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ЗАПИСНИК 

од 37-та седница на Советот 
одржана на 04.09.2012 година 

 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески,  м-р Васко Петревски, Столе Наумов, Методи 
Стоименовски, Антонио Јовановски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Замир 
Мехмети (годишен одмор), Селадин Џезаири (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Ивана Цветанка Митревска, Луција 
Ѓурковиќ, и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Кристина Озимец од Фокус, Сања Јовановска од ТВ 
Телма, Максим Ристески од Капитал, Константин Делимитов од ТВ Алфа, Тања 
Јовановска од Вест. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 37-та седница на 

Советот за радиодифузија. Тој предложи Точката "Информацијата за доставување 
извештаи за емитуваните европски аудиовизуелни дела на МТВ1 и ТВ Сонце (2011 г.)", 
да се додаде во Дневниот ред како Точка 4.  

Советот, со вклучениот предлог за новата точка во дневниот ред, едногласно го 
усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1.   Информацијата за исполнување на обврските утврдени со Одлуката за 

поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност од Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

2.  Информација во врска со пристигнатите податоци за акционерите на 
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, Трговско радиодифузно друштво 
АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје и ТРД Телевизија ИРИС 
ДОО  Штип,  како  и  податоци  за  висината  на  нивните  влогови  од  аспект  на 
почитување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност. 
             3. Информација за доставување извештаи за емитуваните европски 
аудиовизуелни дела на МТВ1 и ТВ Сонце (2011 г.). 

 4.   Разно. 
 
 
 Точка 1  

 Советот ја разгледа предложената Информацијата за исполнување на 
обврските утврдени со Одлуката за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност од Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 
Славе ДООЕЛ Струга. 
 Советот за радиодифузија на РМ на 27-та седница одржана на 09.07.2012 
година,  донесе одлука за одземање на  дозволата за вршење радиодифузна 
дејност на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, поради 
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неплаќање на годишниот надоместок за вршење радиодифузна дејност во рокот 
утврден во дозволата. Во меѓувреме радиодифузерот во целост го платил 
надоместокот за дозволата. 
  Советот едногласно ја усвои предложената Информација за исполнување на 
обврските утврдени со Одлуката за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност од Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 
Славе ДООЕЛ Струга. 
      Советот констатира дека Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 
Струга во целост ги исполни обврските согласно став 2 алинеја 1, 2, 3 и 4 од Одлуката 
за поништување бр.07-306 од 21.08.2012 година, и истата стапува во сила на ден 
01.09.2012 година.  

Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на наведениот 
радиодифузер, да му издаде конечна фактура за дозволата за вршење радиодифузна 
дејност која ќе се однесува на периодот од 29 мај 2012 година заклучно со 28 мај 2013 
година. Воедно да се сторнира издадената фактура за наведеното друштво која се 
однесува за периодот на работење од 29 мај 2012 до 11 јули 2012 издадени во месец 
јули 2012 година. 
 
 

Точка 2    
 Советот ја разгледа Информацијата во врска со пристигнатите податоци за 

акционерите на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, Трговско 
радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје и ТРД 
Телевизија ИРИС ДОО  Штип,  како  и  податоци  за  висината  на  нивните  влогови  
од  аспект  на почитување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски објасни дека Советот  за  
радиодифузија  на  РМ,  на  својата  14-та  седница  одржана  на 14.05.2012 година, 
ја усвои Информацијата за почитување на членот 11 од Законот за 
радиодифузната  дејност  од  страна  на  радиодифузерите  во  Република  
Македонија,  чии основачи или соосновачи се акционерски друштва. 

Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека согласно  
Заклучокот  бр.02-2333/3 од 15.05.2012  година  на  Советот,  до:  ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА  
МАКПЕТРОЛ  ДООЕЛ  Скопје,  Трговско  радиодифузно  друштво  АЛФА  ТВ ДООЕЛ 
Скопје, ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје и ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип, било 
доставено Известување, во кое било побарано: веднаш, а најдоцна во рок од 7 дена 
од приемот на Известувањето, до Советот да достават податоци за нивните акционери 
и податоци за висината на нивните влогови и доколку кај одделен свој акционер, 
утврдат дека постои отстапување од членот 11,  а во врска со член 18 став 2 алинеа 1 
од Законот за радиодифузна дејност, најдоцна до 30-ти септември 2012 година, да го 
усогласат своето работење со одредбите од Законот за радиодифузна дејност.  
Наведените  радиодифузери,  до  Советот  за  радиодифузија  ги  доставиле  
бараните податоци за нивните основачи/соосновачи – акционери и за висината на 
нивните влогови. Исто така Секторот за правни работи укажа дека доставените 
податоци за акционерите на погоре наведените радиодифузери не се проверени 
односно не постои можност да се изврши проверка од аспект на тоа дали членови на 
нивните семејства (родители, деца, браќа, сестри, посвојувачи и посвоени деца) се 
носители на јавни функции.  

