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ЗАПИСНИК 

од 54-та седница на Советот 
одржана на 04.11.2013 година 

 
 

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

Алма Машовиќ, Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Васко 

Петревски, Методи Стоименовски, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Сељадин 

Џезаири. 

Отсутни членови на Совет: / 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Слободан Беличански, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, м-р 

Ивона Муфишева - Алексоска, Магдалена Давидовска-Довлева, Луција Ѓурковиќ, м-р 

Ружица Бошнакоска – Јотевска. 

 Други присутни: Јета Жута од ЦРМ. 

 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 54-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот, со 15 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 50-та седница на Советот, одржана на 

16.10.2013 година. 

2. Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење 

радиодифузна дејност, по доставени пресметки на 18-ти октомври 2013 година. 

3. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Прв 

програмски сервис на Македонско радио – Радио Скопје, емитуван на 8 октомври 2013 

година  

4. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Втор 

програмски сервис на Македонско радио – Радио Скопје, емитуван на 8 октомври 2013 

година. 

5. Извештај од мониторингот на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје,  Трет 

програмски сервис на Македонско радио – Канал на етнички заедници, емитуван на 8 

октомври 2013 година. 

6. Информација за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки и 

упатените укажувања поради неисполнување на обврската за доставување на 

податоци за економското работење во 2012 година. 

7. Информација за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки 

од страна на Советот, поради неисполнување на обврската за објавување на 

податоците од работењето во претходната година на 31 март 2013 година. 

8. Информација за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки 

од страна на Советот, поради неисполнување на обврската за објавување на 

податоците од работењето во претходната година на 30 јуни 2013 година. 

9. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката 

структура на Трговското радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје. 
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10. Барање бр.11-428 од 29.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.13 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 

11. Извештај од работилници на тема „Аудиовизуелните индустрии во 

Македонија – насоки за развој на нови политики“, одржани на 18 и 19 октомври 2013 

година, во хотел Радика, Маврово. 

12. Извештај од конференцијата „Добри практики и предизвици во финансирање 

на политичките партии и финансирањето на изборните кампањи“ во хотел Арка, Скопје, 

30-31 октомври 2013 година. 

13. Извештај од 69-та средба на правниците одржана во Охрид, во периодот од 

24 до 26 октомври 2013 година. 

14. Разно. 

 
 
 

Точка 1 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 50-та седница на 

Советот, одржана на 16.10.2013 година, во текстот како што беше предложен. 
 

 
Точка 2 
Советот ја разгледа и ја усвои предложената Информација за плаќање на 

надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставени пресметки 
на 18-ти октомври 2013 година. 

Согласно Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  и 
доделените дозволи, на Трговските радиодифузни друштва: ТРД Радио Медисон од 
Кичево, ТРД Радио Валандово ДОО од Валандово, ТРД Радио Фокус ДООЕЛ од Тетово 
и Друштвото за радиодифузна дејност, трговија и услуги Еко Радио ДООЕЛ од 
Пробиштип, им се доставени пресметки за надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, со рок за плаќање на наведените пресметки  до 1-ви ноември 
2013-та година. 
             Во предвидениот рок ТРД Радио Медисон од Кичево, ТРД Радио Валандово 

ДОО од Валандово и Друштвото за радиодифузна дејност, трговија и услуги Еко Радио 

од Пробиштип, го платија надоместокот во целост, додека ТРД Радио Фокус ДООЕЛ од 

Тетово, не ја исполни својата обврска, односно не го уплати пресметаниот надоместок 

за дозволата  

               Советот за радиодифузија на Република Македонија, согласно член 64 од 

Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 1 од Правилникот за процедурите 

на финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ 

(“Сл. весник на РМ„ бр.64/2012), едногласно донесе заклучок за иницирање постапка за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Радио Фокус ДООЕЛ 

од Тетово, кое по доставената пресметка не изврши плаќање на надоместокот за 

дозволата во наведениот рок од 15 дена.               

 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи, до ТРД Радио 

Фокус ДООЕЛ од Тетово, кое по доставената пресметка не изврши плаќање на 

надоместокот за дозволата, да упати последно предупредување да го плати долгот кон 

Советот во рок од 15 дена од иницирањето на постапката за одземање на дозволата, 

известувајќи го дека во спротивно, согласно иницираната постапка за одземање на 

дозволата, Советот ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност.  

        Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското и 

сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во случај имателот 

на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на 
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дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на 

дозволата се запира. 

        Советот го задолжи Секторот за правни работи да го подготви Уп 1 - Заклучокот за 

иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на ТРД Радио Фокус ДООЕЛ од Тетово. 

 

 

Точка 3 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Прв програмски сервис на 
Македонско радио – Радио Скопје, емитуван на 8 октомври 2013 година. 

