ЗАПИСНИК
од 23-та седница на Советот
одржана на 02.12.2009 година
Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, Илир Ајдини, акад. Бојан
Шоптрајанов, акад. Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски, Панче Наумов, Фарук
Омерагиќ, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.
Отсутни: /
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,
Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Горан Радуновиќ, Драгица
Љубевска, Магдалена Давидовска – Довлева и Хари Митрикески – Клекачкоски.
Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи како Точките 2, 3, 4 и 5 ("Анализа на пазарот
на радиодифузната дејност за 2008 година", "Предлог-Правилник за измена и
дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на
работните места и задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ
(Пречистен текст)", "Предлог-Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ (бр.01-2895/1 од 22.07.2009 година)" и "Предлогизмени на Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој") – да станат
Точки 6, 7, 8 и 9, а Точките 6, 7, 8 и 9 ("Предлог-Одлука за објавување Конкурс за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на
локално ниво)", "Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволa за
вршење радиодифузна дејност (телевизија преку сателит)", "Предлог-Одлука за
објавување Конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио
на локално ниво)" и "Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозвола
за вршење радиодифузна дејност на непрофитна радиодуфузна установа – за
емитување и пренос на радио програмски сервис, со опфат на слушаност на подрачје
на Битола со најблиската околина (локално ниво), наменет за задоволување на
специфичните потреби и интереси на студентската популација" – да станат Точки 2, 3,
4 и 5.
Исто така, претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, предложи под точката
"Разно" да се додадат следните точки: "Информација за наплатата на радиодифузната
такса" и "Информацијата за потребата од избор на Пописна комисија која ќе изврши
попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во
магацинот, побарувањата и обврските и паричните средства за Советот за
радиодифузија на РМ за 2009 година".
Членот на Советот за радиодифузија Фарук Омерагиќ предложи под точката
"Разно" да се додаде точката: "Информација за потребата од правна заштита на
членовите на Советот за радиодифузија на РМ ".
Предлозите беа прифатени од страна на членовите на Советот, при што за
седницата беше утврден следниот:
Дневен ред
1.
Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 06 ноември 2009 година и усвојување на Записникот од 22-та седница
на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 11 ноември 2009 година.
2.
Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на локално ниво).
3.
Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволa за вршење
радиодифузна дејност (телевизија преку сателит).
4.
Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволи за вршење
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радиодифузна дејност (радио на локално ниво).
5.
Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност на непрофитна радиодуфузна установа – за емитување и
пренос на радио програмски сервис, со опфат на слушаност на подрачје на Битола со
најблиската околина (локално ниво), наменет за задоволување на специфичните
потреби и интереси на студентската популација.
6.
Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2008 година.
7.
Предлог-Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст).
8.
Предлог-Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за бруто
плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ (бр.01-2895/1 од 22.07.2009 година).
9.
Предлог-измени на Правилникот за заштита на малолетната публика од
програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален
развој.
10. Информација за барањето на ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ од Скопје за согласност
за промена на сопственичката структура.
11. Информација за барањето на ТРД Џангл ТВ ДООЕЛ од Скопје за согласност за
промена на сопственичката структура.
12. Предлог за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на
ТРД ТВ НОВА од Скопје.
13. Предлог за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на
ТРД ЈУГ ТВ ДООЕЛ од Скопје.
14. Потврда за регистрација на програмски пакет на Трговското радиодифузно
друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Подружница Моби Битола (П О Т В Р Д А
бр.3).
15. Потврда за регистрација на програмски пакет на ТРД ТО-МИ Радовиш
(П О Т В Р Д А бр.6).
16. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштвоза електронски
комуникации и услуги АЛМАК-САТ ДОО Гевгелија ТРД (П О Т В Р Д А бр.3).
17. Потврда за регистрација на програмски пакет на Друштвото за
производство, трговија и услуги КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с.Челопек, Брвеница,
Тетово (П О Т В Р Д А бр.1).
18. Потврда за регистрација на пакетот програмски сервиси - реемитувани
преку јавна комуникациска мрежа - сателит (ДТХ-директно до дома) на територијата на
Република Македонија на Друштвото за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО Скопје (во
потврдата бр.1 поранешен МДТХ ДОО Скопје (П О Т В Р Д А бр.2).
19. Потврда за регистрација на пакетот програмски сервиси - реемитувани
преку јавна комуникациска мрежа - сателит (ДТХ-директно до дома) на територијата на
Република Македонија на Друштвото за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО Скопје (во
потврдата бр.1 поранешен МДТХ ДОО Скопје (П О Т В Р Д А бр.3).
20. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Крт од Скопје,
емитувана на 25 октомври 2009 година.
21. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Едо од Скопје,
емитувана на 25 октомври 2009 година.
22. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Амазон од Скопје,
емитувана на 22 октомври 2009 година.
23. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Тера од Битола,
емитувана на 29 и 30 октомври 2009 година.
24. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Меди од Битола,
емитувана на 30 октомври 2009 година.
25. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Орбис од Битола,
емитувана на 30 октомври 2009 година.
26. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Коха од Тетово,
емитувана на 2 ноември 2009 година.
27. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Менада од
Тетово, емитувана на 2 ноември 2009 година.
28. Извештајот од мониторингот на програмата на ТРД ТВ Супер Скај од
Тетово, емитувана на 3 и 4 ноември 2009 година.
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29. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Спајдер од Гевгелија.
30. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Алмак Сат од Гевгелија.
31. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Филаделфија 2002 од Кочани.
32. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Астра Плус од Кочани.
33. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Телекабел од Струмица.
34. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Кабел Нет од Струмица.
35. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Телекабел подружница Сити од Свети Николе.
36. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Кабел Ви од Виница.
37. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Кејблтел од Велес.
38. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Студио Андес од Радовиш.
39. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа ТО-МИ од Радовиш.
40. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Кејблтел од Штип.
41. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Телекабел од Штип.
42. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Инел интернационал од Кавадарци.
43. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Селеко од Неготино.
44. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Телекабел Роби Моби од Битола.
45. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Микс Нет од Битола.
46. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Теленет Ком од Тетово.
47. Извештајот од мониторингот на операторот на јавна комуникациска
мрежа Кејблтел од Тетово.
48. Информација од консултативниот состанок во Државниот управен
инспекторат, при Министерството за правда на РМ, одржан на 16.11.2009 година.
49. Барање од Билјана М.Јовановска за одобрување средства за
последипломски студии.
50. Барање бр.05-4013/1 од раководителот на Секторот за економскофинансиски работи за наградување за работна успешност на работникот Наташа
Стојчевска, сметководител во Секторот за економско-финансиски работи
51. Разно.
- Информација за наплатата на радиодифузната такса.
- Информацијата за потребата од избор на Пописна комисија која ќе изврши
попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во
магацинот, побарувањата и обврските и паричните средства за Советот за
радиодифузија на РМ за 2009 година.
- Информација за потребата од правна заштита на членовите на Советот за
радиодифузија на РМ .
Точка 1
Записникот од 21-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
06 ноември 2009 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.
Записникот од 22-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
11 ноември 2009 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.
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Точка 2
Во врска со дадениот предлог за донесување Одлука за објавување конкурс за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на
локално ниво), Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука за објавување конкурс
за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на
локално ниво), за подрачјето на: Дебар - 1 дозвола на албански јазик, Прилеп - 1
дозвола на македонски јазик, Струга - 1 дозвола на македонски јазик. Рокот за
поднесување на пријавите за учество на наведениoт конкурс ќе биде 50 дена од денот
на нeговото објавување во “Службен весник на РМ“. Советот го задолжи
Секретаријатот на Советот да ја објави Одлуката во “Службен весник на РМ”, во два
дневни весници и на ВЕБ страницата на Советот за радиодифузија на РМ.
