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ЗАПИСНИК 
од 25-та  седница на Советот 
одржана на 23.05.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 
Методија Јанчески, акад. Бојан Шоптрајанов, 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: / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Магдалена 
Давидовска – Довлева, Арбен Саити, м-р Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, Билјана 
Бошнакоски, Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска – Јотевска. 

Други присутни: Антонио Крстевски од ТВ Сител, Јета Жута од ЦРМ, Владимир 
Медарски од ЦРМ, Нермин Муљаки Фејзулаху од МТВ1, Бојан Бојаџиев од РА Канал 
77, Ферим Деари од ТВ Ера, Гаврил Сирачевски од 24 Вести, Наташа Стојановска од 
ТВ Алсат, Виолета Стојановска од ТВ Телма, Горан Наумовски од Инфо Плус, Гоце 
Андреевски од ТВ Алфа, Сречко Поповски од ТВ Алфа, Катерина Топалова од МТВ, 
Борче Јанев од ТВ Кобра, Кире Коцевски од ТВ Канал 5. 

 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 25-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 15 гласа „за“, го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Предлог-Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – 
телевизија преку терестријален предавател на државно ниво.  

2. Барања за промена на сопственичката структура на трговски радиодифузни 
друштва.  

3. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување 
дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.02-1628/2 од 30.05.2007 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.67/07).  

4. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување 
дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-2035/1 од 26.06.2008 
година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08).  

5. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доделување 
дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-2914/1 од 06.10.2008 
година („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/08).  

 6. Предлог-Решение за престанување на дозволите за вршење радиодифузна 
дејност на постојните ТВ радиодифузери кои не постапиле во согласност со член 10 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.72/13).  

       7. Информација за ТРД Топ ТВ ДООЕЛ Берово со Предлог-Одлука за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност.  

       8. Разно.  
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Точка 1 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за доделување дозвола за вршење 

радиодифузна дејност – телевизија преку терестријален предавател на државно ниво. 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, го замоли Претседателот на 
Комисијата за разгледување на пријавите, членот на Советот Лазо Петрушевски, да го 
образложи Извештајот по Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна 
дејност. 
      Членот на Советот, Лазо Петрушевски, објасни дека на 21.05.2013 и 22.05.2013 
година, Комисијата за разгледување на пријавите ги прегледала пријавите и 
придружната документација по наведениот конкурс. При првичниот преглед на 
пријавите со придружната документација Комисијата констатирала дека во 
предвидениот рок доставени се 2 (две) пријави со придружна документација, и тоа од: 
1. Правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ 
Комуникации ДООЕЛ Штип (50%) и физичкото лице Слободанка Господин Блажевска 
(50%), и  2. Правното лице Трговско радиодифузно друштво Алфа ТВ ДООЕЛ. При 
разгледување на пријавата со придружната документација на Друштво за трговија, 
услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип и Слободанка 
Господин Блажевска, комисијата констатирала дека: 
a. Согласно точките 7.1, 7.2 и 7.3 од пријавата за учество на конкурсот, доколку 
кандидатот е правно лице потребно е да достави нотарски заверени изјави од 
управителот и основачот. Кон пријавата што ја поднесе Друштвото за трговија, услуги, 
маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип, доставени се нотарски 
заверени изјави само од основачот (физичкото лице Сашо Јованов), а не и од 
управителот (физичкото лице Горанчо Гаврилов). 
b. Доставената изјава согласно точката 7.2., со која се изјавува дека кандидатот не ги 
прекршува одредбите од Член 11 и од Глава III на Законот за радиодифузна дејност не 
е точна поради тоа што приоритетната дејност/главна приходна шифра на Друштвото 
за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип е 73.12-
Огласување преку медиуми, што е спротивно на член 13 став 3 алинеја 4 од Законот за 
радиодифузната дејност. (прилог бр.1 Тековна состојба на ова правно лице издадена 
од Централниот регистар на Република Македонија, приложена од кандидатот). Имено, 
во Националната класификација на дејности донесена со Одлука на Владата на РМ 
Бр.19-5509/1 на 18 ноември 2008 година, а која се применува од 01.01.2009 година, 
класата 73.12 – Огласување преку медиуми е во групата 73.1 – Маркетинг (реклама и 
пропаганда). 
Во член 13 став 3 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност, јасно е наведено 
дека „недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, се смета дека 
постои и кога како основачи на радиодифузери се јавуваат 2 физички и правни лица 
кои се истовремено: ... – основачи на друштво за реклама и пропаганда...„. 
Поради претходното Комисијата направила дополнителна проверка на податоците во 
Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија, 
при што била потврдена претходната состојба. Во однос на оваа пријава Комисијата го 
заклучила следното: Пријавата и придружната документација да не се земаат предвид 
во понатамошната евалуација поради тоа што: 
a. пријавата не е комплетна, односно недосасуваат нотарски заверени изјави од 
управителот на правното лице 
b. согласно одредбите од Глава III од Законот за радиодифузната дејност, постојат 
законски пречки овој кандидат да биде основач на радиодифузер. 
Имајќи предвид дека Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ 
Комуникации ДООЕЛ Штип е основач на Трговското радиодифузно друштво Радио 
КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, со дозвола за вршење радиодифузна дејност – радио на 
државно ниво, согласно член 15 став 2 од Законот за радиодифузната дејност Советот 
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треба да му наложи на Трговското радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ 
Штип, во рок не подолг од три месеца од денот на утврдувањето на постоење 
недозволена медиумска концентрација, да го усогласи своето работење со одредбите 
од Законот за радиодифузната дејност. 

