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ЗАПИСНИК 

од 19-та седница на Советот 
одржанo на 07.06.2012 година 

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

Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, 
м-р Методија Јанчески,  Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири 
и м-р Васко Петревски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), Замир 
Мехмети (оправдано отсутен), Бранко Радовановиќ (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, Горан Радуновиќ, Арџент Џелили, Ивона Муфишева Алексоска, 
Магдалена Довлева - Давидовска и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Новинари: Максим Ристески од Капитал, Соња Казиовска од Дневник, Тања 
Јовановска од Вест, Михајло Видимлиски 24 часа, Гоце Михајлоски од Фокус. 
 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 19-та седница на 

Советот за радиодифузија. Во однос на дневниот ред предложи измена и 
дополнување, односно под точка 2 да биде - "Информацијата во врска со доставените 
известувања на трговските радиодифузни друштва: „МХ радио Охрид“, „Радио 
Пехчево“ и „Радио Беса Долнени“ за извршени плаќања во целост на доспеаниот 
надоместокот за дозволата за вршење радидифузна дејност", а "Одлуката за 
започнување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 
ТРД РФМ ДООЕЛ" да биде под реден број 4. Наведените предлози Советот едногласно 
ги усвои. 

Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред, 
Советот едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н  р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот, одржана на 

11.05.2012 година, за која имаше и две продолженија одржани на 14.05.2012 година 
односно 18.05.2012 година. 

2. Информација во врска со доставените известувања на трговските 
радиодифузни друштва: „МХ радио Охрид“, „Радио Пехчево“ и „Радио Беса Долнени“ за 
извршени плаќања во целост на доспеаниот надоместокот за дозволата за вршење 
радидифузна дејност 

3. Информација за почитувањето на утврдениот рок за исплата на третата 
рата согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со трговските 
радиодифузни друштва ТРД 24 часа Вести, ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал. 

4. Одлука за започнување постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на ТРД РФМ ДООЕЛ 

5. 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. 
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6. Информација за проектите од јавен интерес, со цел имплементирање на 
препораките содржани во Конечниот ревизорски извештај од Државниот завод за 
ревизија. 

7. Информација за преземање активности за утврдување на фактичката 
состојба со дополнителна проверка на документацијата, во врска со хаварисаните 
службени возила Ланчиа и Берлинго. 

8. Изменување на Финасискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 
година. 

9. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоците за 
работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 март. 

10. Информација за трговските радиодифузни друштва што не доставија 
податоци за економското работење во 2011 година. 

11. Разно 
 
 

 
Точка 1  
Советот го разгледа Записникот од 13-та седница на Советот, одржана на 

11.05.2012 година, за која имаше и две продолженија одржани на 14.05.2012 година 
односно 18.05.2012 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски имаше техничка забелешка во 
однос на Записникот. Советот со посочената забелешка, го усвои Записникот од 13-та 
седница на Советот, одржана на 11.05.2012 година, за која имаше и две продолженија 
одржани на 14.05.2012 година односно 18.05.2012 година, во текстот како што беше 
предложен. 

 
 
 
      Точка 2   

Советот ја разгледа Информацијата во врска со доставените известувања на 
трговските радиодифузни друштва: „МХ радио Охрид“, „Радио Пехчево“ и „Радио Беса 
Долнени“ за извршени плаќања во целост на доспеаниот надоместокот за дозволата за 
вршење радидифузна дејност. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за 
радиодифузија на РМ на 17-та седница одржана на 29.05.2012 година, ја разгледа и 
усвои предложената Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските 
радиодифузни друштва кои што не ја исполнија оваа обврска. Во врска со тоа, Советот 
донесе одлука за одземање на дозволата на: „МХ радио Охрид“ ДООЕЛ Охрид, „Радио 
Пехчево“ ДООЕЛ Пехчево и „Радио Беса Долнени“ ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени. По 
донесувањето на одлуката на Советот за радиодифузија на РМ за одземање на 
дозоволите за вршење радиодифузна дејност на погоре наведените радиодифузери, 
истите доставиле известувања до Советот дека ја исполниле во целост обврската кон 
Советот за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност и 
Барање да им се овозможи понатамошно работење, односно враќање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност. Истакна дека Советот има разбирање да изврши 
поништување на Oдлуките на Советот за одземање на дозволите за вршење 
радиодифузна дејност, но претходно истите потребно е да покренат управен спор пред 
надлежниот Управен суд против одлуката на Советот за одземање на дозволата, 
бидејќи тоа е основот за поништување на одлуката за одземање на дозволата. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со 
доставените известувања на трговските радиодифузни друштва: „МХ радио Охрид“, 
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„Радио Пехчево“ и „Радио Беса Долнени“ за извршени плаќања во целост на 
доспеаниот надоместок за дозволата за вршење радидифузна дејност. 
 Имајќи ја предвид ваквата фактичка состојба, со извршувањето на плаќањето во 
целост на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност од страна на 
трговските радиодифузни друштва „МХ радио Охрид“, „Радио Пехчево“ и „Радио Беса 
Долнени“, престанал да постои основот – неплаќањето на надоместокот за дозволата 
за вршење радиодифузна дејност, пропишан во член 63, став 1, алинеја 4 од Законот 
за радиодифузната дејност, врз основа на кој Советот донел одлука за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на наведените радиодифузери.  