Точка 3
Во врска со дадениот предлог за донесување Одлука за објавување конкурс
за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку
сателит), Советот за радиодифузија на РМ донесе Советот донесе Одлука за
објавување конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност
(телевизија преку сателит): - 1 дозвола на албански јазик. Рокот за поднесување на
пријавите за учество на наведениoт конкурс ќе биде 50 дена од денот на нeговото
објавување во “Службен весник на РМ“. Советот го задолжи Секретаријатот на
Советот да ја објави Одлуката во “Службен весник на РМ”, во два дневни весници и на
ВЕБ страницата на Советот за радиодифузија на РМ.
Точка 4
Советот го разгледа дадениот предлог за донесување Одлука за објавување
конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио на локално
ниво) и донесе Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност (радио на локално ниво), за подрачјето на: Ресен - 1 дозвола на
македонски јазик, Гостивар - 1 дозвола на албански јазик, Струга - 1 дозвола на
македонски јазик, Кочани - 1 дозвола на македонски јазик, Кичево - 1 дозвола на
македонски јазик и 1 дозвола на албански јазик, Штип - 1 дозвола на македонски јазик,
Куманово - 1 дозвола на македонски јазик и 1 дозвола на албански јазик. Рокот за
поднесување на пријавите за учество на наведениот конкурс ќе биде 50 дена од денот
на неговото објавување во “Службен весник на РМ“. Советот го задолжи
Секретаријатот на Советот да ја објави Одлуката во “Службен весник на РМ”, во два
дневни весници и на ВЕБ страницата на Советот за радиодифузија на РМ. При
гласањето, членот на Советот за радиодифузија на РМ Столе Наумов беше воздржан,
другите членови на Советот гласаа "за".
Точка 5
Советот го разгледа дадениот предлог за донесување Одлука за објавување
конкурс за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна
радиодиофузна установа – за емитување и пренос на радио програмски сервис за
подрачјето на Битола со најблиската околина за задоволување на потребите и
интересите на студентската популација и донесе Одлука за објавување конкурс за
доделување 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност на непрофитна
радиодиофузна установа – за емитување и пренос на радио програмски сервис за
подрачјето на Битола со најблиската околина за задоволување на потребите и
интересите на студентската популација. Рокот за поднесување на пријавите за учество
на наведениот конкурс ќе биде 50 дена од денот на неговото објавување во “Службен
весник на РМ”. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави Одлуката
во “Службен весник на РМ”, во два дневни весници и на ВЕБ страницата на Советот за
радиодифузија на РМ. При гласањето, членот на Советот за радиодифузија на РМ
Столе Наумов беше воздржан, другите членови на Советот гласаа "за".
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Точка 6
Во врска со предложената Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за
2008 година, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои
предложената Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2008 година. Советот
донесе одлука да се формира работна група која ќе биде задолжена за печатење
публикација со Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2008 година, во
состав: Томе Груевски, Претседател, Бојан Шоптрајанов, член и Магдалена
Давидовска - Довлева, член. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, во
соработка со Секторот за истражување и долгорочен развој, да организираат Прес
конференција, на која ќе биде претставена Анализата на пазарот на радиодифузната
дејност за 2008 година. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави
Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2008 година на ВЕБ страницата
на Советот. Членот на Советот за радиодифузија на РМ Столе Наумов предложи
парична награда за Магдалена Давидовска Довлева за нејзиниот ангажман околу
подготвувањето на Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2008 година.
Предлогот беше едногласно прифатен од сите членови на Советот за радиодифузија
на РМ.
Точка 7
Во врска со предложениот Правилник за измена и дополнување на Правилникот
за внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст, бр.02-3789/1
од 12.11.2009), Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои
предложениот Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст, бр.02-3789/1 од 12.11.2009). Во
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и
задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, Пречистен текст,
бр.02-3789/1 од 12.11.2009 (во понатамошниот текст: Правилник за внатрешна
организација и систематизација), во глава II. “ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
РАБОТАТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА”, се вршат
следните измени и дополнувања:
Во член 8 став 1 после алинеата 3, се додава нова алинеа која гласи: “ - Сектор за
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права;”;
- алинеата 4 станува алинеа 5;
- алинеата 5 станува алинеа 6;
- алинеата 6 станува алинеа 7;
- алинеата 7 станува алинеа 8, и
- алинеата 8 станува алинеа 9.
Во член 8, се брише ставот 2 заедно со точките кои гласат: “1. Одделение за
регулатива и авторско право и сродните права” и “2. Одделение за нормативни,
управни и административни работи и постапки”. Во Правилникот за внатрешна
организација и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ
ОБЛИЦИ”, во точката 3.”Сектор за правни работи” се вршат следните измени:
Во членот 13 став 1 се бришат зборовите “и јавните комуникациски мрежи (од аспект
на надлежностите на Советот), активностите во врска со доследното почитување на
авторското право и сродните права, ги следи програмските пакети на јавните
комуникациски мрежи од аспект на надлежностите на Советот”;
Во членот 13 став 1 алинеа 1, зборовите “, се занимава со правни прашања поврзани
со имплементацијата на Законот за авторското право и сродните права”, се заменуваат
со зборовите “, се занимава со други правни прашања и врши анализа на регулативата
поврзана со работењето на радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски
мрежи, како и врши други правни анализи од аспект на надлежностите на Советот”;
Во членот 13 став 1 се бришат алинеа 8, алинеа 9 и алинеа 10;
- алинеата 11 станува алинеа 8;
- алинеата 12 станува алинеа 9;
- алинеата 13 станува алинеа 10, и
- алинеата 14 станува алинеа 11.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III.
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“ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, на точката “3.а. Одделение за
регулатива и авторско право и сродните права”, и се менува редниот број и станува
точка 4 и гласи: “4. Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторското право
и сродните права”;
- членот 13.а. станува член 14;
Во членот 13.а. (кој стана член 14) се додава вовед кој гласи: “Секторот за спречување
на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права” се занимава со
активности поврзани со доследно почитување на авторското право и сродните права и
спречување на пиратеријата, следење на програмските сервиси на радиодифузерите
од аспект на почитување на Законот за авторски права и сродните права, ги следи
програмските пакети на јавните комуникациски мрежи од аспект на надлежностите на
Советот, се занимава со правни прашања поврзани со имплементацијата на Законот
за авторското право и сродните права и врши други работи поврзани со
функционирањето на Советот и на Стручната служба. Поконкретно, овој Сектор ги
извршува следниве работни задачи:”
Во членот 13.а. (кој стана член 14) зборовите “Одделението за регулатива и авторско
право и сродните права:”, се бришат.
Во членот 13.а. (кој стана член 14) во алинеа 3 на крајот зборот “истите;” се брише, а
се додаваат зборовите “Закон за авторски и сродни права”
Во членот 13.а. (кој стана член 14) се бришат алинеа 2 и алинеа 5;
Во членот 13.а. (кој стана член 14) се додаваат:
- алинеа 1, која гласи: “- врши активности поврзани со доследно почитување на
авторското право и сродните права и спречување на пиратеријата кај операторите на
јавни комуникациски мрежи и кај радиодифузерите;”
- алинеа
2, која гласи: “- се занимава со правни прашања поврзани со
имплементацијата на Законот за авторско право и сродните права;” и
- алинеа 3, која гласи: “- ги следи програмските сервиси на радиодифузерите од
аспект на почитување на Законот за авторски права и сродните права;”;
Во членот 13.а. (кој стана член 14), се вршат следните измени:
-алинеата 1, станува алинеа 4;
-алинеата 3, станува алинеа 5;
-алинеата 4, станува алинеа 6;
-алинеата 6, станува алинеа 7;
-алинеата 7, станува алинеа 8, и
-алинеата 8, станува алинеа 9.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III.
“ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во точката 3.”Сектор за правни работи”
подточката 3б. која гласи: “Одделение за нормативни, управни и административни
работи и постапки” и членот 13.б. со неговите составни алинеи се бришат.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III.
“ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, се вршат следните измени:
- точката 4 станува точка 5;
- точката 5 станува точка 6;
- точката 6 станува точка 7;
- точката 7 станува точка 8, и
- точката 8 станува точка 9.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ
НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во точката 4. (која стана точка 5.) “Сектор за
економско - финансиски работи”, членот 14 станува член 15.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ
НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во точката 5. (која стана точка 6.) “Сектор за
технологии и информатика”, членот 15 станува член 16.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ
НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во точката 6. (која стана точка 7.) “Сектор за
истражувања и долгорочен развој”, членот 16 станува член 17.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ
НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во точката 7. (која стана точка 8.) “Сектор за
меѓународна и европска соработка и односи со јавноста”, членот 17 станува член 18.
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Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава III. “ДЕЛОКРУГ
НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ОБЛИЦИ”, во точката 8. (која стана точка 9.) “Одделение за
внатрешна ревизија”, членот 18 станува член 19.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава IV. “ГРУПИ И
ЗВАЊА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА СОВЕТОТ”, се вршат
следните измени:
- членот 19 станува член 20;
- членот 20 станува член 21;
- членот 21 станува член 22, и
- членот 22 станува член 23.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава V. “НАЧИН НА
РАБОТА НА СОВЕТОТ”, членот 23 станува член 24.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација, во глава VI. “ЗАВРШНИ
ОДРЕДБИ”, се вршат следните измени:
- членот 24 станува член 25;
- членот 25 станува член 26, и
- членот 26 станува член 27.
Во Табеларниот преглед на работните места во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст), 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 со реден број 4,
во Втората колона (Работно место), зборовите “Референт за организирање седници на
Советот”, се заменуваат со зборот “Соработник”.
Во Табеларниот преглед, во делот број 4. “СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ”, се
вршат следните измени:
- точката “4.а Одделение за регулатива и авторско право и сродните права” и
нејзините составни колони, целосно се бришат;
- точката “4.б. Одделение за нормативни, управни и административни работи и
постапки”, се брише;
- точката со реден број 1. која гласи: “Раководител на Одделение” и нејзините
составни колони се бришат, и
- во точката 2. “Виш соработник”, четвртата колона (Број на извршители) која
гласи “2”, се менува и гласи “3”.
Во Табеларниот преглед, во делот број 4. “СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ”, после
точката 3. “Соработник”, се додава нов дел кој гласи: “5. СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ
НА ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА”,
составен од следните колони, и тоа:
- Прва колона (Ред. број), која гласи: “1”; Втора колона (Работно место), која гласи:
“Раководител на Сектор”; Трета колона (Услови потребни за вршење на работите и
задачите), која гласи: “ - ВСС, VII степен, Општествени науки; - најмалку 5 години
работно искуство во радиодифузијата; - познавање на англиски јазик; - оспособеност
за работа со компјутер; и четврта колона (Број на извршители), која гласи: “1”;
- Прва колона (Ред. број), која гласи: “2”; Втора колона (Работно место), која гласи:
“Виш соработник”; Трета колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите),
која гласи: “ - ВСС, VII степен, Општествени науки; - со работно искуство; - познавање
на англиски јазик; - оспособеност за работа со компјутер; и четврта колона (Број на
извршители), која гласи: “2”, и
- Прва колона (Ред. број), која гласи: “3”; Втора колона (Работно место), која гласи:
“Соработник”; Трета колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите), која
гласи: “ - ВСС, VII степен, Општествени науки; - без работно искуство; - познавање на
англиски јазик; - оспособеност за работа со компјутер; и четврта колона (Број на
извршители), која гласи: “2”.
Во Табеларниот преглед, делот број 5. “СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ
РАБОТИ”, станува дел број “6. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ”.
Во Табеларниот преглед, во делот број 5. (кој стана дел број 6.) “СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ”, после точката 2. се додава нов ред во
табелата, составен од следните колони: Прва колона (Ред. број), која гласи: “3”; Втора
колона (Работно место), која гласи: “Соработник”; Трета колона (Услови потребни за
вршење на работите и задачите), која гласи: “ - ВСС, VII степен, Економски факултет; 7

без работно искуство; - познавање на англиски јазик; - оспособеност за работа со
компјутер; и четврта колона (Број на извршители), која гласи: “1”;
- точката 3. “Референт за благајна и магацин, доставувач” станува точка “4.”, и
- точката 4. “Референт за финансии и сметководствени работи” станува точка “5.”.
Во Табеларниот преглед, делот број 6.”СЕКТОР ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА”,
станува дел број “7.”;
Во Табеларниот преглед, делот број 7.”СЕКТОР ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ДОЛГОРОЧЕН
РАЗВОЈ”, станува дел број “8.”, и
Во Табеларниот преглед, делот број 8.”СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА
СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”, станува дел број “9.”.
Во Табеларниот преглед, во делот број 8. (кој стана дел број 9.) “СЕКТОР ЗА
МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”, во точката 2.
се вршат следните измени и дополнувања:
- во втората колона (Работно место), која гласи: “Виш соработник за односи со
јавноста”, зборовите “за односи со јавноста” се бришат;
- во третата колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите), во
алинеата 3, после зборовите “англиски јазик” се додаваат зборовите “ или германски
или француски јазик”;
- во третата колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите),
после алинеата 3, се додава нова алинеа 4 која гласи: “ - поседување сертификат за
посетена обука за односи со јавност”, и
- во третата колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите),
алинеата 4 станува алинеа 5.
Во Табеларниот преглед, во делот број 8. (кој стана дел број 9.)”СЕКТОР ЗА
МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”, после
точката 2. се додава нов ред во табелата, составен од следните колони: Прва колона
(Ред. број), која гласи: “3”; Втора колона (Работно место), која гласи: “Соработник”;
Трета колона (Услови потребни за вршење на работите и задачите), која гласи: “ - ВСС,
VII степен, Општествени науки; - без работно искуство; -познавање на англиски и друг
светски јазик; - оспособеност за работа со компјутер и четврта колона (Број на
извршители), која гласи: “1”;
- точката 3. “Соработник Преведувач - лектор”, станува точка “4.”.
Во Табеларниот преглед, делот број “9. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА”,
станува дел број “10.”.
Во Описот на работните места утврдени во табеларниот преглед на работни места во
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), 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”, се вршат следните измени:
Во точката 4. зборовите “РЕФЕРЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ СЕДНИЦИ НА СОВЕТОТ” се
заменуваат со зборовите “СОРАБОТНИК”;
Во точката 4. “СОРАБОТНИК” се додаваат следните алинеи, и тоа:
- алинеа 1, која гласи: “- врши работи поврзани со подготовката на седниците на
Советот, подготвува предлог-дневен ред за седниците на Советот и други активности
околу подготовката на материјалите што ќе се разгледуваат на седниците на Советот;”;
- алинеа 2, која гласи: “- ги подготвува заклучоците и преписката на Советот со
надлежните институции што како обврска произлегуваат од седниците на Советот;”, и
- алинеа 3, која гласи: “- учествува во подготвување на предлог - програмата за
работа и предлог - текстот на годишниот извештај за работа на Советот,”.