При првичниот преглед на Пријавата и придружната документација на ТРД Алфа 
ТВ ДООЕЛ, Комисијата заклучи дека пријавата и придружната документација на ТРД 
Алфа се комплетни и пристапи кон нејзина евалуација. По направената евалуација на 
Пријавата и придружната документација на ТРД Алфа ДООЕЛ Скопје, доделени се 
вкупно 97 бодови  Во однос на оваа пријава Комисијата го заклучила следното: 
- Советот за радиодифузија да донесе одлука за доделување дозвола за вршење 
радиодифузна дејност – телевизија преку терестријален предавател на државно ниво 
на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ, а претходно согласно член 62 став 1 алинеја 3 од Законот за 
радиодифузната дејност, според која „Дозволата престанува да важи:  со писмена 
изјава на имателот со која го известува Советот за радиодифузија дека 
престанува со емитувањето на радио или телевизиска програма“, да констатира 
дека дозволата бр.07-3471/1 од 26.11.2008 година престанува да важи.  

На крајот од излагањето, членот на Советот, Лазо Петрушевски истакна дека 
доделувањето дозвола за терестријално емитување на ТРД Алфа ТВ ќе го збогати 
медиумскиот плурализам во Република Македонија и ќе овозможи бесплатен прием на 
телевизиски содржини од страна на побројна публика посебно на социјални групи 
граѓани и население кое живее во рурални средини. Исто така целата иницијатива во 
однос на објавување на  Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна 
дејност – телевизија преку терестријален предавател на државно ниво, рече дека 
започнала летото во 2012 година, на предлог на членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека ТРД Алфа ТВ е сериозен 
радиодифузер со сериозни перформанси, технички и кадровски и на него не му личи 
сам со себе да се мери. И двете доставени понуди рече дека се квалитетни и смета 
дека која и да победела, Советот немаше да погреши. Во тој поглед истакна дека во 
иднина треба да се размислува за распишување на уште еден конкурс. Членот на 
Советот, Столе Наумов, рече дека работите треба посуштински да се гледаат и од 
самиот почеток да не се отфрла понудата на вториот конкурент, затоа што можеби 
станува збор за бирократски процедури кои се условени од Централниот регистар на 
РМ, бидејќи веројатно не се прави разлика помеѓу Маркетинг агенција и In hоuse 
агенција која што ја имаат сите медиуми и која што работи со реклами само за свои 
потреби, што не е недозволиво. Тоа претставува светски тренд. Според него 
доминантната дејност се утврдува според доминантните приходи. Гарантира дека сите 
медиуми во Република Македонија доминантните приходи ги имаат од емитување на 
реклами а не од огласување или од продажба на реклами или на рекламно време за 
други медиуми што е недозволиво. Мисли дека тие недоразбирања и недоследности ќе 
доведат до тоа да овој конкурс заврши во жалбена постапка, а има право секој на тоа, 
и да се отиде и до суд. Во самото конкурирање, треба да се обрне внимание, 
кандидатите што конкурираат, согласно одредбите за медиумска концентрација треба 
да бидат во ред. Во која смисла? Во самиот старт не смее да се заобиколи фактот дека 
национален медиум според Законот за радиодифузната дејност, во делот за 
медиумска концентрација, не може да биде сопственик на повеќе од 50% во друг 
национален медиум. Во документацијата на ТВ Алфа има изјави дека истите ќе се 
откажат, но во самиот старт е така. Тоа можеби преставува една дилема, за која 
правниците треба да се изјаснат како тоа ќе се реши. На крајот членот на Советот, 
Столе Наумов, рече дека од морални причини ќе се изземе од гласање по оваа точка. 

