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ЗАПИСНИК 
од 27-та седница на Советот 
одржана на 09.07.2012 година 

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

Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Бранко 
Радовановиќ, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири и м-р 
Васко Петревски. 

Отсутни членови на Совет: Столе Наумов, (годишен одмор), Замир Мехмети 
(годишен одмор) акад. Бојан Шоптрајанов, (годишен одмор), Селвер Ајдини (годишен 
одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Емилија 
Јаневска, м-р Симона Темелкова, Арџент Џелили, Бурим Б. Хамити, Луција Ѓурковиќ, 
Магдалена Довлева – Давидовска, Милаим Абдураими и Ружица Бошнакоска - 
Јотевска. 

Присутни новинари: Велмир Кучи од ТВ Алсат М, Соња Јовановиќ од ТВ 
Телма, Кристијан Стојчевски од ТВ Алфа, Барбара Замеска од ЕУ, Соња Казиовска од 
Дневник, Михајло Видимлиски од 24 часа Вести.  
 

 
 
 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 27-та седница на 

Советот за радиодифузија.  
Во однос на дневниот ред, членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи 

точката 14. Предлог - одлука за јавна набавка за Истражување: Развој на правила за 
дигитална дивиденда (во рамките на проектот SEE Digi TV 2012 година) и точката 15. 
Предлог - одлука за јавна набавка за Истражување: Анализа на постоечките 
спецификации за приемничка опрема и анализа на достапните приемници на пазарот 
(во рамките на проектот SEE Digi TV 2012 година), да се одложат за наредна седница 
која би се одржала во втората половина на месец август 2012 година. Причините кои ги 
наведе за одложувањето на точките се дека е потребен дополнителен временски 
период за да се реализираат наведените јавни набавки. Членовите на Советот го 
усвоија едногласно предлогот за одложувањето на наведените точки. 

Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред, 
Советот, вклучувајќи ги и забелешките предложени од членот на Советот, Лазо 
Петрушевски,  едногласно го усвои следниот: 

 
 
 
 
 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 19-та седница на Советот, одржана на 
07.06.2012 година. 
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2. Усвојување на Записникот од 20-та (Јавна) седница на Советот, одржана на 
07.06.2012 година. 

3. Информација за почитување на утврдениот рок за исплата на четвртата рата 
согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со трговските 
радиодифузни друштва ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал. 

4. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за терестеријално емитување, за трговските друштва за кои е 
иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност поради неплаќање или делумно плаќање на надоместокот за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Шутел (Скопје) 
реализиран во периодот од 25 јуни до 1 јули 2012 година. 

6. Конечен извештај за извршената ревизија на процесот за управување на 
Сениор Службеникот за Програминг (СПО) и системот на интерна контрола во 
структурата на ИПА проектите назначени во Совет за радиодифузија, која е 
предвидена во стратешкиот план за внатрешна ревизија за период од 2012 до 2014 и 
во годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 

7. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 
година. 

8. Предлог-Правилник за користење на службени мобилни телефони во Советот 
за радиодифузија на РМ. 

9. Мислење на Советот за радиодифузија на РМ за Комуникациската стратегија 
за заштита на личните податоци 2010-2016, доставена од страна на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци. 

10. Предлог - одлука за јавна набавка на автомобилски гуми за службените 
возила на Советот за радиодифузија. 

11. Предлог - одлука за јавна набавка на клима уреди за потребите на Советот 
за радиодифузија. 

12. Предлог - одлука за јавна набавка на дополнителен модул за потребите на 
СРД на постојно апликативно решение “Систем за електронски регистар на јавни 
телекомуникациски мрежи”. 

13. Предлог - одлука за јавна набавка за Подготовка и извршување на 
национална едукативна програма (во рамките на проектот SEE Digi TV 2012 
година). 

14. Предлог-Писмо на намери до Катедрата на УНЕСКО при Високата школа за 
новинарство и односи со јавноста. 

15. Извештај за преземените активности за нормално функционирање на веб 
страницата на Советот за радиодифузија по хакерскиот напад на 18ти јуни 2012 

16. Квартален извештај за исполнувањето на задачите на СРД од Националната 
програма за спроведување на европското аки (НПАА). 

17. Анализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и 
на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 
јануари до 30 јуни 2012 година 

18. Информација за Извештајот од оценската мисија на ЕУ за „Почитувањето на 
основните права: слобода на изразување и слобода на медиумите; заштита на личните 
податоци; право на сопственост” 

19. Извештаи за службени патувања, обука, тркалезна маса: 
      а. Извештај за службено патување – Учество на меѓународна конференција 
Дигитална Терестеријална Телевизија Европски и регионални практики од 28.06.2012 
до 29.06.2012 година во Приштина, Република Косово, подготвен од членот на СРД, 
Селвер Ајдини и членот на СРД, Лазо Петрушевски. 
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     б. Извештај за службено патување – учество на состанокот на Техничката комисија 
на Медитеранската мрежа на регулаторни тела (МНРА), подготвен од членот на СРД, 
м-р Методија Јанчески. 
      в. Извештај од обуката на тема „Политиките на ЕУ во однос на информатичко - 
комуникациски технологии”, подготвен од м-р Симона Темелкова и Арбен Саити. 
      г. Извештај од присуството на тркалезната маса „Медиумското врамување на 
настаните поврзани со убиството кај Смилковци”, подготвен од членовите на Советот 
Методи Стоименовски и Столе Наумов и од м-р Драгица Љубевска и м-р Емилија 
Петреска – Камењарова. 

20. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија 
на РМ. 

     21. Разно 
 

 
 
Точка 1  
Советот го разгледа Записникот од 19-та седница на Советот, одржана на 

07.06.2012 година и со 10 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р 
Алма Машовиќ, го усвои во текстот како што беше предложен. 

 
 

       
 Точка 2 

       Советот го разгледа Записникот од 20-та (Јавна) седница на Советот, одржана на 
07.06.2012 година и со 10 гласа „За“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р 
Алма Машовиќ, го усвои во текстот како што беше предложен. 

 
 

      Точка 3 
      Советот ја разгледа предложената Информација за почитување на утврдениот рок 
за исплата на четвртата рата согласно склучените договори за исплата на долгот на 
рати со трговските радиодифузни друштва ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал. 
       Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на информацијата 
објасни дека во месец април 2012 година со трговските радиодифузни друштва  ТРД 
Наша ТВ и ТРД АБ Канал, кои се иматели на дозвола за емитување на ТВ преку 
сателит, биле склучени Договори за плаќање на заостанатиот долг на пет рати по 
основ на неплатени фактури за дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
претходниот период.  Согласно склучениот договор, заклучно со 5 јули 2012 година 
требаше да биде уплатена четвртата рата од заостанатиот долг на сметката на 
Советот за радиодифузија и својата обврска во целост ја извршиле и Наша ТВ ДОО 
Скопје плати во целост на 8 јуни 2012 година и АБ Канал Скопје плати во целост на 5 
јули 2012 година. 
 Советот едногласно ја усвои предложената Информација за почитување на 
утврдениот рок за исплата на четвртата рата согласно склучените договори за исплата на 
долгот на рати со трговските радиодифузни друштва ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал, каде 
својата обврска во целост ја извршија 2-те трговски радиодифузни друштва и тоа: 

- Наша ТВ ДОО Скопје плати во целост на 8 јуни 2012 година; 
- АБ Канал Скопје плати во целост на 5 јули 2012 година. 

 
 

         



4 
 

Точка 4 
        Советот ја разгледа предложената Информација во врска со плаќањето на 
надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално 
емитување, за трговските друштва за кои е иницирана постапка за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност поради неплаќање или делумно плаќање 
на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
         Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски информира дека согласно 
Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, доделената 
дозвола и Анексот Б на дозволата, на 30 мај 2012 година, доставени се пресметки на 
вкупно 101 трговско радиодифузно друштво. Рокот за плакање на пресметките за 
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност изнесува 15 дена од 
датум на нејзиното издавање. Советот за радиодифузија на својата 23-та седница 
одржана на 19 јуни 2012 година, ја разледа Информацијата за плаќање на доспеаниот 
надоместок и врз основа на член 63 став 1, алинеја 4, a согласно член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност, иницираше постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, на 58 трговските радиодифузни друштва , кои во рокот утврден 
во дозволата не го платија односно во целост не го платија надоместокот за дозволата. 

До сите трговски радиодифузни друштва (вкупно 58) кои во тој момент делумно 
го платиле или пак воопшто го немаа платено надоместокот за дозволата, е доставено 
последно предупредување  тоа да го сторат во рок од 15 дена. Заклучно со 9 јули 2012 
година својата обврска не ја извршиле 9 трговски радиодифузни друштва и тоа 2 од 
нив делумно го платиле надоместокот, односно 7 во целост не го платиле. 

Надоместокот делумно го платија следните трговски радиодифузни друштва и 
тоа: ТРД ТВ Нова Куманово и ТРД Радио Гаудеамус Класик ФМ Скопје.  Вкупно 5 
трговски радиодифузни друштва не започнале со плаќањето на пресметаниот 
надоместoк за дозволата за вршење радиодифузна дејност и тоа: ТРД Пинк Мак 
Скопје, ТРД Пинк Мак Скопје, ТРД Телевизија Крт Скопје, ТРД Радио Ди Џеј Струга, 
ТРД Радио БП Струга, ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп, додека трговското 
радиодифузно друштво ТРД Радио Арачина доставила известување дека ја нема 
примено доставената пресметка. 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, информира дека 
прпцентот на наплата, доколку се зема во предвид и ненаплатената пресметка за кој 
ТРД РА Арачина доставила известување дека ја нема примено, тогаш изнесува 94,73%, 
но доколку таа пресметка не се земе во предвид тогаш наплатата е 95,08%. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлог – заклучокот од 
предложената Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за 
вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, за трговските друштва за 
кои е иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 
поради неплаќање или делумно плаќање на надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, подготвена од Стручната служба, го стави на гласање. 
 Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со плаќањето 
на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестеријално 
емитување, за трговските друштва за кои е иницирана постапка за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност поради неплаќање или делумно плаќање 
на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, состојба заклучно со 
9 јули 2012 година. 

Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво ТВ 
Нова Куманово, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за процедурите на 
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финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), поради неисполнување на својата законска обврска 
да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи, на ТРД ТВ Нова 
Куманово, согласно член 23, став 5 и 6 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), да издаде фактура која се однесува само на 
периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на Одлуката за 
одземањето на дозволата. Издадената фактура ќе треба да ја платат веднаш, а не 
подоцна од 8 (осум) дена од нејзиното издавање.  

Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво 
Радио Гаудеамус Класик ФМ Скопје, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 
од Законот за радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за 
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за 
радиодифузија на РМ  (“Службен Весник на РМ бр.64/12), поради неисполнување на 
својата законска обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност. 

Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на ТРД Радио 
Гаудеамус Класик ФМ Скопје, согласно член 23, став 5 и 6 од Правилникот за 
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за 
радиодифузија на РМ  (“Службен Весник на РМ бр.64/12), да издаде фактура која се 
однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на 
Одлуката за одземањето на дозволата. Издадената фактура ќе треба да ја платат 
веднаш, а не подоцна од 8 (осум) дена од нејзиното издавање.  

Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво 
Пинк Мак Скопје, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), поради неисполнување на својата законска обврска 
да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на ТРД Пинк Мак 
Скопје, согласно член 23, став 5 и 6 од Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  (“Службен Весник 
на РМ бр.64/12), да издаде фактура која се однесува само на периодот на работењето, 
односно до денот на донесувањето на Одлуката за одземањето на дозволата. 
Издадената фактура ќе треба да ја платат веднаш, а не подоцна од 8 (осум) дена од 
нејзиното издавање.  

 Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво 
Телевизија КРТ Скопје, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), поради неисполнување на својата законска обврска 
да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
- Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на ТРД Телевизија 
КРТ Скопје, согласно член 23, став 5 и 6 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), да издаде фактура која се однесува само на 
периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на Одлуката за 
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одземањето на дозволата. Издадената фактура ќе треба да ја платат веднаш, а не 
подоцна од 8 (осум) дена од нејзиното издавање.  

Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво 
Радио Ди Џеј Струга, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), поради неисполнување на својата законска обврска 
да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на ТРД Радио Ди 
Џеј Струга, согласно член 23, став 5 и 6 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), да издаде фактура која се однесува само на 
периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на Одлуката за 
одземањето на дозволата. Издадената фактура ќе треба да ја платат веднаш, а не 
подоцна од 8 (осум) дена од нејзиното издавање.  

Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво 
Радио БП Струга, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), поради неисполнување на својата законска обврска 
да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи, согласно член 
23, став 5 и 6 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото 
работење на Советот за радиодифузија на РМ  (“Службен Весник на РМ бр.64/12), да 
издаде фактура која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот 
на донесувањето на Одлуката за одземањето на дозволата. Издадената фактура ќе 
треба да ја платат веднаш, а не подоцна од 8 (осум) дена од нејзиното издавање.  

Советот донесе едногласна одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво 
Радио Тернипе (Младост) Прилеп, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од 
Законот за радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за процедурите 
на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  
(“Службен Весник на РМ бр.64/12), поради неисполнување на својата законска обврска 
да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски, согласно член 23, став 
5 и 6 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење 
на Советот за радиодифузија на РМ  (“Службен Весник на РМ бр.64/12), да издаде 
фактура која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на 
донесувањето на Одлуката за одземањето на дозволата. Издадената фактура ќе треба 
да ја платат веднаш, а не подоцна од 8 (осум) дена од нејзиното издавање.  

        Советот донесе едногласна одлука на ТРД Радио Арачина с. Арачиново - Скопје, 
кое достави известување дека ја нема примено пратената пресметка, да му се издаде 
пресметка со рок на плаќање од 15 дена. 

         Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви Одлуките за 
одземање на дозволите за вршење радиодифузна дејност, издадени на 
комерцијалните радиодифузери на локално ниво: ТРД ТВ Нова Куманово, ТРД Радио 
Гаудеамус Класик ФМ Скопје, ТРД Пинк Мак Скопје, ТРД Телевизија Крт Скопје, ТРД 
Радио Ди Џеј Струга, ТРД Радио БП Струга, ТРД Радио Тернипе (Младост) Прилеп. 
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        Советот го задолжи Секретаријатот да ги објави во "Службен весник на РМ", 
горенаведените Одлуки. 
        Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да ја извести 
Агенцијата за електронски комуникации за горенаведените Одлуки на Советот. 
         Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права да ги известат операторите на јавните комуникациски 
мрежи веднаш да престанат со реемитување на телевизиските програмските сервиси 
на горенаведените ТРД на кои им е одземена дозволата за вршење радиодифузна 
дејност.          

 
 

            Точка 5 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ 

Шутел (Скопје) реализиран во периодот од 25 јуни до 1 јули 2012 година. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја објасни хронологијата на 

