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ЗАПИСНИК 
од 1-та седница на Советот 

одржана на 12.01.2012 година 
 

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

проф. д-р Томе Груевски,  акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, м-р Алма Машовиќ, 
Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Селвер 
Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи 
Стоименовски. 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Симе 
Златески, Александар Џуваревиќ, Арбен Саити, Арџент Џелили, Милаим Абдураими, 
Магдалена Давидовска – Довлева и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Васко Голубовски и Александар Видинковски од АБ Канал, 
Нермин Амзиу од МРТ албанско радио, Мирјета Ислами од Коха, Максим Ристовски од 
Капитал, Жаклина Хаџивасилевска и Стојановски Петр од Утрински весник, Јулија 
Антовска од МРТ, Михајло Видмилиски од 24 вести, Соња Казиоска од Дневник, 
Букурие Авди од ТВ Ера, Тања Јовановска од Вест, Катерина Топалова и Влатко 
Огненовски од ТВ Алфа, Весна Јовановска од ТВ Телма, Александар Спасовски од ТВ 
Сител, Фисник Пашоли од ТВ Ера. 

 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 01-та седница на 
Советот за радиодифузија. На почетокот ги поздрави присутните новинари и го прочита 
Дневниот ред кој беше предложен за седницата. Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, пред да запраша дали ќе има предлози за измена и дополнување на 
Дневниот ред, присутните ги извести дека добил писмено барање за одложување на 
точката 1, Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 
13.04.2011 година, за која имаше и 13 продолженија, одржани во периодот од 
19.04.2011 до 17.08.2011 година, поднесено од членовите на Советот, м-р Алма 
Машовиќ и м-р Борис Арсов. Причината за барањето за одложување беше обемниот 
материјал и дополнително време за потребните корекции и забелешки на Записникот и 
неговите продолженија од нивна страна. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предлогот за одложување на 
Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 13.04.2011 година, за која имаше и 
13 продолженија, одржани во периодот од 19.04.2011 до 17.08.2011 година, го стави на 
гласање. Предлогот беше усвоен едногласно и Советот констатира дека точката се 
одложи. 

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов даде предлог за одложување на 
точката 8, односно Приговор бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја Дамевска против 
Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година и  Мислење по Приговорот бр.04-43/1 од 
05.01.2012 година од Маја Дамевска против Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 
година, со Предлог-Заклучок. Наведената причината за одложување на точката за 
некоја од наредните седници, беше неопходна потреба од прибирање на дополнителни 
информации кои се потребни за целосно согледување на состојбата, за да потоа може 
и да се огласа, односно да се одлучуваа по оваа точка. Работникот Маја Дамевска, 
дали ќе побара правно мислење, од кого и од каде, не е содржината која сака да ја 
наведе за причина за одложување на Точката. 
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Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека Мислењето по Приговорот 
бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја Дамевска против Одлуката бр.02-4698/1 од 
30.12.2011 година, со Предлог-Заклучок, е целосно изработена, со вклучено Мислење и 
Предлог-Заклучок од Секторот за правни работи во Советот за радиодифузија. Во неа 
е наведено дека  се неосновани наводите содржани во поднесениот  Приговор од Маја 
Дамевска против Одлуката на Советот. И работникот, согласно член 181 став 3 од 
Законот за работни односи, има право во рок од 15 дена од денот на врачувањето на 
одлуката со која се одбива приговорот, да  бара судска заштита пред надлежен суд.   
М-р Зоран Трајчевски побара да се наведе точната причина за барање за одложување 
на точката, и рече доколку не се почитува мислењето од Секторот за правни работи, 
тогаш да се предложи од каде Советот би побарал друго мислење. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека постојат повеќе причини, а 
како основна причина е дека Маја Дамевска може да си ја бара правдата надвор од 
Советот за радиодифузија, а како придружни причини ги наведе и можните 
недоразбирања со некои од медиумите, не сите медиуми, бидејќи според него 
очигледни се некои тенденции во врска со одлуките на Советот кој се поистоветуваат 
со Претседателот на Советот. 