Со еднодневниот мониторинг на програмата на Првиот програмски сервис на 
Македонското радио – Радио Скопје, реализиран на 8 октомври 2013 година, не се 
констатирани прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната дејност ниту 
на подзаконските акти. 
 
 

Точка 4 
      Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје, Втор програмски сервис на 

Македонско радио – Радио Скопје, емитуван на 8 октомври 2013 година. 

      Со еднодневниот мониторинг на програмата на програмскиот сервис Македонско 

радио - Радио 2, емитуван на 8 октомври 2013 година, не се констатирани 

прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната дејност ниту на 

подзаконските акти. 

 
 

Точка 5 
      Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на ЈП Македонска радиотелевизија Скопје,  Трет програмски сервис на 

Македонско радио – Канал на етнички заедници, емитуван на 8 октомври 2013 година. 

       Со еднодневниот мониторинг на програмата на Каналот на етнички заедници на 

Македонското радио, реализиран на 8 октомври 2013 година, не се констатирани 

прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната дејност ниту на 

подзаконските акти. 

       Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека од доставените 

извештаи од мониторинг на трите програмски сервиси на јавниот радиодифузен сервис 

произлегува дека е првпат јавниот радиодифузен сервис да нема констатирани 

прекршувања на Законот. 

       Членот на Советот, Сељадин Џезаири, во однос на трите програмски сервиси на 

јавниот радиодифузен сервис рече дека е за почит тоа што не се констатирани 

прекршувања на Законот за радиодифузната дејност. 

 

 
Точка 6 

      Советот ја разгледа предложената Информација за постапувањето на 

радиодифузерите по изречените мерки и упатените укажувања поради неисполнување 

на обврската за доставување на податоци за економското работење во 2012 година. 

       Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека на 

23-тата седница одржана на 14.05.2013 година, поради неисполнување на обврската за 

доставување на податоци за економското работење во 2012 година, која што 

произлегува од член 20 став 3 и став 4 од Законот за радиодифузната дејност, Советот 
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за радиодифузија на вкупно четири радиодифузери им изрече мерки, на шест им упати 

укажувања, и кај еден радиодифузер оствари службена посета. Покрај исполнувањето 

на мерките, овие радиодифузери беа должни да го отстранат прекршувањето на 

одредбите од Законот, на начин што ќе ги достават податоците и потребната 

документација во Советот. Во определениот рок, вкупно седум радиодифузери 

постапија според мерките и укажувањата на Советот, а четири не постапија. Поради 

тоа, на 40-тата седница одржана на 23.08.2013 година, Советот за радиодифузија на 

овие четири радиодифузери им изрече следни мерки. На истата седница беше 

одлучено управителите на овие четири локални радиостаници да бидат повикани на 

состанок во Советот, со цел да се поразговара со нив во врска со последователното 

неисполнување на нивните законски обврски, со намера да се надмине ваквата 

состојба. Во меѓувреме, една од овие четири радиостаници - Радиодифузното трговско 

друштво РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, Македонска Каменица, го изгуби 

правото за вршење радиодифузна дејност. Секторот за истражување и долгорочен 

развој по електронска пошта ги покани останатите три радиостаници на состанок во 

Советот, а ги контактираше и телефонски. Ниту една од нив не одговори на поканата, 

ниту пак во предвиденото време се појави во Советот. Раководителот на Секторот за 

истражување и долгорочен развој исто така објасни дека Трговското радиодифузно 

друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, на 08.10.2013 година до Советот доставил 

допис со кој го извести Советот дека забраната за рекламирање и телешопинг ќе ја 

изврши во периодот од 9-ти до 11-ти октомври 2013 година, но до денешен ден, ТРД 

РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, ниту достави снимка, ниту пак ги достави податоците.  

 Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски предложи да се оствари 

службена посета кај ТРД РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово за да се подигнат снимките за 

извршената забрана за рекламирање и телешопинг, доколку радиодифузерот 

навистина ги поседува и да се оствари службена посета и кај Трговското радиодифузно 

друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово и Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ 

РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

           Советот ја усвои предложената Информација за постапувањето на 

радиодифузерите по изречените мерки и упатените укажувања поради неисполнување 

на обврската за доставување на податоци за економското работење во 2012 година.  