реализирани мониторинзи на ТВ Шутел. Советот за радиодифузија на својата 17-та 
седница одржана на 29 мај 2012 година го разгледа извештајот од мониторингот на 
програмскиот сервис на регионално ниво ТВ Шутел (реализиран во периодот од 23 до 
29 април 2012 г.) и констатираше дека телевизијата не се придржува до форматот за 
којшто има добиено дозвола за вршење радиодифузна дејност. Согласно условите од 
дозволата, ТВ Шутел е сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги 
остваруваат сите три медиумски функции, што подразбира дека секоја од медиумските 
функции мора да биде застапена со најмалку 30% во вкупната програма што се 
класифицира според медиумската функција во текот на седмицата. Со мониторингот 
реализиран во периодот од 23 до 29 април 2012 година, беше констатирано дека на 
програмата на ТВ Шутел доминира забавната функција којашто е застапена со 87,36%, 
потоа информативната со 7,85% и образовната со 4,80%, што не соодветствува со 
форматот за кој телевизијата има добиено дозвола за вршење радиодифузна дејност. 
По утврденото драстично отстапување од форматот од страна на ТВ Шутел, Советот, 
во согласност со заклучоците усвоени на 17-та седница, на 8 јуни 2012 година упати 
укажување до ТВ Шутел во коешто бара од радиодифузерот веднаш да ја усогласи 
програмата согласно форматот за којшто му е доделена дозволата за вршење 
радиодифузна дејност. Исто така, му беше посочено дека доколку не постапи по 
укажувањето на Советот за радиодифузија и своето работење не го усогласи со 
Законот за радиодифузната дејност, дозволата за вршење радиодифузна дејност и 
Правилникот за форматите на радио и телевизиските програмски сервиси, Советот врз 
основа на член 63, став 1 алинеја 3 и член 64 од ЗРД ќе иницира постапка за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност. На истата седница, Секторот за 
програмски работи беше задолжен од страна на Советот да направи контролен 
мониторинг на програмата на ТВ Шутел, со цел да утврди дали радиодифузерот 
постапил по укажувањето, односно дали го усогласил форматот согласно дозволата за 
вршење радиодифузна дејност. 

Контролниот мониторинг Секторот за програмски работи го реализираше во 
периодот од 25 јуни до 1 јули 2012 година.  Целта на овој мониторинг беше да се 
провери дали телевизијата прави напори за усогласување на програмата со 
програмските услови од дозволата. Со мониторингот беше констатирано дека ТВ 
Шутел не ги зела предвид забелешките на Советот содржани во укажувањето и не се 
потрудила да го усогласи своето работење согласно програмските услови од 
дозволата. Наместо да ги намали содржините кои исполнуваат забавна функција, кои 
со претходниот мониторинг беше утврдено дека зафаќаат 87.36% од програмата што 
се класифицира по функции, телевизијата спротивно на тоа, го зголемила процентот на 
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забавните содржини на 91.41% од програмата. Другите две функции (информативната 
и едукативната), наместо процентуално да растат и секоја од нив да го достигне 
минимумот од 30% застапеност, опаѓаат во споредба со резултатите добиени од 
претходниот мониторинг. Информативната функција тогаш била застапена со 7.85%, а 
сега е констатирано дека се емитувани 4.85% содржини со информативен предзнак. 
Пад бележи и едукативната функција, која претходно била застапена со 4.80%, а сега е 
застапена со 3.74%. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека во овој случај станува збор 
за телевизија која емитува програма на ромски јазик, која долги години работи и досега 
можела и требала да ја усогласи програмата со програмските услови од дозволата. 
Според последниот мониторинг евидентно е дека ТВ Шутел драстично го прекршува 
Законот за радиодифузната дејност, и согласно констатираното прекршување Советот 
треба да донесе одлука, и докрај да остане принципиелен во својата работа. Членот на 
Советот, Бранко Радовановиќ потенцира дека Советот за радиодифузија е на линијата 
на декадата на Ромите, затоа што со одлуката кој ќе ја донесе Советот, се заштитува 
Ромската публика од неквалитетна програма и измама, односно со само 4,80%, 
емитувана информативна програма. Нагласи дека се работи за непрофесионален 
однос и работа на една телевизија во која во програмата доминираат поздравите и 
честитките. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека Советот за 
радиодифузија е принципиелен во своите постапки, и не е првпат да дискутира и 
одлучува за одземање на дозвола за вршење радиодифузна дејност, поради 
неисполнување на условите од форматот. Врз основа на форматот, Советот за 
радиодифузија ја има доделено дозволата на ТВ Шутел и публиката треба да ја гледа 
програмата од доделената дозвола. Неговата доза на резерва рече дека се појавува во 
поглед на тоа што се работи за медиум кој емитува програма на ромски јазик, со оглед 
на тоа што сега се наоѓаме во Декадата на Ромите, односно интенцијата да им се 
помогне на Ромите. Но, имајќи ги предвид двата мониторинга, иако ги исполнуваат 
член 11 од Законот, што е за поздрав, нема напредок во исполнување на програмските 
стандарди и услови од дозволата. Треба да се заштити ромската публика, во смисол на 
промовирање на програми од образование, едукација, кои би биле од голема полза за 
ромската публика. Исто така рече дека и информативната програма е со многу мал 
процент застапена, додека ромската публика добива само музика, односно забавна 
програма. Го запраша Раководителот на Секторот за програмски работи дали е 
разговарано со новите сопственици на ТВ Шутел во поглед на условите кои треба да ги 
испочитува ТВ Шутел согласно доделената дозвола. Раководителот на Секторот за 
програмски работи одговори дека по првиот мониторинг е оставарен телефонски 
разговор, и укажано им е дека треба да го усогласат форматот со доделената дозвола. 
ТВ Шутел ветил дека ќе го направи тоа, но не го сторил. Заменикот на претседателот, 
м-р Милаим Фетаи, по добиениот одговор, рече дека ќе го поддржи предлог-заклучокот 
од Стручната служба. Во иднина, на една од наредните седници, рече дека Советот 
треба да размислува за нов конкурс за доделување на дозвола на една телевизија кој 
ќе поседува технички и финансиски капацитети, на државно ниво, на ромски јазик. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека Советот за радиодифузија е 
должен да го спроведува Законот за радиодифузната дејност, без селективност кон 
ниеден радиодифузер. Советот е принципиелен и на сите трговски радиодифузни 
друштва им дава доволно временски рок да ја усогласат својата работа согласно 
Законот. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека е време сите трговски 
радиодифузни друштва да разберат дека со добивањето на дозволата за вршење 
радиодифузна  дејност не се иземаат од непочитување на Законот за радиодифузната 
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дејност. Советот за радиодифузија работи согласно Законот и обезбедува еднаков и 
недискриминаторски третман на сите учесници во етерот. Советот што поскоро треба 
да направи проверка и на останатите радиодифузери, без разлика дали емитуваат 
програма на национално, регионално или локално ниво. Особено треба да обрнат 
поголемо внимание на програмските стандарди, посебно член 68, 69, 70 и 71 од 
Законот. Република Македонија посебно се истакнува по бројот на радиодифузерите 
медиуми, но мора вниманието да го сврти на квалитетот на програмата што се нуди на 
публиката од целата држава. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски информира дека во договор со 
раководителот на Секторот за програмски работи е договорен план за мониторинг и на 
останатите радиодифизни друштва, по динамика и план кој ќе го утврди Советот, и 
резултати од мониторингот ќе бидат јавно објавени на седница. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлог-заклучокот од 
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Шутел (Скопје) реализиран во 
периодот од 25 јуни до 1 јули 2012 година, го стави на гласање. 
            Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторинг на 
програмскиот сервис ТВ Шутел (Скопје) реализиран во периодот од 25 јуни до 1 јули 
2012 година. 
            Советот за радиодифузија на РМ, едногласно, врз основа на член 63 став 1, 
алинеја 3 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност (“Сл.весник на РМ”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012), иницира постапка 
за одземање на дозволата на ТРД „ТВ Шутел“ ДООЕЛ Скопје за вршење радиодифузна 
дејност, бр.07-1953/1 од 18.06.2007, поради тоа што по издавањето на дозволата 
настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот да врши 
радиодифузна дејност - не исполнување на условите од дозволата односно 
непридржување до форматот за кој му е доделена истата –  односно телевизиски 
програмски сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат 
сите три медиумски функции. 
              Советот го задолжи Секторот за правни работи да испрати допис до ТРД „ТВ 
Шутел“ ДООЕЛ Скопје, во кој ќе го извести дека е иницирана постапка за одземање на 
неговата дозволата за вршење радиодифузна дејност, и дека Советот за 
радиодифузија по иницирањето на постапката во рок од 15 дена е должен да донесе 
одлука. 
              Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави дописот до ТРД 
„ТВ Шутел“ ДООЕЛ Скопје. 
 