Во Описот на работните места, во делот 2)”СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ”, во точката
4.”СОРАБОТНИК “ се вршат следните измени:
-алинеата 1, станува алинеа 4;
-алинеата 2, станува алинеа 5;
-алинеата 3, станува алинеа 6;
-алинеата 4, станува алинеа 7, и
-алинеата 5, станува алинеа 8.
Во Описот на работните места, во делот 4) “СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ”, се вршат
следните измени:
- во точката 1. “РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР”, зборовите содржани во алинеата
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4 се заменуваат со следните зборови “- раководи со процесот на изработката на
анализи на регулативата поврзана со работењето на радиодифузерите и операторите
на јавните комуникациски мрежи, како и други правни анализи од аспект на
надлежностите на Советот”;
Во точката 1. “РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР”, после алинеата 4 се додаваат следните
алинеи:
- алинеа 5, која гласи: “- го организира подготвувањето на протоколи за
соработка со други надлежни институции од радиодифузната област и билатералните
и мултилатерални протоколи и договори за соработка со други регулаторни тела;”, и
- алинеа 6, која гласи: “- раководи со процесот на изготвување акти за
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите во
Советот;”
- алинеата 5, станува алинеа 7;
- алинеата 6, станува алинеа 8;
- алинеата 7, станува алинеа 9;
- алинеата 8, станува алинеа 10;
- алинеата 9, станува алинеа 11;
- алинеата 10, станува алинеа 12;
- алинеата 11, станува алинеа 13;
- алинеата 12, станува алинеа 14, и
- алинеата 13, станува алинеа 15.
Во Описот на работните места, подточката 4.а)”ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГУЛАТИВА И
АВТОРСКО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА” се менува и гласи: точка “5) СЕКТОР ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ
ПРАВА”;
- во делот “5) СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА
АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА”, точката 1. “РАКОВОДИТЕЛ НА
ОДДЕЛЕНИЕ” се менува и гласи: “1. РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР”.
- во делот “5) СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА
АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА “, во точките 1., 2., 3., зборот “одделение”
секаде да се замени со зборот “сектор”.
Во Описот на работните места, во делот “5) СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА
ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА “ во
точката 1. “РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР”, се вршат следните измени:
- алинеа 2 и алинеа 5, се бришат;
- во алинеата 3, на крајот зборот “истите;” се брише и се додаваат зборовите
“Законот за авторски права и сродните права;”;
Во точката 1. “РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР” се додаваат следните алинеи:
- алинеа 1, која гласи: “- ги раководи активностите поврзани со доследно
почитување на авторското и сродните права и спречување на пиратеријата кај
операторите на јавни комуникациски мрежи и кај радиодифузерите;”;
- алинеа 2, која гласи: “- ги организира работите во врска со правни прашања
поврзани со имплементацијата на Законот за авторски права и сродните права,” и
- алинеа 3, која гласи: “- го организира процесот на следење на програмските
сервиси на радиодифузерите од аспект на почитување на Законот за авторски права и
сродните права.”;
Во точката 1. “РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР”, се вршат следните измени:
-алинеата 1, станува алинеа 4;
-алинеата 3, станува алинеа 5;
-алинеата 4, станува алинеа 6;
-алинеата 6, станува алинеа 7;
-алинеата 7, станува алинеа 8;
-алинеата 8, станува алинеа 9, и
-алинеата 9, станува алинеа 10.
Во Описот на работните места, во делот 4) “СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ”, се вршат
следните измени:
- подточката 4.б.”ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НОРМАТИВНИ, УПРАВНИ И
АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ И ПОСТАПКИ”, се брише, и
- точката 1. “Раководител на Одделение” со нејзините составни алинеи, се
брише.
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Во Описот на работните места, после точката 3. “СОРАБОТНИК”, се додава точката
4.а.(која стана точка 5) која гласи: “СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА И
ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ ПРАВА”.
Во Описот на работните места, точката 5) “СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ
РАБОТИ”, станува точка “6)”;
Во Описот на работните места, во точката 5 (која стана точка 6) “СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ”, после точката 2. се додава нова точка која
гласи: “3. СОРАБОТНИК”, која ги содржи следните алинеи, и тоа:
- алинеа 1, која гласи: “- учествува во изработувањето на бруто плата и други
надоместоци за вработените, кои произлегуваат од работниот однос или пак се
поврзани со деловното работење на Советот;”;
- алинеа 2, која гласи: “- превзема работи поврзани со изработувањето на
завршната сметка на Советот;”;
- алинеа 3, која гласи: “- учествува во подготовката на планови, извештаи и
информации од делокругот на работата на Секторот;”;
- алинеа 4, која гласи: “- учествува во подготовката на предлог-финансискиот
план за работата на Советот;”;
- алинеа 5, која гласи: “- учествува во подготовката на тендерската и другата
документација од економски аспект при распишувањето конкурси за добивање дозволи
за вршење радиодифузна дејност,” и
- алинеа 6, која гласи: “- врши и други работи од делокругот на работењето на
Секторот”.
Во Описот на работните места, во точката “5 (која стана точка 6) СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ”, се вршат следните измени:
- точката 3. “РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ”,
станува точка “4.”;
Во точката 3.(која стана точка 4.) “РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИИ И
СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ”, се вршат следните измени:
- во алинеата 3, после зборот “изработува”, се додава зборот “бруто”;
- во алинеата 3, се бришат зборовите “, надоместок за храна, превоз”;
Во Описот на работните места, во точката “5 (која стана точка 6) СЕКТОР ЗА
ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ”, се вршат следните измени:
- точката 4. “РЕФЕРЕНТ ЗА БЛАГАЈНА И МАГАЦИН, ДОСТАВУВАЧ”, станува
точка “5.”.
Во Описот на работните места, се вршат следните измени, и тоа:
- точката 6) “СЕКТОР ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАТИКА”, станува точка “7)”;
- точката 7) “СЕКТОР ЗА ИСТРАЖУВАЊА И ДОЛГОРОЧЕН РАЗВОЈ”, станува
точка “8)”, и
- точката 8) “СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА И
ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”, станува точка “9)”.
Во Описот на работните места, во точката “8) (која стана точка 9) СЕКТОР ЗА
МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”, се вршат
следните измени и дополнувања:
- во точката 2. “ВИШ СОРАБОТНИК ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”, се бришат
зборовите: “ЗА ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА”;
- после точката 2. се додава нова точка, која гласи: “3.СОРАБОТНИК”, и ги
содржи следните алинеи:
-алинеа 1, која гласи: “- учествува во подготвувањето на информации и
соопштенија наменети за медиумите, како и во подготвувањето на текстовите за пресконференциите на Советот и за другите облици на комуницирање со јавноста;”;
-алинеа 2, која гласи: “- го следи известувањето на медиумите за активностите
на Советот;”;
-алинеа 3, која гласи: “- учествува во подготвувањето и уредувањето на
текстовите за објавување.;”;
-алинеа 4, која гласи: “- учествува во подготвувањето и во уредувањето на
текстовите кои се објавуваат на Веб страницата и учествува во ажурирањето на Веб
страницата;”;
-алинеа 5, која гласи: “- учествува во соработката со другите сектори во
подготовката на јавните консултации и промотивни кампањи на активностите на
Советот;”;
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-алинеа 6, која гласи: “- учествува во изготвувањето на извештаите,
информациите и анализите што се во делокруг на работа на Секторот,” и
-алинеа 7, која гласи: “- врши и други работни задачи од делокругот на работа
на Секторот.”;
- точката 3. “СОРАБОТНИК ПРЕВЕДУВАЧ - ЛЕКТОР”, станува точка “4.”
