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ЗАПИСНИК 

од 14-та седница на Советот 
одржана на 15.03.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 
Методија Јанчески, м-р Борис Арсов, Сељадин Џезаири, Бранко Радовановиќ, м-р 
Алма Машовиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети,  Методи Стоименовски, Столе 
Наумов, Антонио Јовановски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.  

Отсутни членови на Совет: акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Слободан Беличански, Цветанка 
Митревска, Арбен Саити, м-р Драгица Љубевска, м-р Емилија Петреска – Камењарова, 
м-р Виктор Шиков, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска. 

Други присутни: Теута Абдули од ТВ Ера, Јегор Тилпуни и Николина 
Габрилоска од ОБСЕ ОДИХР, Максим Ристески од Капитал, Соња Казиоска од 
Дневник, Михајло Водимлиски од 24 Вести, Љубиша Станковиќ од Весник. 

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

Советот за радиодифузија на Република Македонија.  
Предлози за измена и дополнување на дневниот ред, не беа понудени. Советот 

со 14 гласа „за“, едногласно го усвои следниот: 
 

Д н е в е н р е д 
 

1. Предлог-Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија за 2012 година.  

2. Извештаj за начинот на известувањето во вестите во првите десет дена од 
изборната кампања.  

3. Барање бр.11-55 од 28.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД - оператор на кебелска мрежа Кабел-Л-Нет 
Лабуништа Струга.  

4. Барање бр.11-53 од 27.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.2 на ТРД - оператор на кебелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ 
ДООЕЛ Крушево.  

5. Барање бр.11-44 од 05.02.2013 година, за регистрираниот пакет програмски 
сервиси бр.1 на Друштво за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ 
Чашка.  

6. Барање бр.11-59 од 12.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.43 на Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, за сите подружници.  

7. Барање бр.11-60 од 12.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.39 на Македонски Телеком АД Скопје. 

8. Барање бр.11-48 од 12.02.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.4 на ТРД-оператор на јавна комуникациска мрежа КДС-ВТ 
ДООЕЛ Пробиштип.  

9. Барање бр.11-58 од 11.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
за градовите Штип, Скопје, Свети Николе, Велес, Битола, Струмица, Кочани и 
Кавадарци.  
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10. Барање бр.11-58 од 11.03.2013 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.16 на ТРД- оператор на јавна комуникациска 
мрежа, ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, за сите подружници.  

11. Информација од контролен мониторинг на програмскиот пакет на Друштвото 
за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, со предлог заклучок.  

12. Предлог-Мислење во врска со Барањето на Министерството за информатичко 
општество и администрација (бр.03-1133/1 од 13.03.2013 година).  

13. Разно. 
 
 
Точка 1 
Советот го разгледа Предлог-Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија за 2012 година. 
Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи рече дека Извештајот за работа на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2012 година е многу прецизно 
изработен и обемен по својата содржина што говори за фактот дека Советот има 
реализирано голем број активности изминатата 2012 година. Тој го пофали ангажманот 
на Раководителот на Стручната служба при изработката на Извештајот за работа на 
Советот за радиодифузија за 2012 година. Потоа додаде дека Извештајот поседува 
прегледност за сите остварени активности и во таа насока предложи во иднина да се 
воведе практика, како составен дел за следниот извештај, да биде и делот на 
планираните, но неостварени активности на Советот, односно активности кои поради 
одредени причини Советот не ги реализирал. Во таа насока како пример го наведе 
планираниот, а не реализиран конкурс за доделување дозвола за комерцијално радио 
на државно ниво на албански јазик. Предложи во следните извештаи на Советот да 
биде вградена компарација за што е планирано и сработено и делот што било 
планирано, а не е остварено, односно не е реализирано од одредени причини. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за работа на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија и придружната документација, која согласно 
член 35 од Законот за радиодифузната дејност, треба да се достави до Собранието на 
Република Македонија. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Извештајот за работа на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија за периодот од 01.01. до 31.12.2012-та 
година, Годишниот финансиски план на Советот за 2013-та година и Ревизорскиот 
извештај од независниот ревизор за 2012-та година, да ги достави до Собранието на 
Република Македонија, во рокот утврден со Законот за радиодифузната дејност на 
Република Македонија.  
 