 
            Точка 6 

Советот го разгледа Конечениот извештај за извршената ревизија на процесот 
за управување на Сениор Службеникот за Програминг (СПО) и системот на интерна 
контрола во структурата на ИПА проектите назначени во Совет за радиодифузија, која 
е предвидена во стратешкиот план за внатрешна ревизија за период од 2012 до 2014 и 
во годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 
             Советот едногласно го усвои предложениот Извештаj за извршената ревизија 
на процесот за управување на Сениор Службеникот за Програминг (СПО) и системот 
на интерна контрола во структурата на ИПА проектите назначени во Совет за 
радиодифузија, која е предвидена во стратешкиот план за внатрешна ревизија за 
период од 2012 до 2014 и во годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 
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  Точка 7 
Советот го разгледа предложеното Изменување на Финансискиот план на 

Советот за радиодифузија за 2012 година. 
Советот донесе едногласна одлука за зголемување на Финансискиот план на 

Советот за радиодифузија за 2012-та година. 
Советот едногласно одлучи, врз основа на усвоената програма за 

одбележување на 15 годишниот јубилеј на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија, да се зголеми Финансискиот план на Советот за 2012 година.  

Со наведеното зголемување планираните приходи и расходи, наместо 
80.117.232,00 денари, се зголемија за 1.000.000,00 денари и изнесуваат 81.117.232,00 
денари. 

 Зголемувањето се изврши на следната позиција на расходната страна : 
- Групната ставка 409 Други материјални расходи, се зголеми за 1.000.000,00 

денари и наместо сегашниот износ од 675.000,00 денари, изнесува 1.675.000,00 денари 
Се внесе нова Позицијата 409501 Расходи за одржување на јубилеј која изнесува 

1.000.000,00 денари.  
Наведената измена на предметна позиција се однесува за средства наменети за 

организирање на 15 годишниот јубулеј на на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија. 

Исто така се изврши и зголемување на позиции на приходната страна  и тоа: 
- Планираниот приход од радиодифузна такса се зголеми од сегашниот износ од 

15.699.500,00 за 700.000,00 денари и истиот изнесува 16.399.500,00 денари. 
Зголемувањето се врши врз основа на досега извршените уплати. 

Планираниот приход од камати се зголеми од сегашниот износ од 4.000.000,00 за 
300.000,00 денари и истиот изнесува 4.300.000,00 денари. Зголемувањето на оваа 
позиција се врши врз основа на досега остварените средства. 

 
 

       Точка 8 
       Советот го разгледа предложениот Правилник за користење на службени мобилни 
телефони во Советот за радиодифузија на РМ. 
       Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека се работи за 
одреден број  поединечни одлуки, кој се вградени во правилник, без никакви суштински 
промени во нивната содржина. 
       Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, Лазо Петрушевски , го усвои 
предложениот Правилник за користење на службени мобилни телефони во Советот за 
радиодифузија на РМ. 
       Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави на огласната табла во 
Советот за радиодифузија на РМ Правилникот за користење на службени мобилни 
телефони во Советот за радиодифузија на РМ.  