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи рокот во врска со пристигнатите 
податоци за акционерите на телевизија Телма, Алфа и локалната телевизија Ирис од 
Штип, од аспект на почитување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност, да се  
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одложи и да се утврди процедура која треба да биде комплементарна, односно да 
учествуваат повеќе институции и со обврска на јавните функционери пред да стапат во 
функција да се провери нивната сопственичката структура. Членот 11 првенствено се 
однесува на забраната за јавните функционери и нивните семејства да поседуваат или 
да стекнуваат сопственост во медиумите. Зошто заради една функција да настрадаат 
неколку стотини вработени? Па нека си дадат оставка функционерите или нека ги 
проддадат акциите. Се е некако наопаку поставено. Кој ќе му забрани на било кој 
функционер еве денеска слободно да си купи акции на берза од компанија која е 
сопственик на медиум и со една акција, ако не им се допага нивното пишувње, да им 
направи проблем, па и да ги уценува со одземање на лиценцата? Треба тука да се 
вклучи и централниот депозитар и берзата и антикорупциска, но и ДИК која ги 
верификува мандатите на избраните функционери. Долгорочно треба да се размислува 
и за законски измени кои ќе ја ограничат забраната на поседување на пет проценти од 
акциите во некој медиум или да се формираат како во Америка фондови кои ќе 
управуваат со акциите на функционерите додека тие се активни, затоа што од една 
страна зборувме за потребата од акционерство во медиумите, а од друга се делува 
ограничувачки. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека со започнување на 
проверката за почитување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност, свесен е 
дека може да се предизвикаат низа негативни последици во државата. Потенцира дека 
не е целта на Советот да ги затвори медиумите или да ги остави без работа 
вработените новинари, техничари и сл. во медиумите. Исто така рече дека Советот 
треба да биде посебно внимателен во однос на правните механизми кои се недоречени 
за да не произлезат негативни полседици и кон медиумите и кон Советот за 
радиодифузија. Во таа насока предложи, медиумите кои не се акционерски друштва и 
каде сопственичката структура е јасна, Советот може да се пристапи кон анализа за 
почитување на член 11 од Законот, додека за останатите медиуми кои се акцинерски 
друштва повторно внимателно да се проверат сите податоци.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски предложи да не се коментира 
материјалот во Информацијата во врска со пристигнатите податоци за акционерите на 
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, Трговско радиодифузно друштво АЛФА 
ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје и ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип, 
како и податоци за висината на нивните влогови, од аспект на почитување на член 11 од 
Законот за радиодифузната дејност, од причина што информациите не се проверени и 
Советот сеуште нема точни и официјални податоци.   

Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со 
пристигнатите податоци за акционерите на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ 
Скопје, Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ СКОПЈЕ 
ДОО Скопје и ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип, како и податоци за висината на 
нивните влогови од аспект на почитување на член 11 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

Со цел да се изврши целосна проверка на наведените резултати добиени со 
спроведеното пребарување, Советот едногласно одлучи тие да се достават до 
Министерството за внатрешни работи со цел да се добијат точни информации, преку 
кој би се утврдило дали навистина се работи за истото лице кое врши некоја јавна 
функција согласно податоците од анкетните листови за имотната состојба на избраните 
и именуваните акционери. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи пристигнатите податоци да ги  
достави до Министерството за внатрешни работи. 
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Точка 3 
Советот ја разгледа предложената Информација за доставување извештаи за 

емитуваните европски аудиовизуелни дела на МТВ1 и ТВ Сонце (2011 г.). 
 По изречената мерка писмена опомена и повторното барање за доставување 
извештај, МТВ 1 и ТВ Сонце го известија Советот за радиодифузија за исполнување на 
обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2011 година, и извршените 
корекции покажаа дека МТВ1 во 2011 година со емитуваните 88,74% ја исполнила 
обврската за европски аудиовизуелни дела која за јавниот сервис изнесува 60%, (член 
123 од Законот), а кај ТРД ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп, (член 73 од Законот), обврската 
за емитување европски аудиовизуелни дела е остварена со дела по потекло од 
Македонија.  
 Советот едногласно ја усвои предложената Информација за доставување 
извештаи за емитуваните европски аудиовизуелни дела на МТВ1 и ТВ Сонце (2011 г.). 
              

 
 
Точка 4 
Разно 
 
 
 

 
 
Бр. 02-4501/5          Совет за радиодифузија на РМ 
04.10.2012 година                                                              П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е       м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
        

 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
 
Изработила: Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 

 