Членот на Советот, м-р Васко Петревски рече дека во целост се согласува со 
извештајот на Комисијата за разгледување на пријавите по Конкурсот, за кој рече дека 
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е професионално изработен  и истиот го поддржува. Во едната пријава на Друштвото 
за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип, е 
наведено дека евентуално би учествувал како основач со 50% заедно со Слободанка 
Господин Блажевска. Можеби од правен аспект е легално, но по имејлот рече дека 
забележува дека Слободанка Господин Блажевска очигледно е вработена во ТРД 
Канал 77. За него тоа е проблематично да по секоја цена се искористуваат 
недоречености така наречените „дупки во Законот“. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека забелешката од м-р Васко 
Петревски во однос на имејлот на С.Г. Блажевска е забележан и од комисијата. Во 
целата документација, освен во една потпишана изјава од Слободанка Господин 
Блажевска, нема ниту еден документ со кој се поткрепува или се гарантира дека таа е 
способна да учествува со 50%, во смисла на финансиски документ или друг доказ, 
освен една заедничка потишана изјава дека е точно тоа што е наведено во изјавата, 
така да нема ни посебен договор помеѓу двете странки каде каде што тие кажуваат 
како понатами тоа ќе го реализираат. Комисијата била во дилема дали и ова да го 
наброи како причина за отфрлање на понудата, но сепак се одлучиле тоа да не го 
наведат, затоа што не биле сигурни како законски тоа ќе го дефинираат, односно по 
која основ од Законот. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека се надева дека во 
Записникот од 25 седница ќе биде точно интерпретиран, за разлика од претходниот 
Записник. Во однос на пријавите од конкурсот рече дека значајно прашање за 
размислување и за донесување одлука во однос на конкурсот е изјавата од 
доставената документацијата на ТРД Алфа ТВ, во која е наведено дека „доколку 
Советот ми додели дозвола за вршење радиодифузна дејност – телевизија преку 
терестријален предавател на државно ниво, јас ќе се откажам од претходната 
дозвола“. Информира дека ќе биде воздржан во гласањето во однос на оваа точка. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека му е мило дека се разговара за таа 
понуда со што се докажува дека е сериозна. Зошто би преставувало проблем да 
работиш во еден медиум, а да имаш банкарска гаранција? Не треба да се навлегува 
длабоко во медиумите затоа што ќе се навлезе во голема опасност и целиот систем ќе 
се претумба. Дали е проблем од старт да конкурира радиодифузер кој има проблем со 
медиумска концентрација и да има соственост 100% во национален медиум? Како и да 
е и двата радиодифузери се сериозни и добро би било и другите преформанси на 
понудатат да се видат. Во однос на ТРД Канал 77 рече дека станува збор за сериозен 
медиумски субјект кој во последните 20 години остави сериозен печат во медиумската 
свера, особено од аспект на новинарството. Сите извештаи од мониторинг што ги 
изработува Советот за изборите велат дека се најобјективни и најизбалансирани. 
Смета дека тоа е силен печат што треба да се удри и да му се даде право да се гради 
и понатаму, не само во радиската индустрија туку и во телевизиската индустрија. На 
крај рече дека него го интересира само правната основа, односно Законот.  

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека дискусијата која се 
води на седницата зазема одредени анализи во поглед на резервата зошто и другиот 
кандидат е сериозен, но не успеа да помине во основните параметри кои биле 
потребни да конкурира. Во иднина смета дека вакви дебати нема да има многу со оглед 
на тоа дека од 1 јуни 2013 година започнува новата ера, ерата на дигитализацијата, 
кога и поголем дел од постоечките медиуми се прилагодија и поднесоа барање за 
дигитално емитување на својата програма. Според изнесените аргументи од 
Извештајот од Комисијата за разгледување на пријавите по Конкурсот за доделување 
дозвола за вршење радиодифузна дејност, дека ќе се збогати медиумскиот плурализам 
во РМ, резервата што ја имал во врска со распишување на овој конкурс рече дека е 
распишување на конкурс за доделување на дозвола на државно ниво за телевизија и 
радио на албански јазик. Смета дека со дигитализацијата ќе се либеразизираат многу 
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повеќе можности и капацитети, така да технички е спремно и останува оние кои имаат 
финансиски можности односно капитал да ја искористат таа можност. Така да и 
конкурентот на кој му е одбиена понудата поради законски пречки, ќе ја има таа 
можност да добие дозвола. За да се врати медиумскиот плурализам во Република 
Македонија ќе треба да се распише нов конкурс за телевизија и радио на државно ниво 
на албански јазик. Го поддржува Извештајот на комисијата и во однос на ТРД ТВ Алфа 
рече дека ова ќе биде прва доделба на дозвола на државно ниво на телевизија на 
дигитален терестријален мултиплекс, која до сега била на сателит и сега ќе емитува 
програма директно на дигитален сигнал.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека им честита на Комисијата за 
сработеното и за се што имаат напишано во извештајот и во таа насока рече дека го 
поддржува извештајот во целост. Она што е напишано во извештајот во однос на 
бодувањето на сите критериуми кои што се дадени, покажува дека кандидатот на кој му 
е прифатена понудата е сериозен. Наведе дека кандидатот ТРД Алфа ТВ од 
комисијата има добиено пониски бодови во однос на изворно произведени програми, 
меѓутоа рече дека од она што го гледаме сите можеме да констатираме дека ТРД Алфа 
ТВ е една од најдобрите радиодифузери што посветува внимание на сопствено 
произведена програма и во музичкиот дел односно во забавната програма. Она што 
сака да го додаде е тоа што лично го констатирал, кога, како комисија бил во посета на 
медиумот кога во претходниот период стануваше збор за технички проблем кој што го 
имаше ТВ Алфа. Тогаш комисијата констатирала дека телевизијата располага со 
квалитетна опрема, така што медиумот е спремен за она што следи, да емитува 
програма во дигитален формат. Евалуацијата зборува дека радиодифузерот има 134 
вработени лица и смата дека може да влезе во „големата четворка на радиодифузери“, 
односно радиодифузери кој емитуваат програма на национално ниво, така што со 
задоволство ќе го поддржи изборот на комисијата. 