 
Точка 2 
Советот го разгледа предложениот Извештаj за начинот на известувањето во 

вестите во првите десет дена од изборната кампања. 
Реководителот на Секторот за програмски работи објасни дека со мониторингот на 

Советот за радиодифузија биле опфатени радио и ТВ програмските сервиси на Јавниот 
радиодифузен сервис – МРТ, и вкупно 137 комерцијални медиуми на национално, на 
регионално и на локално ниво. Од нив 66 телевизии и 71 радио. Предмет на 
мониторингот била вкупната емитувана програма на радиодифузерите, а анализата е 
фокусирана врз облиците на изборно медиумско претставување - вести, директен 
пристап на организаторите на изборна кампања до граѓаните (бесплатно политичко 
претставување и платено политичко рекламирање) и посебни информативни емисии, 
интервјуа, дебати или ТВ/радио соочувања. Се анализирала и содржината на емисиите 
што не се поврзани со изборите, а во кои учествуваат или се појавуваат организатори 
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на изборна кампања и/или претставници на органите на власта. Во Извештајот се 
претставени податоците за медиумското покривање на активностите на организаторите 
на изборна кампања во вестите на радиодифузерите на државно ниво (радио и ТВ 
сервисите на Јавниот радиодифузен сервис, ТВ Алсат М, ТВ Канал 5, ТВ Сител, ТВ 
Телма, ТВ 24 Вести, ТВ Алфа, ТВ Сонце и радио Канал 77). 

Раководителот на Секторот за програмски работи за секој медиум посебно ги 
престави добиените резултатати од мониторингот. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека во извештајот на неколку 
места може да се сретне дека двете најголеми политички коалиции се именуваат на 
различни начини. Во стр. 6, 7 и 11 во Извештајот се споменуваат како Македонски 
политички блок што не е точно. Коалицијата под мотото „За подобра Македонија“ се 
состои од 20 политички партии, меѓу кои има и партии на Роми, Турци, Власи и 
Бошњаци. Во коалицијата под мотото „Сојуз за иднината“ има партии на Ромите, 
партија на Турците, Власите, Србите, Бошњаците. Тој рече дека смета дека глобално 
не е добро државата да се двои на два етникума кои се најбројни, Македонците и 
Албанците. Државата не припаѓа само на нив, туку на сите споменати етнички 
заедници, односно на сите граѓани. Предложи наведената забелешка да се исправи и 
да се нарекуваат најголеми политички коалиции или коалиции предводени од ВМРО 
ДПМНЕ и СДСМ, а не Македонски политички блок. 

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на излагањето на членот на 
Советот, Лазо Петрушевски, рече дека сите тие партии се македонски, но не како 
етничка припадност, туку како дел од државата Република Македонија, така што 
забелешките на Извештајот според него не се проблематични. Во однос на Извештаjот 
за начинот на известувањето во вестите во првите десет дена од изборната кампања, 
рече дека од приложената содржина може да се извлечат одредени заклучоци. Во 
однос на информативните емисии рече дека има забележано како водителите јавно ги 
покануваат политичарите да гостуваат во емисија, но за да не дојде до несакани 
ситуации, Советот да изрекува мерки, им препорача поканите до гостите да бидат 
испратени писмено и доколку не се заинтересирани за гостување, тоа јавно да го 
наведат, така што правилата сепак ќе бидат испочитувани. Ова посебно се однесува за 
медиумите кои имаат повисок рејтинг на гледаност и кои во својата програма 
емитуваат посебни информативни емисии. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека Извештаjот за начинот на 
известувањето во вестите во првите десет дена од изборната кампања е солидно 
направен и претставена е јасна слика за резултатите за секој медиум посебно, од што 
може да се извлечат и соодветни заклучоци. Според него, медиумите треба да се 
заштитат од партиски притисоци додека новинарството како професија во овој значаен 
период е нападнат од вирусот на партиите. Потенцира да се обрне посебно внимание 
на бројките од Извештајот кои се изведени со посебна методолошка постапка. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека во Извештаjот за 
начинот на известувањето во вестите во првите десет дена од изборната кампања е  
вложен сериозен труд во секој аспект на анализата. Од приложената анализа може да 
се забележи дека се направени сериозни отстапувања, од каде може да се извлечат 
заклучоци кои медиуми во однос на известувањето се неутрални, а кои не се. Во таа 
насока го запраша Раководителот на Секторот за програмски работи, доколку би се 
направила ранг листа, кои би биле медиумите кои објективно, избалансирано и 
непристраснио ја известувале јавноста?  