Во Описот на работните места, точката 9.”ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА”,
станува точка “10.”
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.02-3789/1 од 12.11.2009 година, 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 8
Во врска со предложениот Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ (бр.01-2895/1 од 22.07.2009), Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои предложениот Правилник за
изменување и дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци за
вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (бр.01-2895/1
од 22.07.2009). Во Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, бр.01-2895/1 од 22.07.2009
година, во глава III. “СЛОЖЕНОСТ НА РАБОТАТА”, во членот 5, став 1, се вршат
следните измени и дополнувања :
Во точката II. “Категорија - 590 бодови”, зборовите “, раководител на одделение за
меѓународна соработка и односи со јавноста” се бришат;
Во точката III. “Категорија - 536 бодови”, зборовите “раководител на одделение за
регулатива и авторско право и сродните права,” и зборовите “раководител на
одделение за нормативни, управни и администаративни работи и постапки” се бришат;
Во точката V. “Категорија - 411 бодови”, после зборот “соработник” точката се брише, и
се додаваат следниве зборови: “, и на внатрешен ревизор.”;
Во точката VI. “Категорија - 371 бодови”, се вршат следните измени и дополнувања:
- зборовите “и работно искуство од 3 години искуство”, се заменуваат со зборовите
“со работно искуство”, и
- после зборот “компјутери” точката се брише, и се додаваат следниве зборови: “и
администратор на системот/одговорно лице за видео надзор, одговорно лице за
обезбедување, возач.”;
Во точката VII. “Категорија - 353 бодови”, се вршат следните измени и дополнувања:
- зборовите “и работно искуство до 3 години”, се заменуваат со зборовите “со
работно искуство”;
- на зборовите “ референт за благајна и магацин,” се додава зборот “доставувач,”, и
- зборовите “возач - доставувач - домаќин” се заменуваат со зборовите “возач,
домаќин, доставувач, портир.”.
Сите останати одредби од Правилникот за бруто плата и други надоместоци за
вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, бр.01-2895/1
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Пречистен текст на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да
го објави Пречистениот текст на Правилникот за бруто плата и други надоместоци за
вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ на огласната
табла на Советот за радиодифузија на РМ.
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Точка 9
Во врска со предложените измени на Правилникот за заштита на малолетната
публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и
морален развој, членовите на Советот имаа повеќе предлози и искажаа различни
мислења. Најпрво, Членот на Советот Столе Наумов појасни дека предложените
измени на овој Правилникот се ситни и несуштински, и се однесуваат повеќе на
неговат техничка природа. Тој потенцираше дека е направена само една покрупна
измена, која се однесува на програмите од прва категорија, односно во програмите
наменети за целата публика, каде што спред предлогот не треба да се аплицира
предупредувачки сигнал. Членот на Советот Панче Наумов истакна дека новина е и
Поимникот на Правилникот, кој се планира да стане негов составен дел. Заменикот на
Претседателот Илир Ајдини истакна дека смета дека треба да остане
предупредувачки сигнал за програмите од прва категорија, односно во програмите
наменети за целата публика. Тој додаде дека според него, треба да се одложи
донесувањето на предложените измени на Правилникот и да се отпочне јавна
расправа, на која ќе добијат шанса да го искажат своето мислење сите засегнати
страни. Членот на Советот Фарук Омерагиќ го поддржа овој предлог, истакнувајќи дека
во идната јавна расправа, освен радиодифузерите, треба да се вклучат сите чинители
што учествуваа во донесувањето на Правилникот за заштита на малолетната публика
од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален
развој, односно невладиниот сектор и организациите што се грижат за заштита на
правата на децата. Академик Бојан Шоптрајанов истакна дека е на мислење дека
треба да остане предупредувачкиот сигнал за програмите од прва категорија, односно
во програмите наменети за целата публика. Членот на Советот Панче Наумов сметаше
дека предложените измени на Правилникот треба да се изгласаат на денешната
седница, затоа што станува збор за заокружена процедура која трае повеќе од три
години и дека овие активности треба да се сметаат како завршна фаза во која ќе се
дефинира Правилникот за заштита на малолетната публика. Со тоа, се смета дека
нема потреба од дополнителни консултации и нова јавна расправа во која треба да
бидат вклучени сите заинтересирани субјекти. Претседателот на Советот, Зоран
Стефаноски предложи оваа точка да ја симне од дневниот ред за оваа седница и
повторно да се разгледа на координација на Советот. Предлогот на Претседателот на
Советот, Зоран Стефаноски беше ставен на галасање, при што, против оваа одлука
гласаше членот на Советот за радиодифузија на РМ Панче Наумов, а другите членови
на Советот гласаа "за". Советот одлучи оваа точка да ја симне од дневниот ред за
оваа седница и повторно да ја разгледа на координација.
Точка 10
Во врска со предложената Информација за барањето на ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ
од Скопје за согласност за промена на сопственичката структура, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се увои Барањето за промена на
сопственичката структура на ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ од Скопје. На ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ
од Скопје од Скопје да му се издаде одобрение за промена на сопственичката
структура. При гласањето, членот на Советот за радиодифузија на РМ Бранко
Радовановиќ беше воздржан, другите членови на Советот гласаа "за".
Точка 11
Во врска со предложената Информација за барањето одобрение за промена
на сопственичката структура на ТРД Џангл ТВ ДООЕЛ од Скопје, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои Барањето за промена на
сопственичката структура на ТРД Џангл ТВ ДООЕЛ од Скопје. На ТРД Џангл ТВ
ДООЕЛ од Скопје да му се издаде одобрение за промена на сопственичката
структура.
Точка 12
Во врска со Предлогот за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на ТРД Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да ја усвои Информацијата на Секторот за економско-финансиски
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работи и Секторот за правни работи во однос на плаќањето на надоместокот за
дозвола за вршење радиодифузна дејност од страна субјектот ТРД Телевизија Нова
ДООЕЛ СКОПЈЕ. Советот за радиодифузија на РМ донесе одлука на ТРД Телевизија
Нова ДООЕЛ Скопје да му ја одземе доделената дозвола за вршење радиодифузна
дејност-телевизија преку сателит бр.07-3648/1 од 16.12.2008 година. Пресметаниот
надоместок во вкупен износ од 2.181.554,00 денари да се наплати по судски пат.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави одлуката за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Телевизија Нова ДООЕЛ Скопје
во Службен весник на РМ.