Следствено на погоре наведеното, а согласно законската можност содржана во 
член 261 од Законот за општата управна постапка („Сл.весник на РМ“, бр.38/2005, 
бр.110/2008 и бр.51/2011) и член 28 став 1 од Законот за управни спорови („Сл.весник 
на РМ“, бр.62/2006 и бр.150/2010), Советот одлучи да упати укажување до ТРД „МХ 
Радио“ ДООЕЛ Охрид, ТРД „Радио Пехчево“ ДООЕЛ Пехчево и ТРД „Радио Беса“ 
ДООЕЛ с. Црнилиште, Долнени, во кое ќе им појасни дека постои разбирање за 
состојбата во која се наоѓаат, со напомена да покренат управен спор пред надлежниот 
Управен суд против одлуката на Советот за одземање на дозволата, бидејќи тоа е 
основот за поништување на одлуката за одземање на дозволата. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, напомена дека во иднина 
Раководителот на Секторот за правни работи во предложената инфомација од 
неговиот сектор да приложи соодветен предлог заклучок за кој смета дека е во 
согласност со Законот за радиодифузна дејност и другите Закони кои соодвествуваат 
со предлог заклучокот. Не ја исклучи можноста Секторот за правни работи доколку 
смета дека е потребно, да изврши и дополнителни консултации со други правни лица и 
надлежни институции, со цел да не се доведе Советот да изгласа документ кој е 
надвор од Законот. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за правни работи при подготвувањето на материјалите за седниците 
на СРД, секогаш кога се предлага донесување одредена одлука или друг правен акт, 
тие да бидат подготвени во форма на конкретен предлог од соодветниот акт. 

 
 
 
Точка 3 

Советот ја разгледа Информацијата за почитувањето на утврдениот рок за исплата 
на третата рата согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со 
трговските радиодифузни друштва ТРД 24 часа Вести, ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал. 

Советот ја усвои предложената Информација за почитување на утврдениот рок за 
исплата на третата рата согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со 
трговските радиодифузни друштва ТРД 24 Вести, ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал. 

Советот констатира дека својата обврска во целост согласно утврдениот рок според 
договорот ја извршија 2 трговски радиодифузни друштва и тоа :  
- Наша ТВ ДОО Скопје и  
- 24 Вести ДООЕЛ Штип  

Со наведената уплата на третата рата ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип во целост го 
исполни Договорот за исплата на долгот на рати.  

Трговското радиодифузно друштво АБ Канал Скопје заклучно со 07.06.2012 година 
во целост ја уплати третата рата и тоа на 05.06.2012 година уплати 150.000,00 денари, 
а остатокот од 371.000,00 денари на 07.06.2012 година. 
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Точка 4 
Советот ја разгледа Одлуката за започнување постапка за одземање на дозволата 

за вршење радиодифузна дејност на ТРД „РФМ“ ДООЕЛ. 
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи објасни дека, 

согласно Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење 
на Советот за радиодифузија на РМ, кој е и објавен во Службен весник на РМ, точно е 
наведена постапката по однос на фактурите кои се издаваат од страна на Советот. 
Рокот за наплата на фактурата на ТРД „РФМ“ ДООЕЛ од 15 дена, изминал на 
06.06.2012 година, и согласно тоа потребно е да се започне постака за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на наведениот радиодифузер. 

Членот на Советот, Столе Наумов, забележа дека Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ е 
донесен пред краток период, односно по пратената фактура на ТРД „РФМ“ ДООЕЛ, 
така што рече дека треба да се биде внимателен за истекот на рокот од 15 дена, 
односно да не се повикува Советот на Парвилникот. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски и Раководителот на Секторот за 
економско-финансиски работи, објаснија дека согласно Законот, фактурата треба да се 
плати во рок од 15 дена, а таа информација е забележана и во самата фактура. 
     Советот за радиодифузија на РМ донесе едногласна одлука да иницира постапка за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно 
друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје, поради непплаќање на надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност во роковите утврдени во дозволата и во Анексот Б, а 
врз основа на член 63 став 1 алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната 
дејност,. 
 Советот одлучи, доколку по иницирањето на постапката за одземање на 
дозволата, во рок од 15 дена, Трговско радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје 
не го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, Советот ќе 
донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, согласно 
член 63 став 1 алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да испрати допис до Трговско 
радиодифузно друштво “РФМ” ДООЕЛ Скопје, во кој ќе го извести дека е иницирана 
постапка за одземање на неговата дозволата за вршење радиодифузна дејност и дека, 
доколку во рок од 15 дена не го усогласи своето работење согласно дозволата, 
Советот ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност, согласно член 63 став 1 алинеја 4 и член 64 од Законот за радиодифузната 
дејност 

 
 
Точка 5 

Советот ја разгледа 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. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за 
радиодифузија на РМ, на 14-та седница одржана на 14.05.2012 година, ја усвои 
Информацијата за почитување на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност и 
до радиодифузерите: ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, Трговско 
радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје,  ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје и ТРД 
Телевизија ИРИС ДОО Штип, достави допис, со кој ги обврза наведените 
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радиодифузери веднаш, а најдоцна во рок од 7 дена од денот на приемот на дописот, 
до Советот за радиодифузија да достават податоци за тоа кој се јавува како основач на 
нивните основачи, односно соосновачи - акционерски друштва, односно податоци за 
нивните акционери и за висината на нивните влогови. Во дописот, исто така, беше 
наведено дека доколку кај одделен акционер, се утврди дека постои отстапување од 
членот 11, а во врска со член 18 став 2 алинеа 1 од Законот за радиодифузна дејност, 
потребно е најдоцна до 30-ти септември 2012 година, да го усогласат своето работење 
со одредбите од Законот за радиодифузна дејност. Врз основа на доставениот допис, 
4-те радиодифузери, во утврдениот рок, постапија по барањето и до Советот за 
радиодифузија ги доставија бараните податоци за нивните основачи/соосновачи - 
акционери и за висината на нивните влогови. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, поради обемноста на податоците 
кои пристигнале во Советот, предложи Стручната служба активно да се вклучи во 
обработка на податоците, со рок, заклучно со 31 август 2012 година. Исто така 
предложи да се одржи посебна координација на која ќе се разговара исклучиво за оваа 
проблематика, со цел да се преземат соодветни активности. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека постои можност, додека се 
обрабоуваат пристигнатите податоци за основачи/соосновачи - акционери и за 
висината на влоговите на 4-те радиодифузери, можно е во меѓувреме да се извршат и 
промени во нив, а за кои Советот нема навремено да биде известен. Потенцира дека 
обработката на податоците во врска со член 11 од Законот, мора да се врши во 
соработка и со други институции во РМ, вклучувајќи го и МВР, бидејќи се работи за 
променлива категорија. Во однос на влоговите кои ги поседуваат 
основачите/соосновачите во акционерските друштва кај радиодифузерите, рече дека 
тоа е потребно да се допрецизира во идниот, нов Закон за медиуми. 

