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ЗАПИСНИК 
од 16-та седница на Советот 
одржана на 25.05.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, Бранко Радовановиќ, 

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

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), м-р 
Милаим Фетаи (оправдано отсутен), акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен), 
Замир Мехмети (отсутен од здравствени причини) и Селадин Џезаири (оправдано 
отсутен). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Арџент 
Џелили, Симона Темелкова и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Александра Перевска од МТВ, Игор Ристовски од 24 
Вести, Муса Ибраими од МРТВ, Мирзат Мамути од Алста М, Михајло Видимлиски од 24 
Вести, Сања јовановиќ од ТВ Телма, Христина Антовска од А1 ОН, Фитим Хруези од 
Журнал,  Соња Казиовска од Дневник, Тања Јовановска од Вест, Топалова Катерина од 
Алфа. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 16-та седница на 

Советот за радиодифузија.  
Бидејќи немаше предлози за измена или дополнување на дневниот ред, Советот 

едногласно го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 1. Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот, одржана на 
26.04.2012 година.  
 2. Предлог-Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото 
работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија.  
 3. Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите 
активности на секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права во првиот квартал на 2012 година.  
 4. Квартален извештај од состаноците со операторите на јавни комуникациски 
мрежи и радиодифузерите за теми сврзани со надлежноста на Секторот за спречување 
на пиратерија и заштита на авторските и сродните права (прв квартал на 2012 година).  
 5. Разно 

 
 
Точка 1  
Советот го разгледа Записникот од 11-та седница на Советот, одржана на 

26.04.2012 година.  
Советот, со два воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Васко Петревски и 

Антонио Јовановски (бидејќи во тој период сеуште не беа избрани за членови на 
Совет), го усвои Записникот од 11-та седница на Советот, одржана на 26.04.2012 
година, во текстот како што беше предложен. 
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       Точка 2   
       Советот го разгледа Предлог-Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на Република Македонија.  
      Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека предложениот 
Правилник е изработен согласно забелешките кои беа посочени од Државниот завод за 
ревизија. Добиените забелешки посебно се однесуваа во делот на фактурирање и 
наплата на годишниот надоместок за дозволата. Со цел да се создадат еднакви услови 
за работа на сите трговски радиодифузни друштва, Советот одлучи со Правилникот да 
ги дефинира процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот 
за радиодифузија. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, нагласи дека 
недефинирањето на правилата за процедурите на финансиското и сметководственото 
работење може да донесе нееднаков третман на радиодифузерите и од друга страна 
да предизвика финансиски загуби на Советот. Тоа значи дека дел од фактурите кои ги 
издал Советот, не се исплатени од страната на одреден број трговските радиодифузни 
друштва, а Советот согласно Законот е должен да го плати данокот на додадена 
вредност кон Управата на јавни приходи. Поради неплаќање на надоместоците за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност, на одредени радиодифузери им беше 
одземена истата. Правилникот е во согласност со Законот за радиодифузната дејност, 
и согласно со дозволите кои ги имаат добиено. На овој начин, Советот се заштитува да 
нема непотребни и неоправдани финансиски трошоци и од друга страна ќе се создадат 
еднакви услови за работа за сите радиодифузери. Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија што ќе го усвои Советот, ќе биде транспарентен, објавен во 
Службен весник на РМ и достапен за сите радиодифузери. Претседателот на Советот, 
м-р Зоран Трајчевски нагласи дека со овој документ Советот повеќе нема да биде 
селективен како во претходниот период, кога на некој радиодифизер му се 
прогледуваше низ прсти, а за друг поинаку и поригорозно се постапуваше.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека Правилникот е коректен и 
прифатлив за него, но според него потребно е да се провери уште еднаш од технички 
аспект. 

Членот на Советот, Столе Наумов, се изјасни дека Правилникот е прифатлив за 
него, посебно што во текот на изготвувањето со консултации учествувале експерти од 
областа, со цел правилникот да биде прифатлив, согласно Законот. Во текот на 
дискусијата посочи забелешка во врска со член 24 од Правилникот, односно да се 
појасни наплатата за годишниот надоместок за дозвола за вршење радиодифузна 
дејност, во смисла дека се пресметува за секоја тековна година, почнувајки од датумот 
на доделувањето на дозволата. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека Правилникот за 
процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија внимателно го разгледал, и за него е 
прифатлив. Потенцира дека токму ваков правилник на Советот му недостасуваше, во 
поглед на регулирација на финансиските односи со радиодифузерите. 