 
 

        Точка 9 
        Советот го разгледа предложеното Мислење на Советот за радиодифузија на РМ 
за Комуникациската стратегија за заштита на личните податоци 2010-2016, доставена 
од страна на Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

  Советот едногласно го усвои предложеното Мислење на Советот за 
радиодифузија на РМ за Комуникациската стратегија за заштита на личните податоци 
2010 – 2016 година, доставена од страна на Дирекцијата за заштита на личните 
податоци. 
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        Советот едногласно одлучи да го достави мислењето за Комуникациската стратегија 
за заштита на личните податоци во Република Македонија 2012 -2016 до Дирекцијата за 
заштита на лични податоци.                   

 
 
 

          Точка 10 
          Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка на автомобилски гуми за 
службените возила 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: 
автомобилски гуми за службените возила на Советот за радиодифузија на РМ. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 67.800,00 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:  
         - Огнен Неделковски - претседател на Комисијата, со заменик Ружица 
Бошњакоска – Јотевска;   
        -   Љубе Тарчуговски - член, со заменик Хари Митикески Клекачкоски  и 
        -   Тања Пачоска - член, со заменик  Билјана Парлеева. 
 
 
           Точка 11 

Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка на клима уреди за 
потребите на Советот за радиодифузија. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, објасни дека потребата за јавната 
набавка се однесува на два клима уреди едната со јачина од 3,5 KW a другата со 
јачина од 2.5 KW. Но, во текот на јуни и јули 2012 година се појавил проблем со 
климатизацијата во сервер салата на Советот. Во разговор со вработените од Секторот 
за информатика и технологија, дошол до сознание дека еден клима уред не ги 
задоволува критериумите и во екстремно високи температури постои можност да нема 
задоволителна климатизација на сервер салата. Од таа причина предложи клима 
уредот со јачина од 3,5 KW, да се замени со клима уред со поголема јачина и подобри 
карактеристики. Од причина што предлогот предизвикува промена на техничката 
спецификација и предвидениот износ на средствата потребни за реализација на 
договорот за јавна набавка, предложи точката да се одложи за следна седница. 
Предлогот беше едногласно усвоен. 

 
 

        Точка 12 
         Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка на дополнителен модул 
за потребите на СРД на постојно апликативно решение “Систем за електронски 
регистар на јавни телекомуникациски мрежи”. 

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: 
Дополнителен модул на постојно апликативно решение “Систем за електронски 
регистар на јавни комуникациски мрежи“ 
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Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 300.000,00 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:  
         -  Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Арѓенд Џелили;   
         -  Владимир Ѓорѓиески - член, со заменик Луција Ѓурковиќ  и 
         -  Драгица Љубевска - член, со заменик  Сашо Богдановски  

 
 

       Точка 13 
       Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка за Подготовка и 
извршување на национална едукативна програма (во рамките на проектот SEE Digi TV 
2012 година). 

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:  
Подготовка и извршување на национална едукативна програма (во рамките на проектот 
SEE Digi TV 2012 година). 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 488.250,00 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:  
         - Јордан Ѓорѓиевски- претседател на Комисијата, со заменик Борче Маневски;   
        -  Арѓенд Џелили- член, со заменик Луција Ѓурковиќ  и 
        -  Катерина Митре- член, со заменик  Симона Темелкова 
 
 
       Точка 14 
       Советот го разгледа Предлог-Писмото на намери до Катедрата на УНЕСКО при 
Високата школа за новинарство и односи со јавноста. 

Советот едногласно го усвои предложеното Писмо на намери до Катедрата на 
УНЕСКО при Високата школа за новинарство и односи со јавноста, во кое Советот за 
радиодифузија ја потврдува заложбата и поддршката за проектот Создавање поволна 
средина за разнолико културно изразување во македонскиот аудиовизуелен медиумски 
сектор. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави горенаведеното 
писмо до Катедрата на УНЕСКО.            

 
 

          Точка 15 
Советот го разгледа предложениот Извештај за преземените активности за 

нормално функционирање на веб страницата на Советот за радиодифузија по 
хакерскиот напад на 18ти јуни 2012 година. 
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Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста рече дека по хакерскиот напад на 18ти јуни 2012 година забележани се многу 
неавторизирани измени на веб страницата на Советот за радиодифузија 
(www.srd.org.mk), недостигаат голем број на преводи на албански и на англиски јазик, 
се јавуваат измешани и променети текстови и линкови, има проблеми со зачувување на 
измени на сајтот и слично. Појасни дека треба да се има предвид дека во првата 
половина од 2012 година, СРД немаше фирма задолжена за оджување и апдејтирање 
на изворниот код на веб страницата од програмерски и сигурносен аспект, што дава 
можност таа да е подложна на хакерски напади, поради губењето на континуитетот за 
решавање. Проблемите кои што се појавени на веб страницата се пријавени кај 
фирмата „ЦрноБело Медиа“, која што е задолжена за одржување и апдејтирање на веб 
страницата на СРД од програмерски и сигурносен аспект. Како одговор од нив добиен 
по маил, информираа дека се јавува bug поради кој што се бришат промените на сајтот 
и веќе работат на средување на овој проблем. И претходно Секторот за меѓународна и 
европска соработка и односи со јавноста имал констатирано проблеми во 
администрирањето на содржината, што се јавува како последица на проблеми со 
изворниот код и резултира со неможност за зачувување на текстови. Пред хакерскиот 
напад, таквите проблеми биле навремено решавани со фирмата и не правеле ваква 
штета.  