Членот на Советот, Столе Наумов побара под Точката Разно да се додаде 
Информацијата подготвена од Секторот за авторски и сродни права за програмскиот 
сервис Аll Jazeera Bаlkans и Информација за која е донесен заклучок од претходна 
седница и врз основа на што е формирана комисија од 4 члена, односно разгледување 
на Правилниците за за стручно усовршување, дообразување и специјализација на 
членовите на Советот за радиодифузија и Стручната служба, а  која е блиска со 
точката 8 односно Мислењето по Приговорот бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја 
Дамевска против Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година, со Предлог-Заклучок. 
Предлага да се остави простор и рок да им се даде на комисијата за да ги разгледаат 
двата Правилници и состојбата со Маја Дамевска и да излезат со конкретно мислење, 
од што произлегува дека овие две точки би се одложиле за наредната седница.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека доколку се формира комисија, и е 
член на истата, ќе настојува да ја заврши обврската за која е задолжен и нема да чека 
друг да го организира. Значи, Советот не е виновен затоа што не се утврдил и рок како 
што бара членот на Советот г-динот Јанчески и затоа што комисијата не се состанала. 
Во однос на валидноста на донесените Одлуки од страна на Советот, запраша дали во 
моментот ако Советот одлучи, односно ако кренат рака и им се одземе дозволата на 4 
телевизии кои добиле дозволи во 2007 година, дали одлуката ќе биде валидна? Рече 
дека треба да се избегне секаков начин на ревизионизам и самоволие. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски објасни дека Советот ги 
задолжи членовите на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, Лазо 
Петрушевски и м-р Методија Јанчески да го разгледаат Правилникот за стручно 
усовршување и случајот со доделените финансиски средства на Маја Дамевска. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека не се согласува Точката за 
Мислењето по Приговорот бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја Дамевска против 
Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година, со Предлог-Заклучок да се симне од 
Дневен ред, затоа што во Мислењето од Секторот за правни работи многу добро е 
дефиниран предлог заклучокот и насоки како треба Советот да реагира. Според 
мислењето од Секторот за правни работи, Приговорот на Маја Дамевска е неоснован и 
треба да остане на Дневен ред и да се постапи согласно мислењето. Но, рече дека не 
знае дали доколку точката се одложи, дали колешката Mаја Дамевска ќе ја почитува 
Одлуката за поништување на Одлуката за доделените финансиски средства? Членот 
на Советот, м-р Борис Арсов смета дека со одложување на точката, ќе произлезе 
несакана ситуација и затоа треба да остане на дневен ред. 
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Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека неговиот предлог се однесува 
на Предлог-Одлука за престанување на важност на Правилникот за стручно 
усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за 
радиодифузија, и не се согласува точката да се повлече од Дневен ред. Негово 
мислење е дека овој Правилник предизвикува повеќе штета на Советот, и во минатото 
и сегашноста и во иднина ако остане во сила. Најдобро решение  е да се укине да не 
би преставувал товар на Советот. Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека 
нема потреба да се чека мислењето од формираната комисија затоа што таа треба да 
се занимава со другиот правилник, односно со Правилникот за стручно усовршување, 
дообразување и специјализација за Стручната служба. Според него неприфатливо е 
членовите на Советот сами на себе да си доделуваат финансии за последипломски 
студии и други дообразувања. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека секоја Одлука која е 
донесена регуларно на седница, со мнозинство на гласови од членовите на Советот е 
валидна и од таа причина треба да се почитуваат одлуките кои се во сила. Што се 
однесува до формираната комисија, во која е тој еден од членовите, апелира во иднина 
кога ќе се формира комисија, да се дефинира одреден рок  и да се нагласи кој таа 
комисија ќе ја организира. Рече дека поминал период од два месеци и секој од 
членовите на комисијата чека другиот да го викне на состанок.  

Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи, смета дека предлогот на         
г-динот Лазо Петрушевски, Предлог-Одлука за престанување на важност на 
Правилникот за стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите 
на Советот за радиодифузија треба да остане на Дневен ред и да се дискутира по неа. 
Додека за предлогот на членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, Мислењето по 
Приговорот бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја Дамевска против Одлуката бр.02-
4698/1 од 30.12.2011 година, со Предлог-Заклучок, поради веќе еднаш донесена 
Одлука во 2010 година од страна на Советот за доделување финансиски средства за 
дошколување, од принципиелни причини треба да се тргне од Дневен ред. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски објасни дека во 2010 година 
на Маја Дамевска, Советот донесе одлука за да и се доделат финансиски средства за 
дошколување, а не Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски. Исто така рече 
дека сега е непотребно да се прави ревизија на тогашната работа на Советот, со тоа 
што повторно Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година на Маја Дамевска се 
ставила на Дневен ред, повторно се гласало, но овој пат за поништување на 
донесената Одлука. М-р Зоран Стефаноски рече дека според него за да се преиспита 
таа Одлука, постојат надлежни институции надвор од Советот. Затоа смета дека е 
подобро да се одложи точката поврзана со одлуката на Маја Дамевска, за да се 
извршат консултации со Државниот завод за ревизија или некои други институции кои 
би требало да одговорат на прашањето дали е можно од страна на Советот да се 
поништи веќе донесена одлука исто така од Советот, односно за исто прашање, од 
иста институција. 