Членот на Советот, Замир Мехмеди, рече дека има малку поинаков начин на 
гледање на работите. На почетокот рече дека не се согласува со тоа што го вели 
комисијата дека ТВ Алфа ќе го збогати плурализмот, односно наведе дека според него 
нема да го збогати плурализмот во Република Македонија. Според него, Одлуката за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – телевизија преку 
терестријален предавател на државно ниво, претставува брза одлука на Советот. Како 
генерален осврт на гледање на работите, рече дека гледајќи ги медиумите во каква 
состојба се наоѓаат денес, се прашува дали е добро и паметно Советот да додели 
уште една дозвола или пак е паметно да се направи обид да им се помогне на 
постоечките телевизии. Според него во медиумскиот простор владее хаос. Во однос на 
предлогот од комисијата рече дека ќе биде воздржан. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече било кој од двата радиодифузери да 
добие дозвола, според него ќе биде заслужено. Наведе дека двата радиодифузери кои 
конкурирале во етерот се докажани во професионална смисла. Г-динот Џезаири 
побара толкување од Секторот за правни работи, со оглед на фактот дека практично 
ТВ Алфа постои како телевизија, дали е во согласност со Законот, да биде избрана на 
конкурсот и да и се додели дозвола, посочувајќи на сегашната фактичка состојба? 

Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека Советот првично 
треба да донесе Решение за престанување на важноста на сегашната дозвола за 
вршење радиодифузна дејност на ТВ Алфа. Потоа да се пристапи кон одлучување за 
доделување на новата дозвола за вршење радиодифузна дејност. На тој начин нема 
да постојат никакви правни пречки и ќе биде во согласност со Законот.  
           Советот, согласно член 15 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, со 12 
гласа „за“, два воздржани гласа од членовите на Советот, Бранко Радовановиќ и Замир 
Мехмети, и членот на Советот Столе Наумов кој се иззема од гласање, одлучи на 
Трговското радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип да му упати 
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укажување со кое ќе му наложи во рок не подолг од три месеца од денот на 
утврдувањето на постоење недозволена медиумска концентрација, да го усогласи 
своето работење со одредбите од Законот за радиодифузната дејност. 
         Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
истражување и долгорочен развој да го евидентира укажувањето во соодветната база 
на податоци која ја води Секторот за правни работи. 
         Советот, со 12 гласа „за“, два воздржани гласа од членовите на Советот, Бранко 
Радовановиќ и Замир Мехмети, и членот на Советот Столе Наумов кој се изема од 
гласање, донесе Решение за престанок на важноста на дозволата, бр. 07-3471/1 од 
26.11.2008 година, за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на 
телевизиски програмски сервис, со опфат на гледаност на целото подрачје на 
Република Македонија, за емитување - преку сателит, од претежно забавен општ 
формат, на македонски јазик, на имателот ТРД „Алфа ТВ“ ДООЕЛ Скопје, со оглед на 
Изјавата, - УЗП бр.3172/13 од 17.05.2013 година (бр.03-192 од 17.05.2012 година), на 
Младен Дамев, управител на Трговското радиодифузно друштво „Алфа ТВ“ ДООЕЛ 
Скопје. 
 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Решението да го објави во 
,,Службен весник на Република Македонија”. 
       Советот го задолжи назначеното лице од Совет за водење на предмети по управна 
постапка, Решението да го заведе во Уписникот Уп 1. 
       Советот го усвои предложениот Извештај од Комисијата за разгледување на 
пријавите по Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност – 
телевизија преку терестријален предавател на државно ниво, бр.07-2302/1 од 
22.05.2013 година. 
       Советот, со 11 гласа „за“, три воздржани гласа од членовите на Советот, акад. 
Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ и Замир Мехмети, и членот на Советот, Столе 
Наумов кој се иззема од гласање, донесе одлука за доделување на 1 (една) дозвола за 
вршење радиодифузна дејност, за емитување на телевизиски програмски сервис, со 
претежно забавен општ формат, на државно ниво на македонски јазик, на Трговското 
радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје. 
        Телевизискиот програмски сервис, ќе се емитува преку преносен капацитет на 
дигитален терестријален мултиплекс. 
         Дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување на телевизиски 
програмски сервис на државно ниво, се доделува за временски период од 9 (девет) 
години и таа не може да се пренесува на друго лице. 
         Советот го задолжи Секторот за правни работи во врска со Одлуката писмено да 
ги извести сите учесници на Конкурсот за доделување дозволa за вршење 
радиодифузна дејност – телевизија преку терестријален предавател на државно ниво, 
објавен врз основа на Одлуката за објавување конкурс, бр.07-73 од 17.04.2013 година 
(“Службен весник на Република Македонија” бр.56/13), во рок од седум дена од денот 
на донесувањето на Одлуката. 
            Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Договор за 
емитување со радиодифузерот на кого му е издадена дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, согласно со одредбите од Законот за електронските 
комуникации кои се однесуваат на емитувањето преку дигитален терестријален систем. 
 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја објави во 
,,Службен весник на Република Македонија”. 
 Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да подготви допис 
до Операторот на дигитален терестријален мултиплекс ОНЕ  ДООЕЛ Скопје и да го 
извести за одлуката. 
 Советот го задолжи назначеното лице од Совет за водење на предмети по 
управна постапка, одлуката  да ја заведе во Уписникот Уп 1. 
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 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, дописот да го достави до 
Операторот на дигитален терестријален мултиплекс ОНЕ  ДООЕЛ Скопје. 
 
       
      Точка 2 

 Советот ги разгледа Барањата за промена на сопственичката структура на трговски 
радиодифузни друштва.  

Вишиот соработник од Секторот за истражување и долгорочен развој, објасни дека 
сите предложени Барања за промена на сопственичката структура од страна на шесте 
локални телевизии се уредни и комплетно доставени и се во согласност со одредбите 
на Законот, односно непостои правна пречка за планираната промена. 

- Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА-
ТЕТОВО ДОО Тетово. 

Советот, донесе едногласна одлука да издаде одобрение за промена на 
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО 
Тетово, со оглед на тоа што не се создава недозволена медиумска концентрација, 
односно не постојат формално-правни пречки.  

- Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони 
ДОО Валандово. 

Советот, донесе едногласна одлука да издаде одобрение за промена на 
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО 
Валандово, со оглед на тоа што не се создава недозволена медиумска концентрација, 
односно не постојат формално-правни пречки.  

- Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 
промена на сопственичката структура на Трговско радио дифузно друштво КАНАЛ ТРИ 
ДОО Дебар. 

Советот, донесе едногласна одлука да издаде одобрение за промена на 
сопственичката структура на Трговско радио дифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар, 
со оглед на тоа што не се создава недозволена медиумска концентрација, односно не 
постојат формално-правни пречки.  

- Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво за 
телевизиски активности ТЕЛЕВИЗИЈА Д1 ДООЕЛ Делчево. 

Советот, донесе едногласна одлука да издаде одобрение за промена на 
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво за телевизиски 
активности ТЕЛЕВИЗИЈА Д1 ДООЕЛ Делчево, со оглед на тоа што не се создава 
недозволена медиумска концентрација, односно не постојат формално-правни пречки.  

- Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво Зоран 
Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ. 

Советот, донесе едногласна одлука да издаде одобрение за промена на 
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво Зоран Стефановски 
НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ, со оглед на тоа што не се создава недозволена 
медиумска концентрација, односно не постојат формално-правни пречки.  
 
 

Точка 3 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката 

за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.02-1628/2 од 30.05.2007 
година („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/07).  
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        Советот донесе едногласна Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност бр.02-1628/2 од 30.05.2007 
година(„Службен весник на Република Македонија“ бр.67/07). 
    Во Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, бр.02-
1628/2 од 30.05.2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/07) (во 
понатамошниот текст: Одлуката за доделување дозволи) се извршија следните измени 
и дополнувања: 

a. Во точката „I.“, по алинејата „а) На државно ниво“, зборовите: „За телевизија“ и 
точките: „1., 2., 3., 4. и 5.“, се бришат и се додава нова алинеја која гласи:  

„а1) За дигитална терестријална телевизија - телевизија преку дигитален 
терестријален мултиплекс, и тоа на: 

1. Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ – М ДООЕЛ Скопје; 
2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија Макпетрол ДООЕЛ Скопје; 
3. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДОО Скопје и 
4. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје.“ 

b. Во точката „I.“, по алинејата „б) На регионално ниво“, зборовите „За телевизија 
за градот Скопје со неговата околина“ и точките: „1., 2, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.“, се 
бришат и се додава нова алинеја која гласи:  

„б1) За дигитална терестријална телевизија - телевизија преку дигитален 
терестријален мултиплекс 1, и тоа на: 
1. Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, на регионално 

ниво - зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје; 
2. Трговско друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, на 

регионално ниво - зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје. 
3. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје, на регионално ниво - 

зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје; 
4. Трговско радио дифузно друштво ТВ - ЕДО ДООЕЛ с. Љубин, Сарај, на 

регионално ниво - зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје; 
5. Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, на регионално 

ниво - зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје; 
6. Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, 

регионално ниво - зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје; 
7. Трговско радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, на 

регионално ниво – зона на распределба D1 Црн Врв, Скопје;  
8. Трговско радиодифузно друштво ТВ СТАР ДОО Штип, на регионално ниво – 

зона на распределба D3 Туртел; 
9. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу 

Кичево ДООЕЛ,  на регионално ниво - зона на распределба D5 Пелистер; 
10. Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово, на 

регионално ниво - зона на распределба D8 Попова Шапка; 
11. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар, на регионално 

ниво - зона на распределба D7 Стогово; 
12. Трговско радиодифузно друштво ТВ БОЕМ Слободан Меноски Кичево 

ДООЕЛ, на регионално ниво - зона на распределба D5 Пелистер; 
13. Трговско радиодифузно друштво Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ 

Охрид ДООЕЛ, на регионално ниво – зона на распределба D6 Мали Влај; 
14. Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, на 

регионално ниво – зона на распределба D4 Боскија; 

                                                           
1 Регионите за емитување на телевизиски програмски сервиси се дефинирани во Планот за намена и распределба на 
преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс, бр.01-6569/1 од 26.12.2012 („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.168/12 и 73/13). 
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15. Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип, регионално 
ниво – зона на распределба D3 Туртел; 

16. Трговско друштво за радиодифузија ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица, 
регионално ниво – зона на распределба D4 Боскија; 

17.  Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС Злате ДООЕЛ Тетово на 
регионално ниво - зона на распределба D8 Попова Шапка; 

18. Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци на регионално 
ниво - зона на распределба D1 Црн Врв, Велес; 

19. Трговско радио дифузно друштво ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ Тетово, 
регионално ниво - зона на распределба D8 Попова Шапка; 

20. Трговско радиодифузно друштво Телевизија КОБРА ДОО Радовиш, 
регионално ниво – зона на распределба D4 Боскија; 

21. Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ, 
регионално ниво – зона на распределба D6 Мали Влај. 

  
c. Во точката „I.“, по алинејата „б1) За дигитална терестријална телевизија - 

телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс“, се додава нова алинеја која 
гласи:  