Членот на Советот, м-р Васко Петрески, рече дека со оглед на тоа што промените 
на сопственичката структура се заведуваат во Централен регистар на РМ, Советот би 
требало да оствари соработка, односно да се создаде можност Централниот регистар 
на РМ, во иднина да го известува Советот за евентуалните промени. 

 Советот 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. 

Советот констатира дека ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, Трговско 
радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје  и ТРД 
телевизија ИРИС ДОО Штип, во утврдениот рок, постапија по барањето и до Советот 
за радиодифузија ги доставија бараните податоци за нивните основачи/соосновачи - 
акционери и за висината на нивните влогови. 
       Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
истражување и долгорочен развој, заклучно со 31 август 2012 година, да ги обработи 
пристигнатите податоци за акционерите во 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 податоците за висината на 
нивните влогови од аспект на почитување на член 11 од ЗРД и да подготви соодветен 
материјал за седница.  

 
 
Точка 6 

Советот ја разгледа Информацијата за проектите од јавен интерес, со цел 
имплементирање на препораките содржани во Конечниот ревизорски извештај од 
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Државниот завод за ревизија и одлучи точката да се одложи за првото продолжение 
на 19-та седница. 

 
 
 
Точка 7 

 
Советот ја разгледа Информацијата за преземање активности за утврдување на 

фактичката состојба со дополнителна проверка на документацијата, во врска со 
хаварисаните службени возила Ланчиа и Берлинго. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, поради недостаток на дефиниран предлог-
заклучок и предлог-одлука во наведената информација, предложи точката да се 
повлече од Дневен ред, да се доработи и така подготвена да се разгледа на првото 
продолжение од 19-та седница на Советот. Предлогот беше едногласно усвоен. 

 
 
 
Точка 8 

      Советот го разгледа предложеното Изменување на Финасискиот план на Советот за 
радиодифузија за 2012 година. 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи објасни дека 
Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година 
е со цел спроведување на постапка за 24-часовен мониторинг надзор со мобилно 
интервентна патрола на седиштето на Советот за радиодифузија. 

Советот едногласно го усвои предложеното Изменување на Финансискиот план 
на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, подготвен од Секторот за 
економско-финансиски работи. 
            Советот едногласно одлучи, со цел спроведување на постапка за 24-часовен 
мониторинг надзор со мобилно интервентна патрола на седиштето на Советот за 
радиодифузија, да изврши Ребаланс на Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија за 2012 година, каде планираните приходи и расходи ќе останат на 
утврденото ниво од 80.117.232,00 денари. Со наведениот ребаланс се изврши 
зголемување на следните позиции : 
- Групната ставка 402 Инвестиционо одржување на средства, се зголеми за 47.200,00 
денари и наместо сегашниот износ од 2.656.000,00 денари, изнесува 2.703.200,00 
денари. 
Позицијата 402040 Поправки извршени,на добрата, сервис,монтажа-опрема и слично 
се зголеми за 47.200,00 денари и наместо сегашниот износ од 660.000,00 денари 
истата изнесува 707.200,00 денари. 
Средствата за предвидените зголемувања се обезбедени со намалувањето на обемот 
на предвидените средства од следната позиција и тоа: 
- Групната ставка 417 Интелектуални и други услуги се намали за 47.200,00 денари и 
наместо 7.310.000,00 денари, и истата изнесува 7.262.800,00 денари. 
Позицијата 417700 Други лични и интелектуални услуги се намали за 47.200,00 денари 
и наместо сегашниот износ од 945.000,00 денари истата изнесува 897.800,00 денари. 

Советот донесе едногласна одлука за Ребаланс на Финансискиот план на Советот 
за радиодифузија на РМ за 2012 година, со сите горенаведени измени и дополнувања 
предложени од страна на Секторот за економско-финансиски работи. 
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Точка 9 

      Советот ја разгледа Информацијата за исполнувањето на обврската за објавување 
на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 март. 
Вработениот Виш Соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој, 
објасни дека на ден 02 април 2012 година, Советот за радиодифузија до сите трговски 
радиодифузни друштва упатил укажување со цел да ги потсети на обврската за 
објавување на податоците за работењето во претходната година, што произлегува од 
член 20 став 1 и став 2 од Законот за радиодифузната дејност. Податоците што 
требаше да ги објават се однесуваат на: сопственичката структура на радиодифузерот, 
статусната состојба на радиодифузерот органите на управување и раководење и 
изворите на финансирање. Радиодифузерите беа должни овие податоци да ги објават 
во еден дневен весник и на сопствената програма на 31 март, во точно утврдени 
термини, а најдоцна до 15 април 2012 година до Советот да достават копија од 
објавата во дневен весник и снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД формат. 
Но, објасни дека одредени трговски радиодифузни друштва ги објавија податоците 
само на својата програма, а не и во дневен весник, а останатите не доставиле копија 
од објавата во дневен весник, ниту снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД 
формат. 