Точка 13
Во врска со Предлогот за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на ТРД ЈУГ ТВ ДООЕЛ од Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе
заклучок да ја усвои Информацијата од Секторот за правни работи за ликвидацијата на
Друштвото за радиодифузија ТРД ЈУГ ТВ ДООЕЛ од Скопје. Советот донесе одлука за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ЈУГ ТВ ДООЕЛ од
Скопје. Советот донесе одлука во најкраток можен рок, да поднесе тужба за
надоместок на штета против ликвидаторот Надица Наскоска и евентуално основачот
ЕРА Компани – ДОО – Скопје, со која ќе се побарува надоместок на штета, во висина
од 2.262.826,00 денари, за периодот од 15.08.2008 година до 14.08.2009 година, на
име годишен надоместок за вршење на радиодифузна дејност, за периодот од
15.08.2008
година до 14.08.2009 година, по фактура бр. 142/2008 од 27.11.2008
година, заедно со камата по Законот за облигациони односи. Со тужбата да се
предложи и издавање на привремена мерка, со забрана на располагање со
подвижниот и недвижниот имот на тужените, до завршувањето на спорот. Советот го
задолжи Секторот за правни работи дополнително да ги провери
околностите дали има место за кривична одговорност на управителот – ликвидаторот
Надица Наскоска и евентуално некое друго лице. Советот го задолжи Секретаријатот
на Советот да ја објави одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на ТРД ЈУГ ТВ ДООЕЛ од Скопје во Службен весник на РМ.
Точка 14
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво
кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Подружница Моби Битола, 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 кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Подружница
Моби Битола 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 15
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа на ТРД ТО-МИ Радовиш, 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
ТО-МИ Радовиш 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 16
Во врска со Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за
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реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за електронски
комуникации и услуги АЛМАК-САТ ДОО Гевгелија, 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
електронски комуникации и услуги АЛМАК-САТ ДОО Гевгелија 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 17
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за производство,
трговија и услуги КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с. Челопек, Брвеница, Тетово,
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 производство, трговија и услуги КТВ САТО-НЕТ
увоз-извоз ДОО с Челопек, Брвеница, Тетово 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.
Точка 18
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси реемитувани преку јавна комуникациска мрежа - сателит (ДТХ-директно до дома) на
територијата на Република Македонија на Друштвото за трговија и услуги Тотал ТВ
ДОО Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси - реемитувани преку јавна
комуникациска мрежа - сателит (ДТХ-директно до дома) на територијата на Република
Македонија на Друштвото за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО 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 19
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси реемитувани преку јавна комуникациска мрежа - сателит (ДТХ-директно до дома) на
територијата на Република Македонија на Друштвото за трговија и услуги Тотал ТВ
ДОО Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси - реемитувани преку јавна
комуникациска мрежа - сателит (ДТХ-директно до дома) на територијата на Република
Македонија на Друштвото за трговија и услуги Тотал ТВ ДОО Скопје 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, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28
Во врска со предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот сервис
на ТРД ТВ Крт од Скопје (реализиран на 25-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ Едо од
Скопје (реализиран на 25-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ Амазон од Скопје
(реализиран на 22-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ Тера од Битола (реализиран на
29-ти и 30-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ Меди од Битола (реализиран на 30-ти
октомври 2009 година), ТРД ТВ Орбис од Битола (реализиран на 30-ти октомври 2009
14

година), ТРД ТВ Коха од Тетово (реализиран на 2-ти ноември 2009 година), ТРД ТВ
Менада од Тетово (реализиран на 2-ти ноември 2009 година) и ТРД ТВ Супер Скај
(реализиран на 3-ти и 4-ти ноември 2009 година), Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да ги усвои предложените Извештаи од мониторингот на програмскиот
сервис на ТРД ТВ Крт од Скопје (реализиран на 25-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ
Едо од Скопје (реализиран на 25-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ Амазон од Скопје
(реализиран на 22-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ Тера од Битола (реализиран на
29-ти и 30-ти октомври 2009 година), ТРД ТВ Меди од Битола (реализиран на 30-ти
октомври 2009 година), ТРД ТВ Орбис од Битола (реализиран на 30-ти октомври 2009
година), ТРД ТВ Коха од Тетово (реализиран на 2-ти ноември 2009 година), ТРД ТВ
Менада од Тетово (реализиран на 2-ти ноември 2009 година) и ТРД ТВ Супер Скај
(реализиран на 3-ти и 4-ти ноември 2009 година). Советот донесе одлука да им упати
Покана за состанок на телевизиските програмски сервиси на локално ниво, 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. На состанокот ќе бидат презентирани и
резултатите од последниот редовен мониторинг на програмите на локалните ТВ
станици.
Точка 29
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на операторот на јавна
комуникациска мрежа Друштво за електронски комуникации и услуги КДС Спајдер Нет Гевглија, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои предложениот
Извештај од мониторингот на операторот на јавна комуникациска мрежа Друштво за
електронски комуникации и услуги КДС Спајдер Нет - Гевглија, спроведен на
30.10.2009 година. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене
прекршочна постапка пред надлежниот суд за Друштво за електронски комуникации и
услуги КДС Спајдер Нет - Гевглија, бидејќи операторот досега во Советот нема
регистрирано програмски пакет, а досега има добиено и налози за исклучување по кои
не е постапено, како и допис во кои бараме да ги регистрира програмските пакети.
Точка 30
Во врска со со предложениот Извештај од мониторингот на операторот на јавна
комуникациска мрежа Друштво за електронски комуникации и услуги АЛМАК-САТ ДОО
експорт-импорт Гевглија, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои
предложениот Извештај од мониторингот на операторот на јавна комуникациска мрежа
Друштво за електронски комуникации и услуги АЛМАК-САТ ДОО експорт-импорт
Гевглија, спроведен на 30.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за
исклучување на програмските сервиси за кои операторот Друштво за електронски
комуникации и услуги АЛМАК-САТ ДОО експорт-импорт Гевглија ги нема регулирано
авторските права: Kanal 12, 3TV sport, NOVA sport, Eurosport, OBN, NOVA, MEGA,
ESPN, TOP SHOP и Atlas. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене
прекршочна постапка пред надлежниот суд за Друштвото за електронски комуникации
и услуги АЛМАК-САТ ДОО експорт-импорт Гевглија, бидејќи за програмскиот сервис
НОВА и ОБН веќе има издадено налог за исклучување (бр.11-2962/1 од 05.08.2009 г.),
а не е постапено по налогот.
Точка 31
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДООЕЛ
Кочани, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложениот
Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво - оператор на
кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДООЕЛ Кочани, спроведен на 29.10.2009 година.
Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за
кои Друштвото за електронски комуникации и услуги Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДООЕЛ Кочани ги нема регулирано
авторските права: Канал 8 Кочани, RTL – хрватски, Б92, Pink Plus, HBO, Eurosport,
Mediaset 5 , Pink Extra и VOX. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да
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покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд за Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДООЕЛ Кочани, бидејќи за
програмскиот сервис HBO веќе има издадено налог за исклучување (бр.10-234/1 од
29.01.2008), а не е постапено по налогот.
Точка 32
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на ТРД оператор на
кабелска мрежа Астра плус Кочани, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок
да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на ТРД оператор на кабелска
мрежа Астра плус Кочани, спроведен на 29.10.2009 година. Советот донесе одлука да
издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои ТРД оператор на
кабелска мрежа Астра плус Кочани ги нема регулирано авторските права: Б92, Pink
Action, TV 1000, DIGI Sport, TG1 и HBO. Советот за радиодифузија на РМ донесе
Одлука да покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд за ТРД оператор на
кабелска мрежа Астра плус Кочани, бидејќи за програмскиот сервис HBO, веќе има
издадено налог за исклучување (бр.03-3090/1 од 26.08.2009г.), а не е постапено по
налогот.
