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ЗАПИСНИК 
од 24-та  седница на Советот 
одржана на 17.05.2013 година 

 
 

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

Отсутни членови на Совет: акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 
 Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, 

Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Магдалена Давидовска 
– Довлева, Арбен Саити, м-р Драгица Љубевска, Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска 
– Јотевска. 

Други присутни: / 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 24-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 
се одржа во просториите на Советот. 
            Предлози за измена или дополнување на дневниот ред не беа понудени. 

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

Д н е в е н   р е д 
 

1. Предлог за измена и дополнување на Планот за намена и распределба на 
преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс.  

2. Предлог-Правилник за техничките, просторните, финансиските и кадровските 
услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност.  

3. Предлог-Правилник за определување на подрачјата на емитување преку јавна 
комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на локално ниво.  

4. Предлог-Преддоговор за емитување / пренесување на ТВ програмски сервис 
преку оператор на јавна комуникациска мрежа.  

5. Предлог-Образец на барање за измена на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на државно ниво во однос на 
техничкото средство преку кое се врши емитувањето на телевизискиот програмски 
сервис.  
             6. Предлог-Образец на на барање за измена на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на регионално ниво, во однос 
на техничкото средство преку кое се врши емитувањето на телевизискиот програмски 
сервис. 

7. Предлог-Образец на барање за измена на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на локално ниво, во однос на 
нивото на емитување и техничкото средство преку кое се врши емитувањето на 
телевизискиот програмски сервис. 

8. Разно 
 
 

Точка 1 
Советот го разгледа Предлогот за измена и дополнување на Планот за намена и 

распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс.  
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече, врз основа на официјалното 

соопштение „Генерално одобрение на мултиплекс“, доставено од АЕК, потребно е да 
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се направи мала корекција во табелата за фрекфенциите која е составен дел 
предложениот правилник, односно во Распределбата на мултиплекси во зоните на 
распределба. Во мултиплексот 7, бројот 37, да се замени со бројот 45. 

Советот, со забелешката, едногласно го усвои предложениот План за измена и 
дополнување на Планот за намена и распределба на преносни капацитети на 
дигитален терестријален мултиплекс. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Планот за измена и дополнување 
на Планот за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален 
терестријален мултиплекс, да го објави во “Службен весник на Република Македонија”  

Советот го задолжи Секторот за правни работи да изготви пречистен текст на 
Планот за измена и дополнување на Планот за намена и распределба на преносни 
капацитети на дигитален терестријален мултиплекс. 

Советот го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Планот за измена и дополнување на Планот за намена и распределба на преносни 
капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, да го објави на Веб страницата на 
Советот. 
 
 

Точка 2 
Советот го разгледа Предлог-Правилникот за техничките, просторните, 

финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна 
дејност.  

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски објасни дека во предложениот 
правилник, потребно е да се додаде глава 4, односно Финансиски услови за добивање 
дозвола. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека покрај техничките, 
просторните и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна 
дејност, финансискиот аспект треба да е еден од главните параметри за 
функционирање на радиодифузерот. Во таа насока рече дека предложениот правилник 
ќе го поддржи со својот глас. 

Бранко Радовановиќ, рече дека финансиските услови се многу важен предуслов за 
функционирање на радиодифузерот, така што со вложување на поголеми финансиски 
средства и со посовремена техничка опременост се добива и одличен квалитет. На 
пазарот медиумите мора да се борат со квалитет и богата програма. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека со својот глас ќе го поддржи 
Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за 
добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност, бидејќи во овој момент  се прави 
премостување, преминување, а надзорот кој ќе го има Советот, ќе биде од технички, 
кадровски и содржински аспект. Во иднина рече, со одредени ревизии ќе се пристапи 
кон предложените правилници за новите дозволи кои ќе се издаваат, но сега е важно 
да им се овозможи на сите што сакаат да дејствуваат регионално, да дејствуваат, а 
оние што сакаат да останат на локално ниво, да останат на локално. Наведе дека тоа 
не ја исклучува потребата и обврската на Советот и понатаму да ги следи медиумите и 
оние радиодифузери кои не ги исполнуваат условите - да се настапи со иницијатива на 
одземање на дозволата. Според него суштината на дигитализацијата не се состои само 
во квалитетот на сликата, таа овозможува и други придобивки како на пример 
рационализација на кадар. Бројките кои стојат во правилникот за број и структура на 
вработените потребни за вршење на дејноста, се преземени од минатите конкурси, од 
претходните дозволи и се согласува тие да не се менуваат. Во иднина ќе треба да се 
размислува во таа насока бидејќи со новите технологии не се потребни 3-4 новинари за 
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создавање на програма, туку новинарот треба да биде подготвен, ако треба да биде и 
снимател и монтажер бидејќи новите технологии тоа го овозможуваат.  