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека преводот на 
документите на албански јазик на веб страницата на Советот, е еден од елементите 
што го краси Советот за радиодифузија. Во таа насока ангажиран е колега од Секторот 
за програмски работи, кој иако не е преведувач, професионално ја завршуваа оваа 
специфична работна задача. Во таа насока предложи колегата од Секторот за 
програмски работи, да биде растеретен од другите работни обврски се додека е 
ангажиран за преводот на албански јазик, и додека не се најде соодветна замена.  

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за преземените активности за 
нормално функционирање на веб страницата на Советот за радиодифузија по 
хакерскиот напад на 18-ти јуни 2012 година. 

Во однос на предложениот извештај, Советот заклучи: 
-На краток рок да се утврди начинот на кој што е извршен хакерскиот напад, да се 

отстрани проблемот, да се зголеми сигурноста и да се направи проверка и извештај од 
страна на фирмата која што го одржува сајтот дека проблемот нема да се појави на 
друго место и ќе остави простор за други напади, кои што можат да доведат до 
промена на сите текстуални полиња во базата или да се избришат сите текстови. 
Превентивно, да се променат сите лозинки на сите администратори. 
      - На среден рок СРД да започне постапка за изработка нов (динамичен) веб сајт со 
понапреден систем на администрирање и да се утврди колку тоа ќе чини. 
 
 
           Точка 16 

Советот го разгледа предложениот Квартален извештај за исполнувањето на 
задачите на СРД од Националната програма за спроведување на европското аки 
(НПАА). 

Советот едногласно го усвои предложениот Квартален извештај за исполнувањето 
на задачите на СРД од Националната програма за спроведување на европското аки 
(НПАА). 
 Советот ги задолжи одговорните сектори во Стручната служба на СРД, без 
натамошни одлагања, да ги реализираат предвидените активности. 
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Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да го подготви Кварталниот извештајот за презементите активности на СРД од 
областа на евроинтеграциите на македонски и англиски јазик. 

 
         
 
 

Точка 17 
Советот ја разгледа предложената Анализа на следењето на сопственичката 

структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на 
сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 година. 

Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на следењето на 
сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на 
транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 година. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, Анализата на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и 
на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 
јануари до 30 јуни 2012 година, да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија, на македонски, албански и англиски јазик. 
 
 
            Точка 18 

Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за 
Извештајот од оценската мисија на ЕУ за „Почитувањето на основните права: слобода 
на изразување и слобода на медиумите; заштита на личните податоци; право на 
сопственост”. 
 
 
           Точка 19 

Извештаи за службени патувања, обука, тркалезна маса: 
 

      а. Советот го разгледа Извештајот за службено патување – Учество на меѓународна 
конференција Дигитална Терестеријална Телевизија Европски и регионални практики 
од 28.06.2012 до 29.06.2012 година во Приштина, Република Косово, подготвен од 
членот на СРД, Селвер Ајдини и членот на СРД, Лазо Петрушевски. 
          Членот на Советот, Лазо Петрушевски, го истакна извонредниот однос на 
домаќините  и додаде дека е искажана заедничка добра волја за идна соработка на 
СРД на Република Македонија со регулаторното тело за медиуми на Република 
Косово. 
           Советот едногласно го усвои предложениот  Извештај за службено патување – 
учество на меѓународната конференција Дигитална Терестеријална телевизија 
Европски и регионални практики од 28.06.2012 година до 29.06.2012 година во 
Приштина, Република Косово, подготвен од членот на СРД, Селвер Ајдини и членот на 
СРД, Лазо Петрушевски. 
      б. Советот го разгледа Извештајот за службено патување – учество на состанокот 
на Техничката комисија на Медитеранската мрежа на регулаторни тела (МНРА), 
подготвен од членот на СРД, м-р Методија Јанчески. 
          Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за службено патување – 
учество на состанокот на Техничката комисија на Медитеранската мрежа на 
регулаторни тела (МНРА), подготвен од членот на советот на СРД, м-р Методија 
Јанчески. 
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      в. Советот го разгледа Извештајот од обуката на тема „Политиките на ЕУ во однос 
на информатичко - комуникациски технологии”, подготвен од м-р Симона Темелкова и 
Арбен Саити. 
          Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од обуката на тема 
„Политиките на ЕУ во однос на информатичко-комуникациски технологии“ подготвен од 
м-р Симона Темелкова и Арбен Саити. 
      г. Советот го разгледа Извештајот од присуството на тркалезната маса 
„Медиумското врамување на настаните поврзани со убиството кај Смилковци”, 
подготвен од членовите на Советот Методи Стоименовски и Столе Наумов и од м-р 
Драгица Љубевска и м-р Емилија Петреска – Камењарова. 

Советот едногласно го усвои Извештајот од присуството на тркалезната маса 
„Медиумското врамување на настаните поврзани со убиството кај Смилковци“, 
подготвен од членовите на Советот, Методи Стоименовски и Столе Наумов и од м-р 
Драгица Љубевска и м-р Емилија Петреска - Камењарова 
 
 
      Точка 20 

Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за орочување на средствата на Советот за 
радиодифузија на РМ. 
      Советот донесе едногласна одлука денарските средства на Советот за 
радиодифузија на РМ да бидат депонирани, односно орочени во банката која достави 
најповолна понуда.             
      Беше одлучено Советот за радиодифузија на РМ да потпише договор со банката 
која достави најповолна понуда, со кој ќе се уредат меѓусебните односи меѓу двете 
договорни страни. 
      Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви горенаведената 
Одлука и горенаведениот Договор. 
 
