуштање во употреба на системот за видео надзор во Советот за радиодифузија на
РМ, согласно Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во Советот за
радиодифузија на Република Македонија (бр.03-3982/1 од 25.11.2009 година)",
"Информација за потребата од повторно известување на вработените во Советот за
радиодифузија на РМ за стапување во сила на Законот за забрана на пушењето" и
"Предлог за наградување на дел од вработените во 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. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Телма, емитувана на 11
декември 2009 година.

2. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД А2, емитувана на 11
декември 2009 година, и на 20 и 21 декекмври 2009 година.
       3. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Алфа, емитувана на 12
декември 2009 година.
       4. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Канал 5 Плус, емитувана на
11 и 12 декември 2009 година.
       5. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД Сител 3 , емитувана на 14
декември 2009 година.
       6. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Интел од Струмица,
емитувана на 26 ноември.2009 година.
       7. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Тиквешија, емитувана на
18 и 19 декември 2009 година.
       8. Информација за барањето на ТРД ТВ Протел од Пробиштип  за согласност
за промена на сопственичката структура.
       9. Разно.
       - Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Плус Форте од
Тетово, емитуван на 25, 26 и 27 декември  2009 година.
       -  Информација за извршена промена на сопственичката структура на ТРД ТВ
Тиквешија ДООЕЛ од Кавадарци без претходно добиено одобрение од Советот.
       -  Продолжување на рокот за постапување по Укажувањето на Советот за
радиодифузија на РМ бр.11-4173/1 од 15.12.2009 година упатено до сите оператори на
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јавна комуникациска мрежа, во однос на примената на член 82 став 2 од Законот за
радиодифузната дејност.
        -  Информација за пуштање во употреба на системот за видео надзор во Советот
за радиодифузија на РМ, согласно Правилникот за начинот на вршење на видео
надзор во Советот за радиодифузија на Република Македонија (бр.03-3982/1 од
25.11.2009 година).
        -  Информација за потребата од повторно известување на вработените во Советот
за радиодифузија на РМ за стапување во сила на Законот за забрана на пушењето.
        -  Предлог за наградување на дел од вработените во Советот за радиодифузија на
РМ.

Точка 1, 2, 3, 4 и 5
Во врска со Извештаите од мониторингот на програмата на ТРД Телма,

(емитувана на 11 декември 2009 година), ТРД А2 (емитувана на 11 декември 2009
година и на 20 и 21 декекмври 2009 година), ТРД ТВ Алфа (емитувана на 12 декември
2009 година), ТРД Канал 5 Плус (емитувана на 11 и 12 декември 2009 година) и на ТРД
Сител 3  (емитувана на 14 декември 2009 година), членот на Советот за
радиодифузија на РМ Столе Наумов предложи да се разгледаат на на почетокот на
јануари 2010 година, на Трето продолжение на 24-та седница, заедно со извештаите
од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5 (емитувана на 8 ноември 2009 година), на ТРД ТВ
Сител (емитувана на 18 ноември 2009 година), на ТРД ТВ А1 (емитувана на 8 ноември
2009 година), на ТРД ТВ Алсат М (емитувана на 16 ноември 2009 година), на ТРД ТВ
Перспектива (емитувана на 24 октомври 2009 година) и на ТРД АБ Канал (емитувана
на 25 октомври 2009 година). Предлогот на членот на Советот за радиодифузија на РМ
Столе Наумов беше едногласно усвоен.

Точка 6 и 7
Во врска со предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис

на ТРД ТВ Интел од Струмица (реализиран на 26 ноември 2009 година) и ТРД ТВ
Тиквешија од Кавадарци (реализиран на 18 и 19 декември 2009 година), Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвојат предложените Извештаи од
мониторингот на програмскиот сервис на ТРД ТВ Интел од Струмица (реализиран на
26 ноември 2009 година) и ТРД ТВ Тиквешија од Кавадарци (реализиран на 18 и 19
декември 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.

Точка 8
Во врска со предложената Информација за барањето на ТРД ТВ Протел од

Пробиштип  за согласност за промена на сопственичката структура, Советот донесе
заклучок да се усвои Барањето за промена на сопственичката структура на ТРД ТВ
Протел од Пробиштип. Советот одлучи на ТРД ТВ Протел од Пробиштип да му се
издаде одобрение за промена на сопственичката структура.