           За неисполнување на обврската за доставување на податоци за економското 

работење во 2012 година, што е спротивно на член 20 став 3 и 4 од Законот, и за 

непостапување по изречените мерки, Советот на наведените радиодифузери веќе им 

изрече:  

- времена забрана за рекламирање и телешопинг за период од еден ден на 

Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, 

- времена забрана за рекламирање и телешопинг од два дена на Трговско 

радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, 

- писмена опомена со барање за објавување на Трговско радиодифузно друштво 

РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени, 

а наведените субјекти ниту ги доставија податоците за економското работење во 

2012 година (копија од завршната сметка за 2012-та година заверена на нотар, 

пополнет образец С/2, нотарски заверена изјава од управителот на радиодифузерот 

дека податоците во Образецот C/2 се точни, тековна состојба издадена од 

Централниот регистар на Република Македонија - не постара од 7 дена од денот на 

доставувањето и во оригинал) за кои им се изречени мерките, ниту пак ги извршиле 

изречените мерки.  
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 Согласно горенаведеното, Советот едногласно одлучи да формира комисии 

со цел да се утврди фактичката состојба и да се утврдат понатамошните активности, и 

тоа: 

 – на 05.11.2013 година, комисија во состав: Столе Наумов, член на Советот, 

Бранко Радовановиќ, член на Советот и Катерина Митре, соработник во Секторот за 

истражување и долгорочен развој да оствари службена посета на Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени; 

-     на 05.11.2013 година, комисија во состав: Селвер Ајдини, член на Советот, 

Замир Мехмети, член на Советот и Магдалена Давидовска-Довлева, раководител на 

Секторот за истражување и долгорочен развој, да оствари службена посета на 

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово и Трговското 

радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

Советот ги задолжи членовите на комисиите да подготват извештај кој ќе се 

однесува и за Информацијата за постапувањето на радиодифузерите по изречените 

мерки од страна на Советот, поради неисполнување на обврската за објавување на 

податоците од работењето во претходната година на 31 март 2013 година (точка 7) и за 

Информацијата за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки од страна 

на Советот, поради неисполнување на обврската за објавување на податоците од 

работењето во претходната година на 30 јуни 2013 година (точка 8). 

 

Точка 7 
       Советот го одложи разгледувањето на Информацијата за постапувањето на 

радиодифузерите по изречените мерки од страна на Советот, поради неисполнување 

на обврската за објавување на податоците од работењето во претходната година на 31 

март 2013 година. 

 

 

Точка 8 
      Советот го одложи разгледувањето на Информација за постапувањето на 

радиодифузерите по изречените мерки од страна на Советот, поради неисполнување 

на обврската за објавување на податоците од работењето во претходната година на 30 

јуни 2013 година. 

 

 

Точка 9 
       Советот ја разгледа и ја усвои предложената Информација за барањето за 

согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно 

друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје. 

   Советот, едногласно донесе одлука да издаде одобрение за промена на 

сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје, 

со оглед на тоа што не се создава недозволена медиумска концентрација, односно не 

постојат формално-правни пречки.  

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката. 

 
 
Точка 10 и Точка Разно 
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет 

на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност 

со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и другите 
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дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за 

регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 

мрежи. Исто така Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита 

на авторското право и сродните права напомена дека во потврдата на Друштво за 

трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје треба да се направи измена, односно во 

јазикот на емитување на програмскиот сервис Al Jazeera Balkans, наместо хрватски да 

стои повеќејазичен. 

 Советот одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот 

програмски пакет на: Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Македонски 

Телеком АД Скопје. 

 Советот едногласно одлучи:      

- на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.13, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Бранко 

Радовановиќ, одлучи: 

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.48, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

          Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети од 

управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од управна 

постапка – Уп 1. 

        Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 

програмските пакети на: Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и 

Македонски Телеком АД Скопје. 

         Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до 

наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 
 

Точка 11 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од работилници 

на тема „Аудиовизуелните индустрии во Македонија – насоки за развој на нови 
политики“, одржани на 18 и 19 октомври 2013 година, во хотел Радика, Маврово, 
подготвен од Столе Наумов, член на Советот, Магдалена Давидовска-Довлева, 
раководител на Секторот за истражување и долгорочен развој и Катерина Митре, 
соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој. 
 

 

Точка 12 
       Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

конференцијата „Добри практики и предизвици во финансирање на политичките партии 

и финансирањето на изборните кампањи“ во хотел Арка, Скопје, 30-31 октомври 2013 

година, подготвен од д-р Зоран Трајчевски, Претседател на Советот за радиодифузија 

на Република Македонија и м-р Андриана Скерлев-Чакар, Раководител на Стручната 

служба. 

 

 
Точка 13 

       Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 69-та средба 

на правниците одржана во Охрид, во периодот од 24 до 26 октомври 2013 година, 

подготвен од м-р Ивона Муфишева Алексовска, Виш соработник во Секторот за правни 
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работи на Советот и Билјана Панева Парлеева, соработник во Секторот за правни 

работи на Советот. 

 

 

Точка 14 
Разно 

 
 
 
 
Бр. 02-4257/12               Совет за радиодифузија на РМ 
19.11.2013 година                                                                   П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е             д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.  
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м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
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