„б2) За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не 
користи ограничен ресурс 2, и тоа на: 
1. Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ – Манчев ДОО Скопје, на регионално 
ниво – Регион Скопје;  
2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје, на 
регионално ниво – Регион Скопје.“ 
 

d. Во точката „I.“ во алинејата „в) Локално ниво“, се вршат следните измени и 
дополнувања, и тоа: 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Битола со најблиската околина“, се 
се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – 
Општина Битола, Општина Могила, Општина Новаци и Општина Ресен“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Велес со најблиската околина“, се 
менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Oпштина Велес, 
Општина Чашка и Општина Градско“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Валандово со најблиската околина“ 
и точката „1. Трговско радиодифузно друштво ВТВ Тони ДОО Валандово“, 
се бришат; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Охрид со најблиската околина“, се 
менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Охрид и 
Општина Дебарца“. Точката „2. Трговско радиодифузно друштво Зоран 
Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ“ се брише; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Пробиштип со најблиската 
околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје –
Општина Кратово и Општина Пробиштип“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Општина Пласница“, се менуваат и 
гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не 

                                                           
2 Се однесува за регионот на град Скопје. 
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користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Кичево, Општина 
Пласница и Општина Македонски Брод“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Свети Николе со најблиската 
околина“, се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – 
Општина Свети Николе и Општина Лозово“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Струга со најблиската околина“, се 
менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Струга и 
Општина Вевчани“. Точката „2. Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ 
КАНАЛ Струга ДООЕЛ“ се бришат; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Струмица со најблиската околина“, 
се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – 
Општина Струмица, Општина Василево, Општина Босилево и Општина 
Ново Село“. Точката „2. Трговско друштво за радиодифузија ТВ – канал 
ВИС ДОО Струмица“ се брише; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Радовиш со најблиската околина“, 
се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – 
Општина Радовиш и Општина Конче“. Точката „2. Трговско радиодифузно 
друштво телевизија КОБРА ДООЕЛ Радовиш“ се брише; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Тетово со најблиската околина“, се 
менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Тетово, 
Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина Желино и Општина 
Брвеница“. Точката „1. Трговско радио дифузно друштво ТВ КОХА Меваип 
ДООЕЛ Тетово“, точката „2.Трговско радио дифузно друштво ТВ КИСС, 
Злате ДООЕЛ Тетово“ и точката „3.Трговско радиодифузно друштво 
МЕНАДА-ТЕТОВО ДОО Тетово“ се бришат; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Кавадарци со најблиската околина“ 
и точката „1. Трговско радиодифузно друштво ТВ КТВ 41, Делта-м 
електроник ДООЕЛ Кавадарци“ се бришат; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Куманово со најблиската околина“, 
се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – 
Општина Куманово, Општина Липково и Општина Старо Нагоричане“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Кичево со најблиската околина“, се 
менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска комуникациска 
мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – Општина Кичево, 
Општина Пласница и Општина Македонски Брод“. Точката „2. Трговско 
радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево 
ДООЕЛ“ и точката „3. Трговско радиодифузно друштво ТВ БОЕМ Слободан 
Меноски Кичево ДООЕЛ“ се бришат; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Штип со најблиската околина“, 
точката „1. Трговско радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип“ и точката 
„2.Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип“ се 
бришат; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Гевгелија со најблиската околина“, 
се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – 
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Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општина Богданци и Општина 
Дојран“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Гостивар со најблиската околина“, 
се менуваат и гласат: „За телевизија преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс на подрачје – 
Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Општина Боговиње“; 

- зборовите „За телевизија на подрачје – Центар Жупа со најблиската 
околина“ и точката „1.Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДОО 
Дебар“ се бришат. 
 

e. Точката III. се менува и гласи:  
„III. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност која ќе ја издаде Советот 
за радиодифузија на секое трговско радиодифузно друштво наведено во точка 
I. од оваа одлука, ќе бидат содржани податоците утврдени во член 56 од 
Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 
72/13).“ 
 

f. Точката „IV.“ се менува и гласи:  
„IV. За дозволата се плаќа годишен надоместок почнувајќи од датумот на 
издавањето на дозволите, на сметката на Советот за радиодифузија, чија 
висина за секоја тековна година, ја определува Советот за радиодифузија врз 
основа на средниот курс на ЕУР според Народна банка на Република 
Македонија, а согласно формулата утврдена во член 60 од Законот за 
радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13).“ 

 
g. Во точката „V.“, по ставот 1 се додава нов став кој гласи:  

„За радиодифузерите кои обезбедуваат телевизиски програмски сервиси не е 
потребно одобрение за користење на радиофреквенции.“ 

 
h. По точката „V.“, се додава нова точка „VI.“, која гласи:  

„VI. Трговските радиодифузни друштва за користење на ресурсите на 
дигитален терестријален мултиплекс за првата година, се должни да плаќаат 
надоместок врз основа на договор склучен помеѓу нив и операторот на 
дигитален терестријален мултиплекс. 
За понатомошното користење на ресурсите на дигитален терестријален 
мултиплекс, трговските радиодифузни друштва ќе бидат должни да плаќаат 
надоместок согласно пропис донесен од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации“.  

 
i. По точката „VI.“, се додава нова точка „VII.“ која гласи:  

„VII. Доколку радиодифузерите користат радиофреквенции од фиксна служба 
за доставување на сигналот до операторот на дигитален терестријален 
мултиплекс/операторот на јавна комуникациска мрежа која не користи 
ограничен ресурс, се должни да плаќаат годишен надоместок за користењето 
на радиофреквенциите за фиксна служба пресметан според Правилникот за 
начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.2/08). 
 

j. Точката „VI.“, станува точка „VIII.“ 
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Точката „VII.“, станува точка „IX.“ 
Точката „ VIII.“, станува точка „X.“. 