Точка 9
          Разно.

- Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис
ТРД Радио Плус Форте од Тетово, емитуван на 25, 26 и 27 декември  2009 година,
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис ТРД Радио Плус Форте од Тетово, емитуван на 25, 26 и 27
декември  2009 година. Советот донесе одлука зa utvrdenite prekr{uvawa, da se
izre~е merkата – писмена опомена, поради повреда на членот 98 став 1 од Законот за
радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање). Советот го задолжи
Секторот за правни работи да ја подготви merkата – писмена опомена за ТРД Радио
Плус Форте од Тетово. Советот го задолжи Секторот за програмски работи веднаш
телефонски да ги извести одговорните лица во ТРД Радио Плус Форте од Тетово дека
прават прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
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(емитување прикриено рекламирање) и да ги извести дека треба веднаш да престанат
да емитуваат таква програма.
      -  Во врска со предложената Информација за извршена промена на сопственичката
структура на ТРД ТВ Тиквешија ДООЕЛ од Кавадарци без претходно добиено
одобрение од Советот, Советот донесе заклучок да се усвои предложената
Информација за извршена промена на сопственичката структура на ТРД ТВ Тиквешија
ДООЕЛ од Кавадарци без претходно добиено одобрение од Советот. Советот донесе
одлука на ТРД ТВ Тиквешија ДООЕЛ од Кавадарци да й се издаде одобрение за
извршената промена на сопственичката структура. Советот го задолжи Секторот за
правни работи, во соработка со Секторот за истражување и долгорочен развој на ТРД
ТВ Тиквешија ДООЕЛ од Кавадарци да jа подготви одлуката за изречената мерка
писмена опомена, затоа што e извршeна промена на сопственичката структура без
претходно добиено одобрение од Советот. Советот го задолжи Секторот за правни
работи да ги запише барањето и одобрението во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
     -  Советот донесе заклучок да се продолжи рокот за постапување по Укажувањето
на Советот за радиодифузија на РМ бр.11-4173/1 од 15.12.2009 година упатено до сите
оператори на јавна комуникациска мрежа, во однос на примената на член 82 став 2 од
Законот за радиодифузната дејност - до 16.01.2010 година. Советот го задолжи
Секторот за правни работи да испрати допис до сите оператори на јавна
комуникациска мрежа, во кој ќе ги извести дека се продолжува рокот за постапување
по Укажувањето на Советот за радиодифузија на РМ бр.11-4173/1 од 15.12.2009
година - до 16.01.2010 година.
        -  Во врска со предложената Информација за пуштање во употреба на системот за
видео надзор во Советот за радиодифузија на РМ, согласно Правилникот за начинот
на вршење на видео надзор во Советот за радиодифузија на Република Македонија
(бр.03-3982/1 од 25.11.2009 година), Советот донесе заклучок да се усвои
предложената Информација за пуштање во употреба на системот за видео надзор во
Советот за радиодифузија на РМ, согласно Правилникот за начинот на вршење на
видео надзор во Советот за радиодифузија на Република Македонија (бр.03-3982/1 од
25.11.2009 година). Советот донесе одлука системот за видео надзор во Советот за
радиодифузија на РМ да биде пуштен во употреба на 31 декември 2009 година.
Советот го задолжи Хари Митрикески – Клекачкоски, како Администратор на
системот/одговорно лице за видео надзорот во Советот за радиодифзуија на РМ, да
истакне на видливи места во просториите на Советот за радиодифузија соодветна
Информација дека просториите на Советот се под видео надзор.
        -  Во врска со предложената  Информација за потребата од повторно известување
на вработените во Советот за радиодифузија на РМ за стапување во сила на Законот
за забрана на пушењето, Советот донесе заклучок да го задолжи Секторот за правни
работи да подготви Изјава, во која секој од вработените во Советот ќе потврди дека
целосно е запознаен со одредбите од Законот за заштита од пушењето и дека изречно
се согласува и прифаќа лично да ги сноси / плати изречените глоби во случај на
повреда на одредбите од наведениот Закон.

-  На седницата беше предложено да бидат наградени Хари Митрикески – Клекач-
коски и Секторот за технологии и информатика. Советот одлучи дополнително да се
изјасни по предлогот за наградување на вработените во Советот.

Бр. 02-121/3
25.01.2010 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