Предлогот на акад. Бојан Шоптрајанов, Приговор бр.04-43/1 од 05.01.2012 
година од Маја Дамевска против Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година и  
Мислење по Приговорот бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја Дамевска против 
Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година, со Предлог-Заклучок, да се симне од 
Дневен ред, се стави на гласање. За да се одложи оваа точка, гласаа: м-р Зоран 
Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, проф. д-р Томе Груевски, Столе Наумов, Селвер 
Ајдини, Замир Мехмети, акад. Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов и Бранко 
Радовановиќ. Против беа: м-р Зоран Трајчевски, м-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, 
м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски и Лазо Петрушевски. Советот констатира 
дека точката е тргната од Дневен ред. 
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Предлогот на Столе Наумов, Предлог-Одлука за престанување на важност на 
Правилникот за стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите 
на Советот за радиодифузија, да се тргне од Дневен ред, се стави на гласање. 
Позитивно се изјаснија членовите на Советот: Столе Наумов, Бранко Радовановиќ и 
акад. Бојан Шоптрајанов. Против гласаа: проф. Д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, 
м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, Селвер Ајдини, м-р 
Методија Јанчевски, Лазо Петрушевски, м-р Милаим Фетаи и акад Али Алиу. 
Воздржани беа: м-р Зоран Стефаноски и Замир Мехмети. Советот констатира дека 
точката останува на дневниот ред. 

Бидејќи немаше други предлози за дополнување и измени, Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Стефаноски, Дневниот ред со горенаведените измени го стави на 
гласање. Советот со 14 гласа „За“ и еден глас против од членот на Советот, Столе 
Наумов, го усвои следниот Дневен ред: 
 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 19-та седница на Советот за радиодифузи- 

ја на РМ, одржана на 28.11.2011 година, за која имаше и две продолженија, одржани на 
01.12.2011 година односно на 02.12.2011 година. 

2. Конечен извештај од ревизијата извршена  на проектот СЕЕ Digi TV  
финансиран преку претпристапните фондови на ЕУ-ИПА2 Transnational  во процесот за 
јавни набавки во постапка со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас. 

3. Нацрт-План за јавни набавки на Советот за радиодифузија на РМ за  
2012 година, со придружни документи кон Планот:  
      а.  Предлог-Процедура за јавна набавка.   
      б.  Предлог-Образец за јавна набавка. 
      в.  Распоред на јавни набавки по сектори. 

г.  Мислење во врска со дадената Забелешка од страна на Членот на Советот за 
радиодифузија на РМ, Лазо Петрушевски.  

4. Предлог-Одлука за престанување на важност на Правилникот за стручно  
усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за 
радиодифузија. 

5. Информација за барањето од ТРД ТВ Жупа од Центар Жупа за одобрение  
за  промена на сопственичка структура. 

6. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоци- 
те согласно член 20 од Законот за радиодифузната дејност. 

7. Разно. 
  

 
 

Точка 1 
      Советот го разгледа Усвојување на Записникот од 19-та седница на Советот за 
радиодифузи ја на РМ, одржана на 28.11.2011 година, за која имаше и две 
продолженија, одржани на 01.12.2011 година, односно на 02.12.2011 година. 
      Свои забелешки за Записникот имаа членовите на Советот, м-р Зоран Трајчевски, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов. 
       Записникот од 19-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 
28.11.2011 година, за која имаше и две продолженија, одржани на 01.12.2011 година, 
односно на 02.12.2011 година, со предложените забелешки за измени и дополнувања 
во текстот, Советот го усвои едногласно. 
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 Точка 2   
 Советот го разгледа Конечениот извештај од ревизијата извршена  на проектот 
СЕЕ Digi TV финансиран преку претпристапните фондови на ЕУ-ИПА2 Transnational  во 
процесот за јавни набавки во постапка со барање за прибирање на понуди без 
објавување на оглас. 