Раководителот на Секторот за програмски работи рече дека не може да направи 
ранг листа, затоа што за секој медиум постојат различни специфики, но од сите 
медиуми во позитивен контекст може да се издвојат Телевизија 24 Вести и Радио 
Канал 77. 
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Советот, со забелешките од членот на Советот, Лазо Петрушевски, едногласно 
го усвои предложениот Извештај за начинот на известувањето во вестите во првите 
десет дена од изборната кампања, изработен од Секторот за програмски работи. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, горенаведениот извештај да го објави на Веб страната на Советот. 
 

 
Точка 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 
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 
дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за 
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 
мрежи. 
 Советот одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот 
збирен програмски пакет на: ТРД - оператор на кебелска мрежа Кабел-Л-Нет 
Лабуништа Струга, ТРД - оператор на кебелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ  ДООЕЛ 
Крушево, Друштво за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка, 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, Македонски Телеком АД 
Скопје, ТРД-оператор на јавна комуникациска мрежа  КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за градовите Штип, Скопје, Свети 
Николе, Велес, Битола, Струмица, Кочани и Кавадарци, ТРД- оператор на јавна 
комуникациска мрежа,  ТРД РОБИ  ДООЕЛ Штип, за сите подружници. 
 Советот донесе едногласна одлука:      
- на ТРД - оператор на кебелска мрежа Кабел-Л-Нет Лабуништа Струга, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 3 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД - оператор на кебелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ  ДООЕЛ Крушево, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка, да 
му се издаде Потврда за регистриран пакет програмски сервиси бр.1 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
дигитален пакет програмски сервиси бр.43 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.39 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД-оператор на јавна комуникациска мрежа  КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.4 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Штип, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.24 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Скопје, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.22 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Свети Николе, да 
му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.21 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Велес, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.20 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Битола, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.22 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Струмица, да му 
се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.20 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Кочани, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.17 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за град Кавадарци, да му 
се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.12 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа,  ТРД РОБИ  ДООЕЛ Штип, за сите 
подружници, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален пакет програмски 
сервиси бр.16 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената 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: ТРД - оператор на кебелска мрежа Кабел-Л-Нет Лабуништа 
Струга, ТРД - оператор на кебелска мрежа ГЛОБАЛ НЕТ КТВ  ДООЕЛ Крушево, 
Друштво за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка, Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, Македонски Телеком АД Скопје, 
ТРД-оператор на јавна комуникациска мрежа  КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, за градовите Штип, Скопје, Свети 
Николе, Велес, Битола, Струмица, Кочани и Кавадарци, ТРД- оператор на јавна 
комуникациска мрежа,  ТРД РОБИ  ДООЕЛ Штип, за сите подружници. 

 
 
Точка 11 
Советот ја разгледа Информацијата за контролниот мониторинг, извршен на ден 

08.03.2013 година, во однос на почитувањето на налогот за  исклучување  бр. 11-744/1 
од 13.02.2013 година, во делот што се однесува  на реемитувањето на телевизиските 
програмски сервиси на Пинк Медиа Груп од страна oператорот ТОТАЛ ТВ – ДОО – 
Скопје. 

Согласно пристигнатото известување од ТОТАЛ ТВ – ДОО – Скопје (наш бр.11-
744/4 од 15.03.2013 година), со кое информира дека на 15.03.2013 година од нивната 
понуда се отстранети за реемитување телевизиските програмски сервиси на ПИНК 
МЕДИА ГРУП од Република Србија, Советот едногласно го задолжи Секторот за 
технологии и информатика веднаш да изврши контролен мониторинг, за да утврди 
дали се исклучени програмските сервиси на ПИНК МЕДИА ГРУП од Република Србија: 
Pink Music, Pink Еxtra, Pink Plus, Pink Folk и Pink  Family. 
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Доколку Секторот за технологии и информатика утврди дека ТОТАЛ ТВ – ДОО – 
Скопје постапил како што навел во Дописот, да се смета дека го испочитувал Налогот 
за исклучување, во спротивно – да се подготви информација за следната седница на 
Советот. 

