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ЗАПИСНИК 
од 14-та седница на Советот 
одржана на 14.05.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, 

Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 
Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски,  
Сељадин Џезаири и м-р Васко Петревски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна) и акад. 
Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Арџент Џелили, Симона Темелкова и 
Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Сулејман Харис од ТВ Ера, Максим Ристески од Капитал, 
Михајло Видимлиски од 24 Вести, Казиовска Соња од Дневник, Јулијана Нешковска од 
Нет Прес, Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Катерина Топалова од ТВ Алфа, Тања 
Јовановска од Вест. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 14-та седница на 

Советот за радиодифузија.  
Бидејќи немаше предлози за измена и дополнување на дневниот ред, Советот 

едногласно го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

         1. Информација за почитување на членот 11 од Законот за радиодифузната 
дејност од страна на радиодифузерите во Република Македонија чии оснивачи или 
соооснивачи се акционерски друштва. 
         2. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка –  
средства за пијалоци и потреби за кујна за потребите на Советот за радиодифузија на 
РМ. 
          3. Предлог-Одлука за набавување дополнителни испораки на месечни клучеви за 
користење на постојните инсталирани апарати за топли напитоци.  
          4. Предлог-Одлука договор за јавна набавка за предметот на набавка – 4 (четири) 
возила за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.  
          5. Предлог-Одлука за јубилејна награда на Емилија Петревска - Камењарова, за 
10 (десет) години поминати во Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

 
 

 
Точка 1  
Советот ја разгледа Информација за почитување на членот 11 од Законот за 

радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите во Република Македонија чии 
оснивачи или соооснивачи се акционерски друштва. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за 
радиодифузија на РМ, согласно одредбите од Законот за радиодифузната дејност, има 
доделено дозволи за вршење радиодифузна дејност на 4 (четири) трговски 
радиодифузни друштва чии основачи се Акционерски Друштва –АД, и тоа: ТВ Телма 
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје чии Основач е Макпетрол АД Скопје 
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100%, ТВ АЛФА трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје чии Основач 
е АЛФА СКОП ДОО експорт-импорт Скопје 100%, ТВ Алфа (Скопје) ТРД ТВ СКОПЈЕ 
ДОО Скопје чии Основач е АЛФА-СКОП ДОО експорт-импорт Скопје 96,2% и Љубомир 
Николовски 3,8% и ТВ Ирис ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип чии Основач е Баргала 
АД 97,57% и Владимир Милановиќ 2,43%. Советот за радиодифузија за наведените 
радиодифузери нема податоци за лицата кои се акционери и се јавуваат како основачи 
во акционерските друштва и податоци за висината на нивните влогови. Претседателот 
на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Законот за радиодифузната дејност, во 
член 11, предвидува кои субјекти и институции не можат да се јават како вршители на 
радиодифузната дејност, ниту можат да бидат основачи, соосновачи или да стекнуваат 
сопственички удели во трговските радиодифузни друштва, кој гласи: “Политички 
партии, државни органи, органи на државната управа, јавни претпријатија, единици на 
локалната самоуправа, носители на јавни функции и членови на нивните семејства, не 
можат да вршат радиодифузна дејност ниту да бидат основачи, соосновачи или да 
стекнуваат учество во сопственоста на радиодифузерите.“ Во Законот за 
радиодифузната дејност, во членот 16 е содржана одредба според која 
радиодифузерот не може да има таен содружник, односно таен содружник не може да 
учествува со паричен и непаричен влог во радиодифузер. Во таа насока предложи во 
рок од 7 (седум) дена наведените трговски радиодифузни друштва чии основачи се 
Акционерски Друштва –АД, да достават податоци за нивните акционери и податоци за 
висината на нивните влогови. Доколку влогот е помал од 5%, за нив рече, дека 
согласно Законот нема потреба да доставуваат информации. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува со предлог 
заклучокот од доставената информација за почитување на членот 11 од Законот за 
радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите во Република Македонија чии 
основачи или соосновачи се акционерски друштва, освен во делот: доколку во 
утврдениот рок не постапат по наведеното задолжување, Советот за 
радиодифузија согласно своите законски овластувања врз основа на член 63 став 1 
алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност, ќе иницира постапка за одземање 
на дозволата за вршење на радиодифузна дејност. Предложи во заклучокот да биде 
наведено дека доколку по истекот на наведениот рок, 30 септември 2012 година, 
Советот утврди отстапување од член 11 од Законот, тогаш ќе иницира постапка за 
одземање на дозволата за вршење на радиодифузна дејност. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека Советот, многу 
сериозно и пристапи на преземената активност за почитувањето на членот 11 од 
Законот за радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите во Република 
Македонија. Посебно што таа сериозност и обврска почна да се почитува и од страна 
на трговските радиодифузни друштва. Се согласува со предлогот дека во рок од 7 
(седум) дена наведените трговски радиодифузни друштва чии основачи се 
Акционерски Друштва –АД, треба да достават податоци за нивните акционери и 
податоци за висината на нивните влогови.  