 Со денот на влегувањето во сила на Одлуката престануваат да важат 
постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност, кои на наведените 
радиодифузерите им беа издадени врз основа на Одлуката за доделување дозволи за 
вршење радиодифузна дејност, бр.02-1628/2 од 30.05.2007 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.67/07). 
 Советот за радиодифузија на Република Македонија на радиодифузерите ќе 
им издаде нови дозволи за вршење радиодифузна дејност. 
 Во останатите делови Одлуката за доделување дозволи за вршење 
радиодифузна дејност, бр.02-1628/2 од 30.05.2007 година („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.67/07) останува неизменета. 
 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја објави во 
,,Службен весник на Република Македонија”. 
 Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да подготви допис 
до Агенцијата за електронски комуникации  и да ја извести за одлуката. 
 Советот го задолжи назначеното лице од Совет за водење на предмети по 
управна постапка, одлуката да ја заведе во Уписникот Уп 1. 
 
 

Точка 4 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката 

за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-2035/1 од 
26.06.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08).  
      Советот донесе едногласна Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-2035/1 од 
26.06.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр.81/08). 
      Во Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност 
(телевизија), бр.07-2035/1 од 26.06.2008 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.81/08)  (во понатамошниот текст: Одлуката за доделување дозволи), се 
извршија следните измени и дополнувања: 

k.  Точката „I.“ се менува и гласи:  
„I. Се доделуваат 3 (три) дозволи за вршење радиодифузна дејност за 
емитување на телевизиски програмски сервиси на локално ниво што ќе се 
пренесуваат преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи 
ограничен ресурс, и тоа: 
1. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 

локално ниво – Општина Струга и Општина Вевчани, од претежно забавен 
општ формат на македонски јазик на Демиш Кариманоски од с.Лабуништа, 
општина Струга; 

2. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
локално ниво - Општина Долнени, Општина Прилеп и Општина 
Кривогаштани од претежно забавен општ формат, на бошњачки, 
македонски и албански јазик на Руждија Хасановиќ од с.Лажани, општина 
Долнени“ и 

3. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
локално ниво – Општина Кочани, Општина Виница, Општина Чешиново-
Облешево и Општина Зрновце, од општ формат во кој застапените видови 
програми ги остваруваат сите три медиумски функции, на македонски јазик, 
на Друштвото за производство, трговија, услуги и издавачка дејност 
ВИЗИЈА-ЛД ДООЕЛ увоз-извоз Кочани. 
 

l. По точката „I.“ се додава нова точка „II.“ која гласи:  



13 
 

„II. Се доделуваат 6 (шест) дозволи за вршење радиодифузна дејност за 
емитување на телевизиски програмски сервиси на регионално ниво3 што ќе се 
пренесуваат преку дигитален терестријален мултиплекс, и тоа: 

1. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
регионално ниво – зона на распределба D2 Страцин, од општ формат во 
кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски 
функции на македонски јазик на Златко Костадинов од Неготино; 

2. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
регионално ниво – зона на распределба D2 Страцин, од претежно забавен 
општ формат, на македонски јазик, на Трговско радиодифузно друштво 
СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје; 

3. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
регионално ниво – зона на распределба D1 Црн Врв, Велес, од општ 
формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три 
медиумски функции, на македонски јазик на Златко Ѓорчев од Кавадарци; 

4. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
регионално ниво – зона на распределба D3 Туртел, од претежно забавен 
општ формат, на македонски јазик на Слободан Дамјанов од Делчево; 

5. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
регионално ниво – зона на распределба D8 Попова Шапка, од претежно 
забавен општ формат на албански,  македонски и турски јазик, на Емрула 
Чеграни од Скопје, и 

6. 1 (една) дозвола за емитување на телевизиски програмски сервис, на 
регионално ниво – Општина зона на распределба D5 Пелистер, од 
претежно забавен општ формат на македонски јазик на ВИЖН-БМ увоз-
извоз ДООЕЛ Прилеп. 
 

m. Точката „II.“ станува точка „III.“ 
Точката „III.“ станува точка „IV.“ 
Точката „IV.“ станува точка „V.“ 
Точката „V.“ станува точка „VI.“  
 

n. Точката „VI.“, која со измените и дополнувањата станува точка „VII.“, се менува и 
гласи: 
 „VII. Во дозволите за вршење радиодифузна дејност за емитување 
телевизиски програмски сервис на локално и регионално ниво, кои ќе ги издаде 
Советот за радиодифузија на трговските радиодифузни друштва, ќе бидат 
содржани податоците утврдени во член 56 од Законот за радиодифузната 
дејност (“Службен весник на Република Македонија”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 
152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13).“ 
 

o. Точката „VII.“, која со измените и дополнувањата станува точка „VIII.“ се менува 
и гласи:  
„VIII. За дозволите се плаќа годишен надоместок почнувајќи од датумот на 
издавањето на дозволите, на сметката на Советот за радиодифузија, чија 
висина за секоја тековна година ја определува Советот за радиодифузија врз 
основа на средниот курс на ЕУР според Народна банка на Република 
Македонија, а согласно со формулата утврдена во член 60 од Законот за 
радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија”, 
бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13).“ 
 

p. Точката „VIII.“ која со овие измени и дополнувања станува точка „IX.“ се менува и 
гласи:  
„IX. Трговските радиодифузни друштва за користење на ресурсите на 
дигитален терестријален мултиплекс за првата година, се должни да плаќаат 