Советот едногласно го усвои предложениот Правилник за техничките, просторните, 
финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна 
дејност. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Правилникот за техничките, 
просторните, финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење 
радиодифузна дејност, да го објави во “Службен весник на Република Македонија”. 

Советот го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за 
добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност, да го објави на Веб страната на 
Советот. 
 
 

Точка 3 
Советот го разгледа Предлог-Правилникот за определување на подрачјата на 

емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските програмски сервиси на 
локално ниво.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека ќе го поддржи и овој правилник. На 
координацијата посочил одредени забелешки во однос на правилникот, но ги прифаќа 
образложенијата, со цел во помалите општини да се обезбеди простор за економско 
рентабилно работење на заинтересираните субјекти. Предложи во иднина да има 
можност правилниците да бидат ревидирани низ дебати или трибини со учество на 
радиодифузерите од регинално или локално ниво. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски рече доколку низ праксата во 
иднина се покаже дека се потребни измени или дополнувања на предложените 
правилници, Советот ќе ги разгледа потребите и доколку има законски и правен основ, 
секако дека ќе излезе во пресрет. 

Советот едногласно го усвои предложениот Правилник за определување на 
подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските 
програмски сервиси на локално ниво. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Правилникот за определување на 
подрачјата на емитување преку јавна комуникациска мрежа на телевизиските 
програмски сервиси на локално ниво, да го објави во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

Советот го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Правилникот за определување на подрачјата на емитување преку јавна комуникациска 
мрежа на телевизиските програмски сервиси на локално ниво, да го објави на Веб 
страницата на Советот. 
 
 
      Точка 4 

Советот го разгледа Предлог-Преддоговор за емитување / пренесување на ТВ 
програмски сервис преку оператор на јавна комуникациска мрежа.  

 Советот едногласно го усвои Преддоговорот за емитувaње/пренесување на ТВ 
програмски сервис преку оператор на јавна комуникациска мрежа. 

  Советот го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ програмски сервис преку оператор на 
јавна комуникациска мрежа, да го објави на Веб страницата на Советот. 
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Точка 5 
Советот го разгледа Предлог-Образецот на барање за измена на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на државно ниво во 
однос на техничкото средство преку кое се врши емитувањето на телевизискиот 
програмски сервис.  
      Советот едногласно го усвои предложениот Образец на барање за измена на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на 
државно ниво, во однос на техничкото средство преку кое се врши емитувањето на 
телевизискиот програмски сервис. 
      Советот го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Образецот на барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
телевизиски програмски сервис на државно ниво, во однос на техничкото средство 
преку кое се врши емитувањето на телевизискиот програмски сервис, да го објави на 
Веб страницата на Советот. 
 
 
        Точка 6 

  Советот го разгледа Предлог-Образецот на на барање за измена на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на регионално ниво, 
во однос на техничкото средство преку кое се врши емитувањето на телевизискиот 
програмски сервис. 

  Советот едногласно го усвои предложениот Предлог – Образецот на барање за 
измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски 
сервис на регионално ниво, во однос на техничкото средство преку кое се врши 
емитувањето на телевизискиот програмски сервис. 

  Советот го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Предлог – Образецот на барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност за телевизиски програмски сервис на регионално ниво, во однос на техничкото 
средство преку кое се врши емитувањето на телевизискиот програмски сервис, да го 
објави на Веб страницата на Советот. 
 
 
 

Точка 7 
Советот го разгледа Предлог-Образецот на барање за измена на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на локално ниво, во 
однос на: нивото на емитување и/или техничкото средство преку кое се врши 
емитувањето на телевизискиот програмски сервис 

 Советот едногласно го усвои Предложениот Образец на барање за измена на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на 
локално ниво, во однос на: нивото на емитување и/или техничкото средство преку кое 
се врши емитувањето на телевизискиот програмски сервис. 

   Советот го задолжи Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, 
Образецот на барање за измена на дозволата за вршење радиодифузна дејност за 
телевизиски програмски сервис на локално ниво, во однос на нивото на емитување 
и/или техничкото средство преку кое се врши емитувањето на телевизискиот 
програмски сервис, да го објави на Веб страницата на Советот. 
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Точка 8 

       Разно 
 
       Советот донесе едногласна Одлука за одобрување средства за обезбедување 
пристап кон податоците на интернет дистрибутивниот систем на трговскиот регистар и 
регистарот на други правни лица. 
       Одобрените средства потребни за набавката се предвидени со Финансискиот план 
на Советот за радиодифузија за 2013-та година. 
 
 
 
 
Бр. 02-2259/10                  Совет за радиодифузија на РМ 
17.06.2013 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 
 
 
 