Советот ја усвои Информацијата за исполнувањето на обврската за објавување 
на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 март, 
подготвена од Секторот за истражување и долгорочен развој. 

По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот едногласно одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково, 
поради неисполнување на Обврската за објавување на податоците за работењето, 
односно објавување податоци само на својата програма, а не и во дневен весник, да му 
изрече мерка: писмена опомена со барање за објавување. 
       На ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково, му се наложува во рок од 7 (седум) 
дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со 
непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз 
основа на истиот закон.  
     Се задолжува ТРД – ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково, во рок од 30 (триесет) 
дена од денот на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 
(осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го извести Советот за 
радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата и да испрати снимка 
од објавената содржина на ЦД формат. 
       Се задолжува ТРД – ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково, изречената мерка 
писмена опомена со барање за објавување да ја изврши на начин што спикер ќе ги 
прочита следните податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената 
мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, 
описот на прекршокот и  бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да 
се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените писмени опомени со 
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“ 

Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 
страна на радиодифузерот ТРД – ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково и да го 
извести Секторот за правни работи за да ги евидентира во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 
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По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот со еден воздржан глас 
од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово,  поради 
неисполнување на Обврската за објавување на податоците за работењето, односно 
објавување податоци само на својата програма, а не и во дневен весник, да му упати 
укажување. 

Советот едногласно одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво А2 Телевизија ДОО Скопје, поради целосно 

не исполнување на обврската, односно поради не доставување копија од објавата во 
дневен весник, ниту снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД формат, да му 
изрече мерка: писмена опомена со барање за објавување. 

На ТРД – А2 Телевизија ДОО Скопје му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од 
денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето 
на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 
103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот 
закон.  

Се задолжува ТРД – А2 Телевизија ДОО Скопје, во рок од 30 (триесет) дена од денот 
на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од 
денот на приемот на оваа Одлука, писмено да го извести Советот за радиодифузија на 
РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

Се задолжува ТРД – А2 Телевизија ДОО Скопје, изречената мерка писмена опомена 
со барање за објавување да ја изврши на начин што на телоп на целиот екран, да се 
испишат податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот на изречената мерка, 
датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е изречена мерката, описот 
на прекршокот и бројот на членот од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се 
изврши во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На објавената писмена опомена со 
барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.  

Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 
страна на радиодифузерот ТРД – А2 Телевизија ДОО Скопје и да го извести Секторот 
за правни работи за да ги евидентира во соодветната база на податоци која ја води 
Секторот за правни работи. 

Советот едногласно одлучи: 
- На Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани, 
поради целосно неисполнување на обврската, односно поради не доставување копија 
од објавата во дневен весник, ниту снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД 
формат, да му изрече мерка: писмена опомена. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи: 
- На Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, поради целосно 
неисполнување на обврската, односно поради не доставување копија од објавата во 
дневен весник, ниту снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД формат, да му 
изрече мерка: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 3 (три) дена. 

Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен разво да го следи 
извршувањето на изречената мерка: времена забрана за рекламирање и телешопинг 
од 3 (три) дена од страна на радиодифузерот Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 
Славе ДООЕЛ Струга и да го извести Секторот за правни работи за да ги евидентира 
во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

Советот одлучи, да формира Комисија составена од членови на Советот и 
вработени во Стручната служба, која ќе има за цел да го посети седиштето на 
Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, за да изврши увид во 
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работата на овој радиодифузер, во однос на почитување на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност и одредбите од Законот за радиодифузна дејност. 

Советот едногласно одлучи: 
- На ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, поради 
целосно неисполнување на обврската, односно поради не доставување копија од 
објавата во дневен весник, ниту снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД 
формат, да му изрече мерка: писмена опомена со барање за објавување. 

На ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, му се наложува 
во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените 
повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник 
на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите 
донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, во рок 
од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената мерка 
и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на оваа Одлука, писмено да го извести 
Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

Се задолжува ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, 
изречената мерка писмена опомена со барање за објавување да ја изврши на начин 
што спикер ќе ги прочита следните податоци за: органот кој ја изрекол мерката, називот 
на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот поради кој е 
изречена мерката, описот на прекршокот и  бројот на членот од Законот кој е прекршен. 
Објавувањето да се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На објавените 
писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се емитува коментар.“ 

Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 
страна на радиодифузерот ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ 
Скопје и да го извести Секторот за правни работи за да ги евидентира во соодветната 
база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

По предлог на членот на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, одлучи: 
- На Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ 
експорт-импорт Крива Паланка, поради целосно неисполнување на обврската, односно 
поради не доставување копија од објавата во дневен весник, ниту снимка од објавената 
содржина на ЦД или ДВД формат, да му упати укажување. 

По предлог на членот на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, 
Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, 
Советот одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, поради 
целосно неисполнување на обврската, односно поради не доставување копија од 
објавата во дневен весник, ниту снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД 
формат, да му упати укажување. 

По предлог на членот на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, 
Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, 
Советот одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз 
Струга, поради целосно неисполнување на обврската, односно поради не доставување 
копија од објавата во дневен весник, ниту снимка од објавената содржина на ЦД или 
ДВД формат, да му упати укажување. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, уште еднаш објасни дека е против 
укажувањата кои ги упатува Советот до трговските радиодифузни друштва, по основ на 
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констаиран прекршок, од причина што укажувањето не претставува мерка и не е 
предвиден во Законот за радиодифузна дејност. 

Членот на Советот, Столе Наумов, се изјасни дека го подржува укажувањето, затоа 
што тоа преставува добра волја на Советот, се делува информативно и превентивно, 
односно првично да им укаже на радиодифузерите за одреденото остапување, а потоа 
доколку продолжат со работење кое е спротивно на Законот, да им изречат мерки. 