Милаим Абдураими, внатрешен ревизор во Советот, даде краток вовед, со кој ги 
запозна членовите на Советот со суштината на Извештајот. Имено, рече дека 
ревизијата е извршена во периодот од 01 октомври до 30 декември 2011 година и дека 
проектот СЕЕ Digi. TV финансиран преку претпристапните фондови на ЕУ-ИПА2 
Transnational  е извршен согласно националните закони и легислатива и барањата на 
ЕУ, (Во процесот за јавни набавки во постапка со барање за прибирање на понуди без 
објавување на оглас).  Со ревизијата се опфатени сите активности од изготвувањето на 
техничката спецификација и планирањето на набавката во планот за јавни набавки на 
Советот за радиодифузија  за 2011 (пречистен текст) до вклучувањето на договорот со 
најповолниот понудувач.  

Бидејќи немаше прашања, односно одредена дискусија од членовите на 
Советот, предложениот Извештај за извршената ревизија на проектот СЕЕ Digi. TV 
финансиран преку претпристапните фондови на ЕУ-ИПА2 Transnational во процесот за 
јавни набавки во постапка со барање за прибирање на понуди без објавување на оглас, 
која е предвиден во стратешкиот план за внатрешна ревизија за период од 2011 до 
2013 и во годишниот план за внатрешна ревизија за 2011 година, подготвен од Милаим 
Абдураими, внатрешен ревизор, се усвои едногласно. 

 
 

 
Точка 3 

       Советот го разгледа Нацрт-План за јавни набавки на Советот за радиодифузија на 
РМ за 2012 година, со придружни документи кон Планот:  
      а.  Предлог-Процедура за јавна набавка.   
      б.  Предлог-Образец за јавна набавка. 
      в.  Распоред на јавни набавки по сектори. 

Предлогот го поднесе членот на Советот, Лазо Петрушевски, во соработка и 
консултации со Секторот за економско-финансиски работи и Секторот за правни 
работи. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви Планот за јавните 
набавки и придружните документи кон Планот, за да можат да бидат заверени во 
Архивата на Советот за радиодифузија. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека Претседателот и 
неговиот Заменик, не треба, односно не смеат да учествуваат во јавните набавки. Тоа 
го потврди со фактот дека до сега ниту м-р Зоран Стефаноски ниту м-р Милаим Фетаи, 
никогаш не учествувале во јавните набавки во Советот за радиодифузија како членови 
или претседатели на комисијата. Што се однесува до учеството на членовите на 
Советот во јавните набавки иако се избрани функционери, рече дека поради поголема 
контрола во јавните набавки и поголема стручност од нивна страна, смета дека треба 
да учествуваат во нив. Напомена дека не инсистира туку го кажува своето мислење и 
причина повеќе, рече, што  досега учеството на членовите на Советот во јавните 
набавки се покажало како практично. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека е неопходно учеството на член 
на Совет во комисиите за јавни набавки. 
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Членот на Советот, м-р Борис Арсов, координатор на Секторот за технологија и 
информатика, предложи, клима уредите кои во предложениот план на јавни набавки се 
ставени во неговиот сектор, да се префрлат во Секретаријат, затоа што се изјасни дека 
клима уредите немаат допирна точка со Секторот за технологија и информатика. 

Членот на Советот, Столе Наумов, запраша дали ако членовите на Советот не 
учествуваат во комисиите за јавни набавки, дали и ќе учествуваат во одредувањето на  
критериумите, дали тие ќе бидат одредувани на седница или како и на кој начин. Рече 
дека исклучување на членовите на Совет од ангажманот во јавни набавки, според него 
е бегање од одговорност. Членот на Советот, Столе Наумов, напомена дека во Советот 
има околу 30 вработени и 15 членови на Совет, кои треба нешто да работат. Запраша. 
зошто членовите на Совет се вработени во Советот за радиодифузија доколку се се 
префрла на службите. Исто така рече дека не треба да се прават аналогии со други 
институции кои немаат ниту организациски ниту финансиска сличност со Советот, 
затоа што Советот е независно регулаторно тело со свои специфики. 