Точка 33
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел
Деловен простор Струмица, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се
усвои предложениот Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво
кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Деловен простор
Струмица, спроведен на 29.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за
исклучување на програмските
сервиси за кои Трговското радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ
подружница Телекабел Деловен простор Струмица ги нема регулирано авторските
права: Travel & Living, ESPN, Б92, F&H, MEZZO и MCM.
Точка 34
Во врска со со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Нет Кабел ДОО Струмицаопштина Валандово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои
предложениот Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Нет Кабел ДОО Струмица-општина Валандово,
спроведен на 30.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за
исклучување на програмските сервиси за кои Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Нет Кабел ДОО Струмица-општина Валандово ги нема
регулирано авторските права: Telma, Vis, Skay Net, Naša TV, AB Kanal, Kanal 5 plus,
Boomerang, 3 Sport, Discovery, HRT1, VH1, Hallmark, TGI, B TV, NOVA, MTV Adria,
Planeta, OBN, RTS, Fashion, Cartoon Network, F&H, National Geographic, HRT2, FOX
Crime, Animal Planet, CNN, Euronews, FOX Life, Explorer, History, FOX Sport, DSF,
Disney, Monde, Mezzo, RAI DUE, FEN TV, Balkanika, RTCG, Zone Romantica и Weding tv.
Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене прекршочна постапка
пред надлежниот суд за Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска
мрежа Нет Кабел ДОО Струмица-општина Валандово, бидејќи за програмските
сервиси Telma, Boomerang, Discovery, VH1, Hallmark, Planeta, Cartoon Network, Animal
Planet, Euronews, Balkanika, Fen TV, HRT2, NOVA, OBN веќе има издадено налог за
исклучување (бр.09-1670/1 од 20.06.2006г., и 03-3090/1 од 26.08.2009 г.), а не е
постапено по налогот.
Точка 35
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ ШТИП подружница Сити
Св.Николе, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои
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предложениот Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво
кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ ШТИП подружница Сити Св.Николе, спроведен на
29.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на
програмските сервиси за кои Трговското радиодифузно друштво кабловска телевизија
РОБИ ДООЕЛ ШТИП подружница Сити Св.Николе ги нема регулирано авторските
права: Канал 5 плус, DSF, B92, TRT, Extreme Sports, Explorer и Sport Klub.

Точка 36
Советот за радиодифузија на РМ одлучи разгледувањето на предложениот
Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво оператор на јавна
комуникациска мрежа Кабел Ви Виница да се одложи за некоја од наредните седници
на Советот.

Точка 37
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да
се усвои предложениот Извештај од мониторингот на Друштвото зателекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес, спроведен на 30.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде
Налог за исклучување на програмскиот сервис за кој Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес ги нема регулирано авторските права: ESPN.

Точка 38
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Студио Андес ДООЕЛ Радовиш,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај
од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа
Студио Андес ДООЕЛ Радовиш, спроведен на 29.10.2009 година. Советот донесе
одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои Трговското
радиодифузно друштво оператор на јавна комуникациска мрежа Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Студио Андес ДООЕЛ Радовиш
ги нема регулирано авторските права: Телма, Канал 5, Сител, А1, А2, Наша ТВ, АБ
Канал, Канал 5 плус, Алфа, Алсат М, Сител 3, Еми, Wild, HRT1, Sport 2, Rusian travel
guide, Rai Uno, Eurosport, Disney channel, MTV Adria, Planeta, Spectrum, Svet plus,
ATLAS, RTL II, National Geographic, VIVA, DM Sat, BNM Music, FOX Srbija, B92, RTCG,
DW, Kanal D, Rai Sport Plus, World fashion, VOX, Pro ziben, Travel, HRT 1 teleteks и ZDF.
Точка 39
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш, Советот
за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од
мониторингот на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа ТОМИ ДОО Радовиш, спроведен на 29.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде
Налог за исклучување на програмските сервиси за кои Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш,ги нема регулирано
авторските права: Тв Сонце, АБ Канал, Канал 5 плус, Wild, HRT1, VIVA, RTS, Euro D,
RTL, TV 5 Monde и TV Palma. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да
покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд за Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш, бидејќи за програмските
сервиси Канал 5, HRT 1, RTS, Viva и RTL веќе има издадено налози за исклучување
(бр. 10-306/1 од 04,02,2008 година), а не е постапено по налогот.
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Точка 40
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да
се усвои предложениот Извештај од мониторингот на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип, спроведен на 29.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде
Налог за исклучување на програмските сервиси за кои Друштвото за
телекомуникациски инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип, ги нема регулирано авторските права: CMC, ESPN,
B92, DM SAT, TGI, adc, Enter.
Точка 41
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ – Штип, Советот
за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од
мониторингот на Трговскоторадиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа
РОБИ ДООЕЛ - Штип, спроведен на 29.10.2009 година. Советот донесе одлука да
издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ - Штип, ги нема
регулирано авторските права: Telesport, Euro News, TRT, Hallmark, RAI UNO, Shop 24
Direct, Discovery World, RTL, MTV Adria, CNN, World Fashion, HRT1, F&H, National
Geographic, TV1000 и B92. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да
покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд за Трговското радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ - Штип, бидејќи за програмскиот
сервис RTL, веќе има издадено налог за исклучување (бр.11-2193/1 од 03.07.2007г.), а
не е постапено по налогот.
Точка 42
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои
предложениот Извештај од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, спроведен на
30.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на
програмските сервиси за кои Трговското радиодифузно друштво - оператор на
кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, ги нема регулирано
авторските права: Balkanika, Fashhion TV, Animal Planet, RTS, RTCG, HRT 1, TV 5
Monde, Planeta, RTL, RAI UNO, MTV Adria, Discovery, Travel, Chasse & Peche, National
Geographic, Boomerang, TV1000, Explorer, Pink extra, VH1, History, FEN, Extreme sports,
BBC, Kabel 1, TRT и Mezzo.

Точка 43
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа КТ-Селеко ДОО Неготино,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај
од мониторингот на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа
КТ-Селеко ДОО Неготино, спроведен на 30.10.2009 година. Советот донесе одлука да
издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои Трговско радиодифузно
друштво - оператор на кабелска мрежа КТ-Селеко ДОО Неготино, ги нема регулирано
авторските права: TV1000 и History.
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Точка 44
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Подружница
Моби Битола и донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот
на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ
Подружница Моби Битола, спроведен на 30.10.2009 година. Советот донесе одлука да
издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Подружница
Моби Битола, ги нема регулирано авторските права: Fishing and Hunting, HRT 2, Fashin
TV, Mega, Pink Plus, TV Slo, RTS 1, Еxplorer, TV 1000, Мegasport, History, Animal Planet,
RTL televizija, Fox sport, B92, Travel&Living, Sport club +, Discovery World, Atv, Pink
Aktion, Net, Cartoon network, Disney XD, CNN и BN. Советот за радиодифузија на РМ
донесе Одлука да покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд за Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Подружница
Моби Битола, бидејќи за програмските сервиси Fashion TV, Mega, Mega sport, BN, B92
и Travel&Living веќе има издадено налози за исклучување (бр. 10-2849/1 од 01.10.2007
година и 10-245/1 од 29.01.2008 година), а не е постапено по налогот.