 
     Точка 21 

 Разно 
 
 
 
Советот донесе одлука да се распише Конкурс на неопределено време за слободни 

работни места во Секторот за економско-финансиски работи (Виш Соработник) и во 
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста (Соработник). 

Советот одлучи да се распише Јавен оглас за објавување Конкурс за 2 (две) 
слободни работни места кои ќе бидат распоредени во Секторот за економско-
финансиски работи и Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, односно: 
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1 Сектор за 

економско-
финансиски 
работи 

 

 

 

Виш Соработник 

ВСС, 300 кредити според 
ЕКТС или VII/1 високо 
образование,  

Економски факултет, 

Со најмалку 3 години работно 
искуство, 

Познавање на англиски јазик, 

Способност за работа со 
компјутер. 

1 

2 Сектор за 
европска и 
меѓународна 
соработка и 
односи со 
јавноста 

 

 

 

Соработник 

ВСС, 240 кредити според 
ЕКТС или VII/1, Високо 
образование, 

Општествени науки, 

Без работно искуство, 

Оспособен за писмен, 
консекутивен и симултан 
превод од албански на 
македонски јазик и обратно, 

Активно познавање на 
англиски јазик. 

1 

 
Советот одлучи да се формира Комисија за спроведување на конкурсот за 

слободни работни места во следниот состав од членовите на Советот:  
         - м-р Борис Арсов, Претседател на Комисијата за вработување 
         - Сељадин Џезаири - член на Комисијата за вработување        
         - м-р Васко Петревски - член на Комисијата за вработување. 

Советот ја задолжи Комисијата за вработување од точка 3 на овој Заклучок да 
направи административна селекција на пријавените кандидати и интервју со сите 
кандидати кои ја поминале административната селекција и да достави предлог до 
Советот на СРД кој на седница на Совет ќе одлучува за прием на кандидатите 
предложени од Комисијата. 
       Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Одлука за потреба од 

распишување Јавен оглас за објавување Конкурс за 2 (две) слободни работни места во 
Секторот за економско-финансиски работи и Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста. 
       Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста, Јавниот оглас за потребите од горенаведените вработувања да ги објави во 2 
(два) весника: 1 (еден) весник на македонски јазик и 1 (еден) весник на јазик што го 
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зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот, на 
товар на Советот за радиодифузија на РМ, како работодавач. 
 

- Советот едногласно одлучи да даде согласност на Анексите кон Договорите за 
работа на работниците Ивона Муфишева – Алексовска и Арѓент Џелили. 

 
- Советот едногласно ја усвои предложената измена и дополнување на 

Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и 
задачи на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ - Табеларен преглед 
на работните места во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ. 

Советот едногласно одлучи, во организационата единица под реден број 2. 
Секретаријат на Советот, кај работното место под реден број 10. Работник на 
пријавница, во условите потребни за вршење на работите и задачите, после зборот: 
“ССС”, да се додадат зборовите: “III или”,  односно наместо:  

 
 
2.СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ 

 
Реден 
Број 

 
РАБОТНО МЕСТО 

        УСЛОВИ 
ПОТРЕБНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА       

РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

Бр. на 
извршители 

 
10. 

  
Работник на 
пријавница 

- ССС, IV степен; 
- без работно искуство. 

 

     
2 

 
да стои: 
2.СЕКРЕТАРИЈАТ НА СОВЕТОТ 
 

 
Реден 
Број 

 
РАБОТНО МЕСТО 

         УСЛОВИ 
ПОТРЕБНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 
РАБОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

Бр. на 
извршители 

 
10. 

  
Работник на 
пријавница 

- ССС,  III или IV степен; 
- без работно искуство. 

 

     
2            

 
 Табеларниот преглед на работните места во Стручната служба на Советот 
за радиодифузија на РМ, во останатиот дел не се менува. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги вгради 
горенаведените измени во Табеларниот преглед на работните места во Стручната 
служба на СРД и да изготви пречистен текст.  

- Советот едногласно  го усвои Изменувањето на Годишниот план за јавни 
набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-
3697/1 од 05.07.2012 година.  
 Советот донесе едногласна одлука, согласно потребите на Советот за 
радиодифузија на РМ кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот 
план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен 
текст) бр.01-3697/1 од 05.07.2012 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за 
јавните набавки, постојниот Годишен план за јавни набавки за 2012 година, да се 
измени  и дополни, и тоа: 

 

- Во Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, по 
ставка 41 се додава 1 (една) нова ставка, и тоа ставка  42, која гласи: 
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Бр. 

Предмет на договорот 
за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
42. 

 
Одбележување на 15 
годишниот јубилеј на 
Советот за 
радиодифузија на РМ 

  
      
         Јули 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди  

 
 
         847.500,00 

 

 Финансиските средства за реализација на предложеното изменување и 
дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година на Советот за 
радиодифузија на РМ бр.01-3697/1 од 05.07.2012 година, се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012-та година. 
 
 
 
 
Бр. 02-3658/23          Совет за радиодифузија на РМ 
31.08.2012 година                                                            П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е        м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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