Советот едногласно го усвои Нацрт-Планот за јавни набавки на Советот за 
радиодифузија на РМ за 2012 година со придружните документи кон Планот: Предлог-
Процедура за јавна набавка, Предлог-Образец за јавна набавка, и Распоред на јавни 
набавки по сектори, предложени од членот на Советот, Лазо Петрушевски. 

Советот со 9 (девет) гласа „За“, од членовите на Советот,  м-р Алма Машовиќ, м-р 
Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, м-р Милаим Фетаи, м-р 
Методија Јанчевски, Лазо Петрушевски, акад. Бојан Шоптрајанов и Селвер Ајдини, 
донесе одлука, во Комисиите за јавни набавки на Советот за радиодифузија на РМ, да 
не учествуваат членовите на Советот, односно да учествуваат само вработените во 
Стручната служба на Советот за радиодифузија. Против овој предлог беа членовите на 
Советот: м-р Зоран Стефаноски, Столе Наумов, Замир Мехмети, Бранко Радовановиќ и 
Али Алиу. Воздржан беше проф. д-р Томе Груевски. 

 
 

Точка 4 

Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за престанување на важност на 
Правилникот за стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите 
на Советот за радиодифузија, по предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, кој 
го наведе и своето образложение: 
 
1. Членовите на Советот за радиодифузија се избрани лица од страна на 

Собранието на Република Македонија со мандат од 6 години без право на 
повторен избор кои ги исполнуваат следните услови наведени во Законот за 
радиодифузија : 
 
“За членови на Советот за радиодифузија можат да бидат лица кои се 

истакнале 
во областа на комуникологијата, новинарството, телекомуникациите, 
информатиката, културата, економијата, правото и од други области што се 
од значење за остварувањето на надлежностите на Советот за 
радиодифузија.“ 
 
Според претходното нема потреба од понатамошно дообразување и 
специјализација на членовите на Советот за радиодифузија. 
 

2. Членовите на Советот како избрани лица (функционери) имаат точно 
дефинирани финансиски примања и надоместоци за одвоен живот и превоз со 
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службено возило според соодветните законски прописи и подзаконски акти 
донесени од Собранието на РМ и другите органи на власта додека Правилникот 
за стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите на 
Советот за радиодифузија бр.01-3480/1 од 16.10.2009 година е донесен со 
гласање на членовите на Советот кои потоа сами на себе си доделуваат 
финансиски средства за дообразување и специјализација. 
 
Од морален аспект ова е неприфатливо и преставува товар на Советот, и 
можни договарања и зависности помеѓу членовите на Советот во однос на 
нивните гласања треба да донесе Одлука за престанување на важноста на 
наведениот Правилник. 
 
Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека целосно го подржува предлогот 

на г-динот Петрушевски, бидејќи според него, минатиот период Советот наместо да ја 
извршува нејзината примарна функција произлезена од Законот за радиодифузната 
дејност, започнала да се претвора во образовна и социјална институција за 
доделување на финансиски средства, како на вработените така и на членовите на 
Советот. При тоа рече дека постои класичен судир на интереси кога еден член на 
Совет му е ментор на друг член на Совет, а Советот пак доделува стипендија на 
членот на Советот. Предлага во иднина Советот да не губи време на вакви непотребни 
работи. Нагласи, дека еден дел од финансиите во Советот доаѓаат од радиодифузната 
такса која ја плаќаат граѓаните на РМ, а другиот дел се од средствата што ги плаќаат 
радиодифузните трговски друштва. Предложи да се намалат овие непродуктивни 
финансиски трошоци. Агенцијата за пошта, која исто така е регулаторно тело побарала 
мислење во Собрание на РМ да и го одобри статутот во делот каде што се однесува на 
дошколување и образување. Мислењето дадено од Министерството за финансии, во 
однос на статутот на Агенцијата за пошти, што може да биде компаративно со Советот 
за радиодифузија, вели дека во оној дел каде се регулира правото на вработените за 
стручна специјализација, докторат, магистерски студии и сл. укажуваат дека се 
непотребни и треба да се избришат. 