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за почитување на 
членот 11 од Законот за радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите во 
Република Македонија чии основачи или соосновачи се акционерски друштва и го 
задолжи Секторот за правни работи да достави допис до: ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА 
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, 
ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје  и ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип, во кој ќе побара од 
нив веднаш, а најдоцна во рок од 7 дена да достават податоци за нивните акционери и 
податоци за висината на нивните влогови.  
 Исто така во дописот да биде цитиран член 16 од Законот за радиодифузната 
дејност, во кој е содржана одредба според која радиодифузерот не може да има таен 
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содружник, односно таен содружник не може да учествува со паричен и непаричен влог 
во радиодифузер. 
 
 
 Точка 2   
 Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за договор за јавна набавка за предметот 
на набавка – средства за  пијалоци и потреби за кујна за потребите на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

Советот едногласно одлучи за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – стоки: 
Средства за  пијалоци и потреби за кујна за потребите на Советот за радиодифузија на 
РМ.  

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 320.000,00 денари, без вклучен  ДДВ, а за реализацијата на 
договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија за 2012-та година. 

 Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе 
Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
       - Александар Џуваревиќ - претседател на Комисијата, со заменик Симе Златески;   
       -  Рубин Талески - член, со заменик Сашо Богдановски и 
       -  Ивана Каракушева - член, со заменик Атила Мемед. 

 
 
 
Точка 3 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за набавување дополнителни испораки на 

месечни клучеви за користење на постојните инсталирани апарати за топли напитоци.  

Советот донесе едногласна одлука, за потребите на Советот за радиодифузија во 
2012 година, да се набават дополнителни испораки на месечни клучеви за користење 
на постојните инсталации од првобитниот носител на набавка Друштвото за трговија и 
услуги Интерфуд ДООЕЛ Скопје, за предметот за јавна набавка за кој со Советот за 
радиодифузија на РМ како Набавувач, е склучен основен Договор за јавна набавка на 
стоки бр.03-626/1 од 16.02.2012 година (бр.009-12 од 16.02.2012 година), и тоа:  

- 15 (петнаесет) месечни клучеви за топли напитоци во вредност од 400 
(четиристотини) денари, кои се наменети за користење на веќе инсталираните два 
апарати за топли напитоци во деловните простории на Советот за радиодифузија на 
РМ, од кои 6 (шест) ќе се користат веднаш по склучувањето на Анексот кон основниот 
Договор, а другите 9 (девет) ќе бидат на располагање за користење. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на потребата од 
дополнување на основниот Договор за јавна набавка, не надминуваат 30% од 
вредноста на основниот Договор и изнесуваат 54.000,00 денари, со ДДВ. 
         За реализацијата на потребата од дополнување на основниот договор за јавна 
набавка, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија на РМ за 2012 година. 

Се задолжи Секторот за правни работи да склучи Анекс кон основниот Договор 
за јавна набавка, бр.03-626/1 од 16.02.2012 година (бр.009-12 од 16.02.2012 година),  со 
Друштвото за трговија и услуги Интерфуд ДООЕЛ Скопје, како носител на набавката, со 
кој ќе се уредат нивните меѓусебни односи. 
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Точка 4 

      Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за  договор за јавна набавка за предметот 
на набавка – 4 (четири) возила за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува со предлогот за јавна 
набавка на 4 (четири) возила за потребите на Советот, пред се поради неопходната 
потреба за поголема мобилност, посебно за теренските посети на радиодифузерите на 
просторот на РМ. Сепак препорача во иднина да се имаат предвид финансиската 
состојба на Советот и на државата, така да предложената набавка на 4 (четири) возила 
ја поддржува, но доколку во иднина има предлог за други возила, тогаш рече дека 
добро ќе размисли дали ќе ја поддржи таа набавка. 

Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - стока: 4 
(четири) возила за потребите на Советот за радиодифузија на РМ (со одложено 
плаќање на 36 рати).  

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 3.750.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 

Дел од средствата за оваа набавка се предвидени во Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија за 2012 година (625.000,00 денари) (Ставка – 441100).  

Со цел да може да се оствари набавката на возилата, Советот за радидифузија 
на РМ донесе Одлука дека потребните средства за набавката  на возила на одложено 
плаќање ќе ги планира во своите идни планови и тоа : 

-  износот од 1.250.000,00 во Финансискиот план за 2013 година,  
-  износот од 1.250.000,00 во Финансискиот план за 2014 година  и 
-  износот од 625.000,00 во Финансискиот план за 2015 година. 

Доделувањето на договорот за јавна набавка од точка 1 на овој Заклучок ќе се 
спроведе со примена на постапката  – oтворена постапка согласно одредбите 
содржани во членовите од 64 до 67 од Законот за јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на овој 
Заклучок, да не се спроведе со користење на електронски средства преку 
Електронскиот систем за јавни набавки.  

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на овој 
Заклучок, да заврши со користење на електронска аукција (директна аукција) како 
последна фаза на постапката. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
       - Огнен Неделковски - претседател на Комисијата, со заменик Арбен Саити;   
       - Владимир Ѓеорѓиески - член, со заменик Арѓент Џелили и 

 -  Љубе Тарчуговски - член, со заменик Хари Митриќески – Клекачкоски. 
 