 
 
Точка 10 

Советот ја разгледа Информацијата за трговските радиодифузни друштва што не 
доставија податоци за економското работење во 2011 година. 

Поради непотполна предложена Информација за трговските радиодифузни 
друштва што не доставија податоци за економското работење во 2011 година, 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи точката да се одложи и да 
се изработи во целост. 
 
 
 
       Точка 11 
       Разно 
  
- Советот ја разгледа Информацијата по повод доставеното Известување со 
замолница до Советот за радиодифузија, од Снежана Котовска од Скопје, В.Д. 
одговорен уредник на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно претпријатие 
“Македонска радиотелевизија” Скопје, - Собраниски канал, за откажување од Барање 
за поведување на прекршочна постапка, во однос на прекршочниот предмет 
15Прк.бр.2254/11-О.  

Вработениот Виш Соработник во Секторот за правни работи даде кратко 
објаснување по однос на предложената информација. Објасни дека со интерните акти 
на еден радиодифузер не може да бидат суспендирани законските норми, а преку и тоа 
и законската одговорност на радиодифузерот и кај него вработените лица. 
Непочитувањето на интерните акти на радиодифузерите од страна на некои кај нив 
вработени лица, на штета на главниот и одговорен уредник, не може да има за 
последица ослободување од прекршочна одговорност на тој уредник, но може да биде 
ценето како олеснителна одгорност во корист на обвинетиот главен и оговорен 
уредник. 
 Советот едногласно одлучи, да ја одбие замолницата од Снежана Котовска од 
Скопје, В.Д. одговорен уредник на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно 
претпријатие “Македонска радиотелевизија” Скопје, - Собраниски канал, доставена до 
Советот за радиодифузија, со молба за откажување од Барањето за поведување на 
прекршочна постапка, во однос на прекршочниот предмет 15Прк.бр.2254/11-О, односно 
Советот одлучи да не го повлекува Барањето за поведување прекршочна постапка 
согласно член 119 став 1 алинеја 11 од Законот за прекршоците. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис со кој ќе ја 
извести Снежана Котовска од Скопје, В.Д. одговорен уредник на програмскиот сервис 
на Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија” Скопје, - 
Собраниски канал, за  горенаведената одлука на Советот. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги продолжи активностите по 
прекршочниот предмет 15Прк.бр.2254/11-О на Основен суд Скопје 1 Скопје. 



11 
 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави дописот до Снежана 
Котовска од Скопје. 

 

- Советот донесе едногласна Одлука за одобрување средства за изнајмување 
на сала и за угостителски услуги, за јавните дебати кои ќе ги организира Советот за 
радиодифузија на РМ на тема: “Европските стандарди за регулирање на 
комерцијалните комуникации“ и “Регулација на нелинеарните сервиси“. 
 Советот одлучи да се одобрат средства за изнајмување на сала и за угостителски 
услуги, за јавните дебати кои ќе ги организира Советот за радиодифуизја на РМ на 
тема: “Европските стандарди за регулирање на комерцијалните комуникации“ и 
“Регулација на нелинеарните сервиси“, кои се предвидени во планот за остварување на 
NPAA за 2012 година, во вкупен износ од 30.240,00 денари, со ДДВ, и тоа за: 
целодневно изнајмување на сала (до 9 часа), со комплетна опрема (“ЛЦД- проектор”, 
“платно”, “микрофони” и “Wifi интернет”), во вкупен износ од 21.240,00 денари 
(18.000,00 денари и износ  на ДДВ, 3.240,00 денари) и угостителски услуги, во износ од 
9.000,00 денари. 

Средствата се предвидени во планот за остварување на NPAA за 2012 година. 
 

- Информација во врска со стекнувањето право на старосна пензија и законскиот 
основ за прекин на договорот за вработување поради возраст на работникот, Радмила 
Ивановска. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски побара мислење од Секторот за 
правни работи, дали работникот Радмила Ивановска и по наполнувањето на 62 години 
возраст, односно и по стекнувањето право на старосна пензија, може да продолжи да 
работи уште 2 години, без претходно да има Барање на работникот и решение за 
истото.  

Од Секторот за правни работи беше објаснето дека согласно Законот за работни 
односи, работникот – жена и по наполнувањето на 62 години возраст, односно и по 
стекнувањето право на старосна пензија, може да продолжи да работи уште 2 години, 
односно до наполнувањето 64 години возраст. Имено, дури со наполнувањето на 64 
години возраст на работникот, е исполнет законскиот услов за прекин на договорот за 
вработување поради возраст. Нема потреба од Барање на работникот и решение за 
истото, туку тоа се решава по автоматизам. 

На 01.11.2012 година, со наполнување на 64 години возраст на Работникот, 
Радмила Ивановска, исполнети се законските претпоставки од член 104, став 1 од 
Законот за работните односи, за прекин на договорот за вработување, бр.04-3048/1 од 
21.08.2009 година, поради возраст на работникот. Во случај именуваната да поднесе 
барање за продолжување на договорот за вработување до наполнување 65 години 
возраст односно најдоцна до 01.11.2013 година, Советот треба да одлучи дали ќе го 
продолжи договорот за вработување. 
 