 
 
Точка 12 
Советот го разгледа Предлог-Мислењето во врска со Барањето на Министерството 

за информатичко општество и администрација (бр.03-1133/1 од 13.03.2013 година).  
Раководителот на Секторот за технологии и информатика објасни дека на 

13.03.2013 година, Советот за радиодифузија добил допис од страна на 
Министерството за информатичко општество и администрација за доставување на 
мислење во однос на три работни документи подготвени од Европската Комисија кои се 
однесуваат за дигиталната агенда за Европа (COCOM13-03) т.е. за имплементација на 
универзалната услуга за дигиталното општество, за дополнителните информации од 
земјите-членки за преминот во дигитална телевизија (COCOM13-12) и последниот 
документ кој се однесува на прашалникот за земјите членки за дигитално емитување 
(COCOM13-11). Дописот е наменет првенствено за Агенцијата за електронски 
комуникации, како регулаторно тело во областа на електронските комуникации и 
услуги, но од исто значење е и мислењето на Советот за радиодифузија. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи предметната точка да се одложи 
за наредната седница, со забелешка дека ќе се запази и крајниот рок за доставување 
на Мислењето во врска со Барањето на Министерството за информатичко општество и 
администрација.  
 
 

Точка 13 
Разно 
Советот едногласно одлучи, мерките писмени опомени кои беа изречени на првото 

продолжение на 12-та седница одржано на 13.03.2013 година, на ЈП Македонска радио 
телевизија Скопје, Прв програмски сервис на МТВ, ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ 
Скопје, Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, ТРД 
Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје, ТРД КАНАЛ 5 ПЛУС ДОО Скопје, ТРД КАНАЛ 5 
ДООЕЛ, Скопје и ТРД АЛСАТ - М ДОО Скопје, по укажување од Стручната служба, 
истите да ги преименува во укажувања. 
 
 

ЗАПИСНИК 
од првото продолжение на 14-та седница на Советот 

одржано на 21.03.2013 година 
 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 
Методија Јанчески, м-р акад. Бојан Шоптрајанов, Борис Арсов, Бранко Радовановиќ,   
м-р Алма Машовиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети,  Методи Стоименовски, 
Столе Наумов, Антонио Јовановски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.  

Отсутни членови на Совет: Сељадин Џезаири, (оправдано отсутен). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Слободан Беличански, Цветанка 
Митревска, Арбен Саити, м-р Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ и 
Ружица Бошнакоска Јотевска. 
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Други присутни: Теута Абдули од ТВ Ера, Јегор Тилпуни и Николина 
Габрилоска од ОБСЕ ОДИХР, Максим Ристески од Капитал, Соња Казиоска од 
Дневник, Михајло Видимлиски од 24 Вести, Љубиша Станковиќ од Утрински Весник. 

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

на  14-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија.  
На седницата се разгледа точката 12 која беше претходно одложена, со наслов 

„Предлог-Мислење во врска со Барањето на Министерството за информатичко 
општество и администрација (бр.03-1133/1 од 13.03.2013 година). 
 

Дневен ред 
 

1. Предлог-Мислење во врска со Барањето на Министерството за информатичко 
општество и администрација (бр.03-1133/1 од 13.03.2013 година). 

 
 
 
Точка 1 

   Советот за радиодифузија на Република Македонија го усвои Мислењето за 
работните документи на Европската комисија – за имплементација на универзалната 
услуга, дополнителни информации за преминот кон дигитална телевизија и 
прашалникот за земјите членки, кој е адресиран до МИОА. 

   Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да испрати допис до 
Министерството за информатичко општество и администрација, со кој ќе го извести 
дека Советот нема забелешки за Нацрт документите, односно позитивно го оценува 
донесувањето на ваквите документи. 

 
 
 
Бр.02-1160/8          Совет за радиодифузија на РМ 
29.03.2013 година                                                              П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е        д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.      
 
     
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
Изработил:Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 
 
 