 
Точка 5 

      Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за јубилејна награда на Емилија Петревска - 
Камењарова, за 10 (десет) години поминати во Советот за радиодифузија на 
Република Македонија.  
      Раководителот на Стручната служба даде кратко образложение. Објасни дека 
Советот, вообичаено на своите вработени за 10 години работен стаж им доделува 
јубилејна награда во износ од една просечна плата. 

Советот едногласно одлучи, на Емилија Петреска - Камењарова, распоредена на 
работно место, Виш соработник во Секторот за програмски работи во Советот за 
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радиодифузија на Република Македонија, да и се додели јубилејна награда, за 10 
(десет) години поминати во Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

 
 
Точка 6 
Разно 

- Советот го разгледа Мислењето по повод доставеното Барање за мислење до 
Советот за радиодифузија од Министерството за информатичко општество и 
администрација, а во врска со доставен допис од Амбасадата на  Република 
Македонија во Италија, до нив, кој се однесува на интересот на отварање на радио од 
општ формат, со странски капитал во Република Македонија. 
          Кон барањето е доставен проект од г-дин Савино Згуера, директор на медиумска 
компанија Mediacom s.r. l. од градот Барлета (Via Callano 161 Barletta – BT 76121), 
Регион Пуља. 
         Со оглед на тоа дека во барањето мислење, меѓудругото, е наведено дека 
Советот го распишува јавниот конкурс и ја издава дозволата за вршење на 
радиодифузна дејност, Министерството за информатичко општество и администрација 
побара информирање за активностите кои треба да бидат превземени од страна на 
заинтресираната страна за можното добивање дозвола за радио во Република 
Македонија. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во насока на распишување 
конкурс за доделување дозволи за вршење на радиодифузна дејност, предложи 
Советот да организира посебна седница наменета за сериозно разгледување на 
извештај кој треба да биде подготвен од Секторот истражување и долгорочен развој,  
во поглед на медиумската состојба во РМ. Потсети дека од негова страна беше 
покрената иницијатива за отварање на телевизија во Кичево, но тогашните аргументи 
биле дека Кичево не може да издржи уште една телевизија. Исто така потсети дека од 
негова страна била покрената иницијатива за отварање на радио на албански јазик на 
национално ниво, кое е забележано и во Годишниот план за работата на Советот. 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, побара извештај за вкупната 
медиумска застапеност на целата територија на РМ, распоредена по градови 
вклучувајќи вкупен број на радија и телевизии. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека му е драго што оваа иницијатива, 
односно  интересот на отварање на радио од општ формат, со странски капитал во 
Република Македонија доаѓа од Италија, држава со развиена медиумска индустрија. 
Исто така предложи во дописот до нив да биде наведено дека може да учествуваат со 
инвестиција и во веќе постоечки медиуми. 
 Советот едногласно го усвои Мислењето по повод доставеното Барање за 
мислење до Советот за радиодифузија од Министерството за информатичко општество 
и администрација, а во врска со доставен допис од Амбасадата на  Република 
Македонија во Италија, до нив, кој се однесува на интересот на отварање на радио од 
општ формат, со странски капитал во Република Македонија. 
 Советот едногласно одлучи до Министерството за информатичко општество и 
администрација, да достави Известување со кое ќе го извести за постапката за 
доделување дозвола, со цел да го информира подносителот на проектот од г-дин 
Савино Згуера, директор на медиумска компанија Mediacom s.r. l. од градот Барлета 
(Via Callano 161 Barletta – BT 76121), Регион Пуља. 
 
 
 



6 
 

- Советот ја разгледа Информацијата за Црноморскиот форум на регулаторни 
тела за медиуми. 

Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста објасни дека во 2007 година регулаторните тела за медиуми од земјите од 
црноморскиот регион, на иницијатива со предлог-проект од Високиот совет за радио и 
телевизија на Турција, го формираа Форумот на регулаторните тела за медиуми од 
црноморскиот регион во рамките на Црноморската економска соработка (BSEC). 
Според повелбата за соработка, секоја година, секоја од земјите-членки е домаќин на 
годишниот состанок. Извршниот одбор се состои од претседавач, претходник на 
наследник – согласно практиката од ЕУ-тројката. Во 2011 г одина домаќин била Грузија, 
додека оваа година, 2012, домаќин ќе биде Албанија. На состанокот во Албанија 
официјално е поканет да учествува и Советот за радиодифузија на РМ. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека е запознаен со 
поканата од Црноморскиот форум на регулаторни тела за медиуми за годишниот 
состанок во Албанија на кој и официјално е поканет Советот за радиодифузија. Смета 
дека членството овој форум е позитивено за Советот, но сепак побара да се достави 
целосна информација за нејзините почетоци, развој, делување, нивната програма, за 
да конечно би се оценило дали Советот би имал полза од ова членство.  
 
 
 
Бр.02-2333/8                    Совет за радиодифузија на РМ 
03.07.2012 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 
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