 
-  Барање од Сашо Богдановски за спроведување на Одлуката на Советот бр.02-
3121/1 и Договорот бр.04-3122/1 од 26.08.2011 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека Сашо Богдановски има склучено 
Договор со кој Советот презел обврска да ги исплати побараните финансиски средства. 
Негов став е дека треба да се испочитува склучениот договор. Доколку членовите на 
Совет се согласни да не се доделуваат средства за таа намена, првично треба да се 
укине постоечкиот Правилник за дообразување и дошколување на вработените во 
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Стручната служба и треба да се избегне селективноста на доделување финансиски 
средства за таа намена. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека треба да се испочитува 
склучениот Договорот за исплата на средствата помеѓу Сашо Богдановски и Советот за 
радиодифузија. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека смета дека Советот 
треба да престане со праксата да исплаќа финансиски средства за дошколување и 
дообразување. Тој нагласи дека прво треба да се исполнат сите законски обврски, и 
доколку останат средства тогаш можеби треба да се размислува и делува во таа 
насока. Доколку навистина некој заслужува да му се помогне, согласен е да издвои 
лични средства, а во таа насока се изјасниле и други членови на Совет, но никако да се 
трошат државни пари за намена која не претставува основна дејност на Советот. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека во однос на оваа тема неколкупати 
досега го има искажано неговото мислење, и напомена дека Советот може да одобри 
вработените од Стручната служба на Советот да одат на семинари и конференции но 
против е Советот да доделува средства за студирање, магистрирање и докторирање. 
Имајќи во предвид дека м-р Борис Арсов неговото школување сам го финансирал и 
ниедна работна организација каде претходно работел не финансирала, против е да се 
доделат средства на работникот Сашо Богдановски. 
        При гласањето, за да се одобри Барањето од Сашо Богдановски гласаа членовите 
на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов и Столе Наумов, против беше членот на Советот, 
Методи Стоиманоски, а воздржани беа другите 9 членови на Советот.  
       Советот не го прифати Барањето од Сашо Богдановски за спроведување на 
Одлуката на Советот бр.02-3121/1 и Договор бр.04-3122/1 од 26.08.2011 година. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе потребните 
активности и да ги изготви потребните акти и дописи со цел реализирање на 
Заклучокот. 
 
- Мислење по одговорот на работникот, Маја Дамевска даден по повод предлогот на 
Советот за склучување договор за враќање на рати доделените финансиските за 
дообразување, во врска со Одлуката на Советот за поништување на Одлуката со која 
наименуваната и беа одобрени средствата. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека работникот, Маја 
Дамевска на 22-ри мај 2012-та година до Советот за радиодифузија на РМ достави 
одговор на предлогот на Советот за склучување договор за враќање на рати на 
финансиски средства за дообразување, доделени од страна на Советот, а во врска со 
Одлуката на Советот со која се поништи Одлуката за доделување на финансиските 
средства, бр.02-1996/1 од 01.07.2010 година. Имено, во одговорот именуваната не дава 
категоричен одговор дали го прифаќа или не го прифаќа предлогот на Советот – за 
склучување на понудениот договор за враќање на финансиските средства на рати. 

Членот на Советот, Столе Наумов смета дека Советот не и одговорил на 
приговорот на Одлуката за поништување на Одлуката на доделување на средства за 
продолжување на студиите. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека е прифатливо 
решението Советот да донесе Одлука за укинување на Одлуката за доделување на 
средства за продолжување на студиите, но не и Одлука за поништување на Одлуката. 
 Во врска со Одлуката на Советот за поништување на Одлуката со која на 
работникот Маја Дамевска и се одобрени средства за дообразување и поради 
неприфаќање на предлогот на Советот именуваната да склучи договор за враќање на 
рати на финансиските средства, Советот одлучи со 8 гласа „За“, еден глас против од 
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членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, и три воздржани гласа од членовите на 
Советот, Столе Наумов, Сељадин Џезаири и м-р Милаим Фетаи, да поведе судска 
постапка со цел враќање на финансиските средства.  
 Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе сите потребни 
активности и да ги изготви потребните акти и дописи со цел започнување на  судска 
постапка против Маја Дамевска, со цел враќање на финансиските средства.  
 
 
      -  Барање за надомест на причинета штета по основ на договорна одговорност. 
Раководителот на Стручната служба даде кратко објаснување во однос на точката. 

Врз основа на техничките и тактичко оперативни мерки, преземени на лице место 
од овластени службени лица – екипа на МВР – Скопје, како и непосреден увид во 
работните простории на Советот за радиодифузија, и преглед на снимките од системот 
за видео надзор, во присуство на службени лица од двете договорни страни, Советот 
за радиодифузија и Друштвото за производство, трговија и превоз ПЕРПЕТУМ 
МОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ, увоз – извоз – Скопје, се установи дека на 17.05.2012 
година од службените простории на Советот за радиодифузија, од страна на НН лице,  
се одземени (украдени) предмети сопственост на Советот. 

Советот едногласно одлучи, поради непочитување на обврската од алинеја 5 на 
член 2, од склучениот Договор за јавна набавка на услуги од 01.06.2011 година, во 
Советот под архивски бр. 03-2/91/1 од 01.06.2011 година, со Друштвото за 
производство, трговија и превоз ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ, увоз – 
извоз – Скопје, да  упати Барање за надомест на причинета штета по основ на 
договорна одговорност. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да го подготви Барањето од точка 2 
на овој заклучок, во кое ќе наведе дека согласно член 10 став 1 од Договорот за јавна 
набавка на услуги од 01.06.2011 година, што значи по основ на договорна одговорност 
за причинета штета согласно одредбите од Законот за облигационите односи, 
Друштвото за производство, трговија и превоз ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ 
ДООЕЛ, увоз – извоз – Скопје, во рок од 15 дена по приемот на писмото, да ја 
надомести причинетата штета во висина од 30.000,00 денари.  
 
 

-  Предлог - одлука за јавна набавка на услугата Експерт за реализирање на 
обврски од Законот за еднакви можности на жените и мажите. 

Раководителот на Стручната служба даде потребно објаснување во однос на 
потребата од јавна набавка на услугата. 

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 - услуга: 
Експерт за реализирање  обврски од Законот за еднакви можности на жените и мажите. 

 Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 90.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
         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:  
       - Емилија Петревска - Камењарова - претседател на Комисијата, со заменик 
Емилија  Јаневска;   
       - Назиф Зејнулаху - член, со заменик Рубин Талески и 
       - Тања Пачоска - член, со заменик  Александар Џуваревиќ. 
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- Предлог-Одлука за набавување за потребите на Советот за 
радиодифузија дополнителна услуга – 24 часовен технички мониторинг надзор со 24 
часовна мобилно интервентна патрола над објектот/седиштето на Советот за 
радиодифузија на РМ во Скопје.  

Советот едногласно ја усвои предложената Информацијата за потребата од 
реализирање дополнителна услуга – 24 часовен технички мониторинг надзор со 24 
часовна мобилно интервентна патрола над објектот/седиштето на Советот за 
радиодифузија на РМ.               

Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија да се 
набави дополнителна услуга – 24 часовен технички мониторинг надзор со 24 часовна 
мобилно интервентна патрола над објектот/седиштето на Советот за радиодифузија на 
РМ во Скопје, на бул.Маркс и Енгелс бр.3 (деловен простор Агромеханика АД Скопје), 
од првобитниот носител на набавката ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ, увоз – 
извоз, Скопје, за предметот за јавна набавка за кој со Советот за радиодифузија на РМ 
како Набавувач, е склучен основен Договор за јавна набавка на услуги бр.03-2191/1 од 
01.06.2011 година (бр.423-3383 од 03.06.2011 година), односно да се продолжи 
важноста на наведениот договор за период од 1 (еден) месец, која услуга иако може да 
се оддели од извршувањето на основниот договор е неопходна за негово завршување.  

Вкупната вредност на дополнителните услуги не смее да надмине 30% од 
вредноста на основниот договор. 

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. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи, со ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ 
СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ, увоз-извод, Скопје, како Носител на набавката, да склучи Анекс 
кон основниот Договор за јавна набавка бр.03-2191/1 од 01.06.2011 година (бр.423-3383 
од 03.06.2011 година), со кој ќе се уредат нивните меѓусебни односи. 
 
- Предлог-одлука за јавна набавка на услугата 24-часовен мониторинг надзор со 24- 
часовно мобилно-интервентна патрола на седиштето на Советот за радиодифузија. 

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 - услуга: 24-
часовен мониторинг надзор со 24-часовно мобилно-интервентна патрола на седиштето 
на Советот за радиодифузија. Вкупниот износ на средствата потребни за реализација 
на договорот за јавна набавка, изнесуваат 40.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.   
         Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапката - барање за прибирање на понуди без објавување на оглас согласно 
одредбите од Законот за јавните набавки. 
        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 Ружица Ј. 
Бошнакоска;   
        - Хари Митриќески Клекачкоски - член, со заменик Арбен Саити и 
          -  Арџент Џелили - член, со заменик Љубе Тарчугоски. 
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ЗАПИСНИК 
oд првото продолжение од 19-та седница на Советот 

одржанo на 19.06.2012 година 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, акад. Бојан Шоптрајанов, 

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

Отсутни членови на Совет: м-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен), м-р Алма 
Машовиќ (оправдано отсутна), Антонио Јовановски (оправдано отсутен), Замир 
Мехмети (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски,  Горан Радуновиќ, Арџент Џелили, Цветанка Митревска, м-р Симона 
Темелкова, Магдалена Довлева - Давидовска и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

 
 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го отвори првото продолжение 

на 19-та седница. За дневниот ред беа предложени точките кои беа одложени од 19-та 
седница на Советот, која беше одржана на 07.06.2012 година. Бидејќи немаше други 
предлози за измена или дополнување, Советот едногласно го усвои следниот: 

 
 

Дневен ред 
 
     1. Информација за проектите од јавен интерес, со цел имплементирање на 
препораките содржани во Конечниот ревизорски извештај од Државниот завод за 
ревизија.  
     2. Информација за преземање активности за утврдување на фактичката состојба со 
дополнителна проверка на документацијата, во врска со хаварисаните службени 
возила Ланчиа и Берлинго.  

3. Информација за трговските радиодифузни друштва што не доставија податоци 
за економското работење во 2011 година. 
 
 
 
       Точка 1 
       Советот ја разгледа Информацијата за проектите од јавен интерес, со цел 
имплементирање на препораките содржани во Конечниот ревизорски извештај од 
Државниот завод за ревизија.  
       Препораките беа разгледувани секоја посебно во соработка со Раководителот на 
Секторот за правни работи и вработената од Секторот за истражување и долгорочен 
развој, кои и учествуваа во подготовката на предложениот материјал за седницата. 

Советот едногласно ја усвои Информацијата за проектите од јавен интерес, со цел 
имплементирање на препораките содржани во Конечниот ревизорски извештај од 
Државниот завод за ревизија. 

Со цел имплементација на препораката од точка 7: „За проектите по огласите 6 и 7 
да се утврди краен рок за склучување договори и за завршување на проектите“; и 
препораката од точка 8: „За делумно исплатените средства по договорите од огласите 
6 и 7, доколку не се одобри и прифати проектот од Советот до крајниот рок за 
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завршување на истиот, да се превземат активности за задолжување на корисниците за 
враќање на средствата со камата“; кои се содржани во Конечниот ревизорски извештај 
од Државниот завод за ревизија, Советот го задолжи Секторот за правни работи и 
Секторот за истражување и долгорочен развој, да ги разгледаат сите склучени 
договори за финансирање на проектите од јавен интерес и другите релевантни 
документи, и врз основа на одредбите утврдени во нив, односно преземените права и 
обврски меѓу двете договорни страни, а имајќи ги во предвид позитивните законски 
прописи, да подготват информација со предлог како најсоодветно да бидат 
имплементирани препораките од ДЗР, односно предлог за краен рок за склучување на 
договори и завршување на проектите и предлог за преземање активности за 
задолжување на корисниците за враќање на средствата со камата. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
истражување и долгорочен развој да ја подготват информацијата со предлог 
заклучокот. 