Советот едногласно го усвои предложениот Правилник за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ и го 
задолжи Секретаријатот на Советот да го објави во “Службен весник на Република 
Македонија” и на огласната табла во Советот за радиодифузија на РМ. 

 
 
Точка 3 
Советот ја разгледа Анализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски 

мрежи и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права во првиот квартал на 2012 година.  

Членот на Советот, Столе Наумов, како координатор на Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторските и сродните права, даде краток вовед за 
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содржината на Анализата, а работењето на Секторот го оцени позитивно, односно дека 
се движи во нагорна линија, во насока на издадени потврди за регистрирани 
програмски пакети, на извршени мониторинзи, поголема мобилност, односно поголем 
број на остварени теренски мониторинзи над работата операторите на јавни 
комуникациски мрежи кои се спроведуваат во координација со Координативното тело 
за интелектуална сопственост.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот за 
радиодифузија во последниот период има засилени активности во насока на надзорот 
на операторите на јавните комуникациски мрежи. Истакна дека се прават сериозни 
напори, иако Советот не располага доволно со финансиски средства, да се врши 
мониторинг на операторите на јавните комуникациски мрежи. Во тој поглед рече, 
Советот е во деловни разговори со неколку компании кои ќе ја овозможат оваа 
техничка предност. Се надева дека за краток временски период Советот со 
дополнителна техничка опрема ќе се здобие со оваа можност, така што 
непочитувањето на Законот од страната на операторите на јавните комуникациски 
мрежи ќе се сведе на минимум. 

Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на надзорот врз обврските на 
јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторските и сродните права во првиот квартал на 2012 
година.  

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја достави до Секретаријатот за европски прашања при Владата на РМ 
Анализата на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и другите 
активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права во првиот квартал на 2012 година. 

 
 
Точка 4 

      Советот го разгледа Кварталниот извештај од состаноците со операторите на јавни 
комуникациски мрежи и радиодифузерите за теми сврзани со надлежноста на Секторот 
за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права (прв квартал 
на 2012 година).  
      Советот едногласно го усвои предложениот Квартален извештај од состаноците со 
операторите на јавни комуникациски мрежи и радиодифузерите за теми сврзани со 
надлежноста на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права (прв квартал на 2012 година).  
       Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да го достави до Секретаријатот за европски прашања при Владата на РМ 
Кварталниот извештај од состаноците со операторите на јавни комуникациски мрежи и 
радиодифузерите за теми сврзани со надлежноста на Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторските и сродните права (прв квартал на 2012 година).  

 
 
Точка 5 
Разно 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, даде кратко резиме за текот на 
досегашните подготовки за одбележување на јубилејот на 15 годишнината на Советот. 

Постави и прашање, потикнат од неговите колеги новинари, во врска со 
доделување на дозволи за вршење радиодифузна дејност. Имено, според некои 
сознанија, во 2003 година, се побарани 4 (четири) дозволи на национално ниво, но во 
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тој период се доделени 3 (три), така што една дозвола останала недоделена. 
Вклучувајќи го и одземањето на дозволата на А1 Телевизија, се отвора простор за 
доделување на дозволи за две телевизии на национално ниво. Тој побара мислење во 
врска со наведените прашања. 

Во насока на поставеното прашање, Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски, рече дека во Советот за радиодифузија треба да постои евиденција за 
тогашниот конкурс и доделените дозволи, па побара да биде подготвена информација 
за тој период, нагласувајќи дека треба да се има предвид дека во тој период Советот 
работел по предходниот Закон за радиодифузна дејност. Тој предложи да се види 
колку концесии во тој период биле предвидени, а колку се доделиле. Во периодот од 
кога е назначен за член на Совет, па се до денес, до него и до неговите колеги не е 
дистрибуирано или пристигнато Барање за доделување нова дозвола за вршење 
радиодифузна дејност на национално ниво по терестријален пат. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека постојат барања за нови дозволи 
на национално ниво, но не по терестријален пат туку по кабелски, пред се затоа што 
Агенцијата за електронски комуникации има мораториум за одобрување на користење 
на аналогни терестријални фрекфенции. 
 
 
 
Бр.02-2697/5                     Совет за радиодифузија на РМ 
03.07.2012 година                                                             П р е т с е д а т е л, 
             С к о п ј е                          м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
  

       
 
    Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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