Точка 45
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа МИКС-НЕТ Битола и донесе
заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа МИКС-НЕТ Битола, спроведен
на 30.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на
програмските сервиси за кои Трговското радиодифузно друштво - оператор на
кабелска мрежа МИКС-НЕТ Битола, ги нема регулирано авторските права: АБ Канал,
Show, Fox life, HRT 2, Chese&Peche, DSF, Sport 1, Disney channel, RTS 2, Chanel 1, ANT,
B92, Fox Crime, Sport Club, Mega, Pink Action, RTL. Советот за радиодифузија на РМ
донесе Одлука да покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд за Трговското
радиодифузно друштво - оператор на кабелска мрежа МИКС-НЕТ Битола, бидејќи за
програмските сервиси Show, Chasse&Peche, DSF, Sport 1, Ant, Planeta, B92, HRT1,
Sport Club веќе има издадено налози за исклучување (бр. 10-304/1 од 04,02,2008
година), а не е постапено по налогот.
Точка 46
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на Друштвото за
производство, трговија и услуги Теленет Ком ДОО експорт-импортТетово и донесе
заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на Друштвото за
производство, трговија и услуги Теленет Ком ДОО експорт-импорт Тетово, спроведен
на 29.10.2009 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на
програмските сервиси за кои Друштвото за производство, трговија и услуги Теленет
Ком ДОО експорт-импорт Тетово, ги нема регулирано авторските права: ТВ СКАЈ –
Тетово, ТВ Кисс, А1, А2, ТВ Алфа, Арт - Тетово, ТВ Кисс, National Wild, TOP Channel,
Eurosport, Pink Plus, Discovery, B92, HBO, National Geographic, Aksion, Bang Bang, EXP
shhence, HRT2, KLAN, S1 (super sport), S2 (super sport), Deluxe Music, Star, RTK 1,
TVSH, A-tv, Balkanika, KRAL, SHOW, DM SAT, MY Musik, Fashion TV, OBN, F&H и Family
Special. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене прекршочна
постапка пред надлежниот суд за Друштвото за производство, трговија и услуги
Теленет Ком ДОО експорт-импорт Тетово, бидејќи за програмските сервиси HRT2,
OBN, HBO веќе има издадено налог за исклучување (бр.11-2962/1 од 05.08.2009г. и 033090/1 од 26.08.2009г.), а не е постапено по налогот.

Точка 47
Советот за радиодифузија на РМ одлучи разгледувањето на предложениот
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Извештај од мониторингот на операторот на јавна комуникациска мрежа Кејблтел од
Тетово да се одложи за некоја од наредните седници на Советот.

Точка 48
Советот ја разгледа предложената Информација од консултативниот состанок
во Државниот управен инспекторат, при Министерството за правда на РМ, одржан на
16.11.2009 година и донесе заклучок да се усвои Информацијата од консултативниот
состанок во Државниот управен инспекторат, при Министерството за правда на РМ,
одржан на 16.11.2009 година. Советот го задолжи Секторот за правни работи во
целост да ги имплементира забелешките од Државниот управен инспекторат, при
Министерството за правда на РМ, со цел подготвување на Советот за радиодифузија
на РМ за престојниот инспекциски надзор од страна на Државниот управен
инспекторат.
Точка 49
Во врска со Барањето на Вишиот соработник во Секторот за програмски работи,
Билјана Марковска Јовановска за одобрување средства за после-дипломски студии на
Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје, насока: Медиуми и комуникации,
Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати Барањето на Вишиот
соработник во Секторот за програмски работи, Билјана Марковска Јовановска за
одобрување средства за после-дипломски студии на Правниот факултет "Јустинијан
Први" во Скопје, насока: Медиуми и комуникации. Врз основа на Про-фактурата бр.1 од
26.11.2009 година, издадена од Правниот факултет "Јустинијан Први", Советот одобри
средства во износ од 74.940.00 денари за школарина за 2 семестра и за електронско
досие и индекс електронски.

Точка 50
Во врска со Предлогот од Раководителот на Секторот за економско-финансиски
работи Горан Радуновиќ за наградување за работна успешност на работникот Наташа
Стојчевска, сметководител во Секторот за економско-финансиски работи, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои Предлогот од Раководителот на
Секторот за економско-финансиски работи Горан Радуновиќ за наградување за
работна успешност на работникот Наташа Стојчевска, сметководител во Секторот за
економско-финансиски работи. Надоместокот за работната успешност на работникот
Наташа Стојчевска, сметководител во Секторот за економско-финансиски работи, да
изнесува 15% од основната плата на именуваната за период од три месеци.
Точка 51
Разно
- Членовите на Советот ја разгледаа Информацијата за наплатата на
радиодифузната такса.
- Во врска со Информацијата за потребата од избор на Пописна комисија која ќе
изврши попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните
делови во магацинот, побарувањата и обврските и паричните средства за Советот за
радиодифузија на РМ за 2009 година, Советот за радиодифузија на РМ донесе
заклучок да ја прифати прифати Информацијата за потребата од избор на Пописна
комисија која ќе изврши попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите
и резервните делови во магацинот, побарувањата и обврските и паричните средства
за Советот за радиодифузија на РМ за 2009 година. Советот доонесе одлука да се
формира Пописна комисија која ќе изврши попис на основните средства, ситниот
инвентар, материјалите и резервните делови во магацинот, побарувањата и обврските
за Советот за радиодифузија на РМ за 2009 година, во состав: Билјана М. Јовановска,
Претседател, Владимир Ѓеорѓиески, член и Арѓент Џелили, член. Советот доонесе
одлука да се формира Пописна комисија која ќе изврши попис на паричните средства
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за Советот за радиодифузија на РМ за 2009 година, во состав: Билјана М. Јовановска,
Претседател, Владимир Ѓеорѓиески, член и Радмила Ивановска, член.
- Во врска со Информацијата за потребата од правна заштита на членовите на
Советот за радиодифузија на РМ, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да
ја усвои Информацијата за потребата од правна заштита на членовите на Советот за
радиодифузија на РМ. Советот донесе одлука правно да ги заштити членовите на
Советот за радиодифузија за нивните ставови искажани во јавност, кои произлегуваат
од одлуки донесени на седници на Советот за радиодифузија на РМ.
I-во продолжение на 23-та седница одржано на 10.12.2009
Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, Илир Ајдини, проф. д-р
Томе Груевски, Бранко Радовановиќ и Фарук Омерагиќ.
Отсутни: Столе Наумов, Панче Наумов, проф. д-р Али Алиу и акад. Бојан
Шоптрајанов.
Prisutni od Stru~na slu`ba: Андриана Скерлев – Чакар и Огнен
Неделковски.
Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
при што за првото продолжение на 23-та седница беше утврден следниот:

Dневен ред
1. Извештај од мониторингот на емисијата Отворено со народот со Слободан
Томиќ, емитувана на МРТ на 6-ти декември 2009 година
To~ka 1
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на емисијата Отворено со
народот со Слободан Томиќ, емитувана на МРТ на 6-ти декември 2009 година, Советот
за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го усвои предложениот Извештај од
мониторингот на емисијата Отворено со народот со Слободан Томиќ, емитувана на
МРТ на 6-ти декември 2009 година. Поради прекршување на Член 68 став 2 алинеја 9
и Член 121 став 1 алинеја 6 од Законот за радиодифузната дејност во емисијата
Отворено со народот со Слободан Томиќ, емитувана на МРТ на 6-ти декември 2009
година, Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука на МРТ да му изрече мерка
писмена опомена. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да подготви
Соопштение за јавноста и истото да го објави на ВЕБ страната на Советот за
радиодифузија на РМ. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да достави
Барање до Секторот за технологии и информатика за чување на снимката која е
предмет на прекршочна постапка.

Бр. 02-4171/13
25.12.2009 година
Скопје

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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