Членот на Советот, проф. Томе Груевски, рече дека е професор по 
комуникологија, и што се однесува до прашањето за Правилникот за стручно 
усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за 
радиодифузија, рече дека е првиот поборник да постои ваков Правилник во Советот и 
во поглед на тоа и гласал точката да остане на Дневен ред. Негов предлог е дека 
Правилник за дошколување треба да постои во Советот. Потенцира дека каков ќе биде 
во однос на содржината и одредбите е тема за која треба да се дискутира заеднички со 
членовите на Советот, како да се обликува, да се дообработи и сл. Но рече дека е 
против да престане неговата важност. Во однос на финансиите кои според него 
секогаш побудуваат голем интерес, предложи да се доделува до одредена, ограничена 
сума која е на ниво на државните универзитети. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, се изјасни дека го подржува предлогот на 
Лазо Петрушевски. Се надоврза на дискусијата на м-р Зоран Трајчевски, со став дека е 
истомисленик по однос на ова прашање. Мисли дека Советот е единствена институција 
во делот на регулаторните тела каде се во сила вакви Правилници и не само за 
членовите на Советот туку и за вработените во Стручната служба. Претходно работел 
во АЕК и мисли дека ваков правилник немало ниту за вработените ниту за комисијата 
кое е најголемо тело во АЕК. Согласно неговите сознанија, во Регулаторната комисија 
за енергетика исто така не постои ваков Правилник и затоа во целост го подржува 
предлогот за престанување на важност на Правилникот за стручно усовршување, 
дообразување и специјализација на членовите на Советот за радиодифузија. Советот 
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рече треба да се занимава со сериозни прашања, теми кои се согласно нејзината 
област. Но рече, доколку треба да се говори за дообразување, истакна дека лично ги 
финансирал неговите магистерски и докторски студии, а тоа е случај и со други 
членови на Советот, негови колеги. Тоа значи дека сите вработени и членови на 
Советот доколку сметаат дека треба да се дообразуваат треба тоа да го прават со 
сопствени финансиски средства. Според него, Советот може да се погрижи 
вработените да посетуваат семинари, конференции, област која е допирна точка со 
работење во Советот,  да се разменат мислења и добијат соодветни сертификати. Со 
правилникот рече дека се добива слика дека Советот вработува нестручни лица а со 
Правилниците потоа се здобиваат со одредена стручност. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека прашањето за стипендии,  
доколку одредена личност е истакната и покажува натпросечни резултати, е работа на 
државата. Но вработените во Стручната служба рече, дека со добивањето на 
средствата имаат обврска да останат одреден период во Советот, а со тоа и несебично 
да придонесат во работата и нивното стекнато знаење да го инкорпорираат во 
функција на Советот. Членовите на Советот се вработени на одреден период и според 
тоа на се согласува со членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски дека не треба да се 
укине Правилникот. 

Членот на Советот, Замир Мехмети рече дека во дискусијата неколкупати било 
споменато дека Советот треба да се занимава со сериозни работи, а од друга страна 
се прикажува и една друга слика дека до сега се што е работено во Советот е 
погрешно. Затоа предлага да се закаже една седница и да се направи ревизија на се 
што е сработено досега во Советот, од причина што смета дека има чувство од 
седниците и дискусиите кои се водат дека 95% е погрешно сработено. И ги замоли 
членовите на Советот да се држат до конкретната точка на дневниот ред и да не 
отвораат други теми. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека ова што се случува во Советот 
наликува на поширокото општествено милје кое што има доминантно политички акцент. 
Овој израз на лажен аскетизам, рече, повеќе наликува на такво милје отколку на 
стручно милје кое што треба да го следи Советот за радиодифузија. Ако се погледне 
пошироко тие луѓе што се прават најголеми аскети, тука и пошироко, кога ќе им ги 
погледнете контата тие сигурно не се резултат на еден таков аскетизам. Запраша дали 
е помал конфликт на интерес ако еден од членовите на Советот се запише на 
Универзитет, чии што сопственик од друга страна поседува медиум?  

Членот на Советот, акад. Али Алиу рече дека околу престанување на важноста 
на овој правилник и самиот тој има дилеми. Но не е за престанување на важноста, туку 
да се преработи во смисла на заострување на критериумите. 