 
 

         
         Точка 2 

Советот ја усвои Информацијата за преземање активности за утврдување на 
фактичката состојба со дополнителна проверка на документацијата, во врска со 
хаварисаните службени возила Ланчиа и Берлинго.  

Раководителот на Стручната служба детално ја објасни информацијата, 
вклучувајќи ги и преземените активности и предлог заклучокот наведен во 
информацијата. 
 Советот едногласно ја усвои Информацијата за преземање активности за 
утврдување на фактичката состојба со дополнителна проверка на документацијата, во 
врска со хаварисаните службени возила Ланчиа и Берлинго, со цел подготвување 
Информација до ДЗР за преземени мерки по препораките на овластениот државен 
ревизор содржани во Конечниот ревизорски извештај. 
 Советот ја прифати забелешката на Државниот завод за ревизија и во таа 
насока Советот за радиодифузија донесе нов Правилник за начинот на користење, 
управување и одржување на службените моторни возила на СРД, бр.01-2041/1 од 
26.04.2012 година, каде се нормира постапувањето на лицата задолжени за 
управување и одржување на моторните возила на СРД, при што е утврдено дека при 
евентуална хаварија на некое од службените моторни возила на СРД, треба да се 
состави записник на лице место од страна на стручни лица за да се утврди причината 
поради која е настаната хаваријата.  

Советот ја прифати забелешката на Државниот завод за ревизија и во насока на 
утврдување на фактичката состојба и утврдување на причините поради кои настанал 
дефектот на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ, а по препорака 
на ДЗР тоа да се направи од страна на стручни лица, беа преземени следните 
активности: 

-  На 8 јуни 2012 беше испратен допис до Машинскиот факултет, во кој СРД бара 
утврдување на причините поради кои настанал дефект на службеното возило на 
Советот за радиодифузија на РМ, марка Ланчија  К 2.0 ЛС, со година на производство 
1998. Исто така, телефонски беше контактиран Машинскиот факултет во Скопје и од 
таму беше добиен одговор дека оваа институција прави таков Извештај само во случај 
на судски спор. 
-   Беше остварен контакт (телефонски) со два овластени сервиси (Авто-Трап од Скопје 
и Авто сервис Златко) од каде беше одговорено дека тие не се во можност да направат 
утврдување на причините поради кои настанал дефект на службеното возило на 
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Советот за радиодифузија на РМ, марка Ланчија  К 2.0 ЛС. 
   Согласно горенаведеното, СРД не беше во можност да утврди дополнителни 
факти со цел утврдување на фактичката фактичката состојба и евентуална 
одговорност на одговорните лица. 
        
 
     Точка 3 
     Советот ја разгледа Информацијата за трговските радиодифузни друштва што не 
доставија податоци за економското работење во 2011 година. 
      Советот ја усвои Информацијата за трговските радиодифузни друштва што не 
доставија податоци за економското работење во 2011 година, подготвена од Секторот 
за истражување и долгорочен развој. 

Советот едногласно одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво ИНТЕЛ ДОО Струмица поради 
неисполнување на Обврската да достави податоци и документи поврзани со 
економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: писмена опомена. 
 Советот едногласно одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани  
поради неисполнување на Обврската да достави податоци и документи поврзани со 
економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: писмена опомена со 
барање за објавување. 

       На Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани  му 
се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани 
сторените повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност 
(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и 
прописите донесени врз основа на истиот закон.  

    Се задолжува Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ 
Кочани  , во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја изврши 
изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на оваа Одлука, 
писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја 
спроведе/изврши истата. 

    Се задолжува Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ 
Кочани, изречената мерка писмена опомена со барање за објавување да ја изврши на 
начин што на телоп на целиот екран, да се испишат податоци за: органот кој ја изрекол 
мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот 
поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и бројот на членот од Законот кој 
е прекршен. Објавувањето да се изврши во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На 
објавената писмена опомена со барање за објавување, не е дозволено да се емитува 
коментар.  

     Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 
извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 
страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 
ДООЕЛ Кочани  и да го извести Секторот за правни работи за да ги евидентира во 
соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
Советот едногласно одлучи: 

- На Трговското радиодифузно друштво Новател-плус ДООЕЛ Прилеп поради 
неисполнување на Обврската да достави податоци и документи поврзани со 
економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: писмена опомена. 

    Советот едногласно одлучи: 
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- На Трговското радиодифузно друштво Гаудеамус Радио Класик ФМ, Мартин 
ДООЕЛ Скопје поради неисполнување на Обврската да достави податоци и документи 
поврзани со економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: писмена 
опомена. 

Советот едногласно одлучи: 
- На Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга,  поради 
неисполнување на Обврската да достави податоци и документи поврзани со 
економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: писмена опомена 

       Советот едногласно одлучи: 
- На Друштвото за вршење радиодифузна дејност ТРД ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт-
импорт Крива Паланка,  поради неисполнување на Обврската да достави податоци и 
документи поврзани со економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: 
писмена опомена 

Советот едногласно одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, поради 
неисполнување на Обврската да достави податоци и документи поврзани со 
економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: писмена опомена 

Советот едногласно одлучи: 
- На Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга 
поради неисполнување на Обврската да достави податоци и документи поврзани со 
економското работење во 2011 година, да му изрече мерка: писмена опомена 
  Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
истражување и долгорочен развој да ги подготви горенаведените Одлуки.  
      Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до 
горенаведените трговски радиодифузни друштва. 
            Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
истражување и долгорочен развој да ги евидентира Одлуките во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
 

 
Бр. 02-2963/19          Совет за радиодифузија на РМ 
10.07.2012 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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