Предлогот на членот на Советот, Лазо Петрушевски, да се усвои Предлог-Одлуката 
за престанување на важност на Правилникот за стручно усовршување, дообразување и 
специјализација на членовите на Советот за радиодифузија, се стави на гласање. „За“ 
овој предлог се изјаснија членовите на Советот: м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, 
м-р Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, м-р Методија Јанчевски, Лазо 
Петрушевски и Бранко Радовановиќ. Против беа: акад. Бојан Шоптрајанов и проф. д-р 
Томе Груевски. Воздржани беа: м-р Зоран Стефаноски, Столе Наумов, Селвер Ајдини, 
Замир Мехмети, м-р Милаим Фетаи и акад. Али Алиу. Советот констатира дека не се 
усвои Предлог-Одлуката за престанување на важноста на Правилникот. 
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Точка 5 

      Советот ја разгледа Информацијата за барањето од ТРД ТВ Жупа од Центар Жупа 
за одобрение за  промена на сопственичка структура.  

Согласно член 17 од Законот за радиодифузната дејност (Сл.весник на РМ 
бр.100/2005 година), на 27.12.2011 година од страна на ТРД ТВ Жупа Елезовски Елес 
ДООЕЛ од с. М. Папрадник – Центар Жупа, до Советот за радиодифузија доставено е 
барање бр.02-378/1 за согласност за промена на сопственичка структура.  

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за барањето на ТРД ТВ 
Жупа Елезовски Елес ДООЕЛ од с. М. Папрадник – Центар Жупа, за согласност за 
промена на сопственичката структура и одлучи, со оглед на тоа што не се создава 
недозволена медиумска концентрација, односно не постојат формално-правни пречки, 
да издаде одобрение за промена на сопственичка структура на ТРД ТВ Жупа с. М. 
Папрадник – Центар Жупа 

 
 

Точка 6 

Советот ја разгледа Информацијата за исполнувањето на обврската за објавување 
на податоците согласно член 20 од Законот за радиодифузната дејност. 

  На ден 21 октомври 2011 година, Советот за радиодифузија до сите трговски 
радиодифузни друштва упати укажување (бр. 03-3774/1 од 21.10.2011), 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 се 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 на сопствената програма 

на 31 октомври, во точно утврдени термини, а најдоцна до 15 ноември 2011 година до 
Советот да достават од објавената содржина на ЦД или ДВД формат.  

Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, координатор на Секторот за 
истражување и развој ја објасни информацијата и рече дека три трговски 
радиодифузни друштва не ја исполнија оваа обврска: Трговско радиодифузно друштво 
А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО,  Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга и 
Радио дифузно друштво ТВ МЕДИ Битола ДООЕЛ. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, предложи, на Трговско 
радиодифузно друштво А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО, бодејќи претходно нема изречено 
мерки, да му се изрече писмена опомена, на ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, бидејќи 
има веќе изречено мерки, да му се изрече мерката времена забрана за рекламирање и 
телешопинг од еден ден, и на ТВ МЕДИ Битола ДООЕЛ бидејќи веќе има изречено 
мерка времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден, да му се изрече 
мерката времена забрана за рекламирање и телешопинг од три дена. 

Предлогот, на Трговското радиодифузно друштво А2 ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО, да му се 
изрече мерката писмена опомена, се стави на гласање. Советот со два воздржани 
гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р Зоран Трајчевски и 12 гласа 
„За“, донесе одлука на Трговското радиодифузно друштво А2 Телевизија ДОО, поради 
неисполнувањето на обврската за доставување на податоците за економското 
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работење во претходната  година, односно поради прекршување на член 20 став 1 и 2 
од Законот за радиодифузната дејност, да му ја изрече мерката: писмена опомена. 
(членот на Советот, Замир Мехмети во моментот на гласање беше отсутен). 

Предлогот, на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, да му се 
изрече мерката времена забрана за рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден, се 
стави на гласање. Советот, со 11 гласа „За“ и три воздржани гласа од членовите на 
Советот, м-р Алма Машовиќ, м-р Зоран Трајчевски и м-р Борис Арсов, донесе одлука 
на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, поради 
неисполнувањето на обврската за доставување на податоците за економското 
работење во претходната  година, односно поради прекршување на член 20 став 1 и 2 
од Законот за радиодифузната дејност, да му ја изрече мерка: времена забрана за 
рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден. (членот на Советот, Замир Мехмети во 
моментот на гласање беше отсутен). 

Предлогот, на Радио дифузното друштво ТВ МЕДИ Битола ДООЕЛ, да му се изрече 
мерката времена забрана за рекламирање и телешопинг од 3 (три) дена, се стави на 
гласање. „За“ овој предлог гласаа членовите на Советот, м-р Зоран Стефаноски, м-р 
Милаим Фетаи, проф. д-р Томе Груевски, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Бранко 
Радовановиќ, акад. Али Алиу и акад. Бојан Шоптрајанов. Воздржани беа, м-р Алма 
Машовиќ, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски и м-р Методија 
Јанчевски и Методи Стоименовски. (членот на Советот, Замир Мехмети во моментот 
на гласање беше отсутен). Советот донесе одлука на Радиодифузното друштво ТВ 
МЕДИ Битола ДООЕЛ, поради неисполнувањето на обврската за доставување на 
податоците за економското работење во претходната  година, односно поради 
прекршување на член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност, да му ја 
изрече мерка: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 3 (три) дена. 

 
 
Точка 7 
Разно 

- Во периодот на месец октомври и ноември 2011 година до Советот за 
радиодифузија биле доставени повеќе барања за регистрација на програмски сервиси 
кои се содржат во пакетот кој што го нуди сателитската платформата на Дигиталб, 
Албанија. Во поглед на регулираноста на правата за нивно реемитување постоеле 
одредени недоречености во договорите за регулирани авторски и сродни права кои 
биле доставени до Советот од страна на оператори на јавни комуникациски мрежи, кои 
барале регистрација на каналите од Дигиталб, Албанија. Поради тоа, Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права беше задолжен 
да организира работна средба со претставниците од Дигиталб, Албанија, на која би се 
дало одговор на одредени прашања. 

Средбата се одржала на ден 11.11.2011 година (петок) во седиштето на 
Дигиталб во Тирана. Претставник од Советот за радиодифузија на оваа средба беше 
Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи и на неа беше дискутирано по две 
прашања кои го засегаат реемитувањето на програмските сервиси на Дигиталб на 
територијата на Република Македонија.  

По основ на прашањето дали пакетите на Дигиталб, кои одат на сателит, можат 
да се реемитуваат во кабелските мрежи во Република Македонија, се со уредени 
авторски и сродни права за реемитување на нејзината територија, од страна на 
претставниците на Дигиталб е дадено следното објаснување: 
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На територијата на РМ смеат да се реемитуваат само оние програмски сервиси 
од пакетот на Дигиталб, чии програмскии содржини се од продукцијата на Дигиталб и 
не засегаат права на други субјекти односно програми кои се исклучиво продукција на 
тие канали, додека пак содржините кои не се нивна продукција, не се покриени со 
права за реемитување надвор од територијата на Република Албанија.  
 По прашањето дали договорите кои ги имаат склучено со некои оператори на 
јавна комуникациска мрежа во Република Македонија се валидни, потврдена е нивната 
полноважност и е укажано на тоа дека од двата пакети на програмски сервиси кои се 
наведени во договорот за регулирани авторски и сродни права, постои техничка и 
правна можност за реемитување само на каналите наведени во пакетот број еден, кои 
го сочинуваат следниве програмски сервиси: Top Chanel, Top News, My Music, TV Klan, 
Music AL, Bang Bang, Junior TV, EXP Natyre, Film Aksion, Tvsh Tokesor и SNews. 

Советот, со 5 (пет) воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма 
Машовиќ, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски и м-р Методија 
Јанчевски и 9 (девет) глаа „За“ го усвои Извештајот во врска со одржаниот работен 
состанок со пртставниците на ДИГИТАЛБ Албанија. (членот на Советот, Замир 
Мехмети во моментот на гласање беше отсутен). 
 
- Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, го информира Советот за текот на 
јавната набавка, одржување на Веб сајтот на Советот за радиодифузија. Потсети дека 
бил избран за член на комисијата за јавна набавка, одржување на Веб сајтот на 
Советот за радиодифузија, која била нискобуџетна јавна набавка, но, никој не доставил 
понуда. Во таа насока предложи, Советот да размисли согласно состојбата дали 
постојната сума е реална и дали сумата треба да се зголеми. Исто така предложи, како 
втора можност,  понудата за оваа јавна набавка да се достави до повеќе субјекти. 

 
 
 
Бр. 02-55/8                   Совет за радиодифузија на РМ 
13.03.2012  година                                                         Заменик на Претседателот, 
С к о п ј е       м-р Милаим ФЕТАИ 
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Изработила: Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 
 
 