                                                           
3 Регионите за емитување на телевизиски програмски сервиси се дефинирани во Планот за намена и распределба на 
преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.168/12 и 73/13). 
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надоместок врз основа на договор склучен помеѓу нив и операторот на 
дигитален терестријален мултиплекс. 
За понатомошното користење на ресурсите на дигитален терестријален 
мултиплекс, трговските радиодифузни друштва ќе бидат должни да плаќаат 
надоместок согласно пропис донесен од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации.  
 

q. По точката „IX.“ се додава нова точка „X.“, која гласи:  
„X. Доколку радиодифузерите користат радиофреквенции од фиксна служба за 
доставување на сигналот до операторот на дигитален терестријален 
мултиплекс/операторот на јавна комуникациска мрежа која не користи 
ограничен ресурс, се должни да плаќаат годишен надоместок за користењето 
на радиофреквенциите за фиксна служба пресметан според Правилникот за 
начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на 
радиофреквенции, донесен од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации („Службен весник на Република Македонија“, бр.2/08)“. 
 

r. Постојната точка „IX“ станува точка „XI“. 
Точката „X.“ станува точка „XII“. 
Точката „XI.“ станува точка „XIII“. 
  

 Со денот на влегувањето во сила на Одлуката престануваат да важат 
постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност, кои на радиодифузерите 
наведени во точка 1 на овој заклучок им беа издадени врз основа на Одлуката за 
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2035/1 од 
26.06.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/08). 

 Советот за радиодифузија на Република Македонија на наведените 
радиодифузери ќе им издаде нови дозволи за вршење радиодифузна дејност.  
 Во останатите делови Одлуката за доделување дозволи за вршење 
радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2035/1 од 26.06.2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.81/08), останува неизменета. 
 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја објави во 
,,Службен весник на Република Македонија”. 
 Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да подготви допис 
до Агенцијата за електронски комуникации и да ја извести за одлуката на Советот. 
 Советот го задолжи назначеното лице од Совет за водење на предмети по 
управна постапка, одлуката да ја заведе во Уписникот Уп 1. 
 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја достави до 
радиодифузерите. 
 
 

Точка 5 
Советот ја разгледа Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за 

доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-2914/1 од 
06.10.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/08).  
 Советот едногласно донесе Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (телевизија) бр.07-
2914/1 од 06.10.2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.125/08). 
 Во Одлуката за доделување дозволa за вршење радиодифузна дејност 
(телевизија), бр.07-2914/1 од 06.10.2008 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.125/08) (во понатамошниот текст: Одлуката за доделување дозволa), се 
извршија следните измени и дополнувања, и тоа: 

a. Точката „I.“ се менува и гласи:  
„I. Се доделува 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна дејност за 

емитување на телевизиски програмски сервис на локално ниво, за Општина Кочани, 
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Општина Виница, Општина Чешиново – Облешево и Општина Зрновце, со претежно 
забавен општ формат, на македонски јазик, што ќе се емитува преку јавна електронска 
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на Ангел Петров од Кочани.“ 

b. Точката „V.“ се брише.  
c. точката „VI.“ која со овие измени и дополнувања станува точка „V.“, се 

менува и гласи:  
„V. Во дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување на 

телевизиски програмски сервис на локално ниво која Советот за радиодифузија ќе му ја 
издаде на трговското радиодифузно друштво, ќе бидат содржани податоците утврдени 
во член 56 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13).“ 

d. точката „VII.“, која со овие измените и дополнувањата станува точка „VI.“, 
се менува и гласи:  

„VI. За дозволата се плаќа годишен надоместок почнувајќи од датумот на 
издавањето на дозволата, на сметката на Советот за радиодифузија, чија висина за 
секоја тековна година, ја определува Советот за радиодифузија врз основа на средниот 
курс на ЕУР според Народна банка на Република Македонија, а согласно со формулата 
утврдена во член 60 од Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на 
Република Македонија”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 
72/13).“ 

e. Точката „VIII.“ која со овие измени и дополнувања станува точка VII.“ се 
менува и гласи:  

„VII. Доколку радиодифузерот користи радиофреквенции од фиксна служба за 
доставување на сигналот до операторот на јавна комуникациска мрежа која не користи 
ограничен ресурс, е должен да плаќа годишен надоместок за користењето на 
радиофреквенциите за фиксна служба пресметан според Правилникот за начинот на 
пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции, донесен од 
страна на Агенцијата за електронски комуникации („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.2/08)“. 

f. Точката „IX.“ станува точка „VIII.“. 
Точката „X.“ станува точка „ IX.“. 
Точката „XI.“ станува точка „X.“. 

 Со денот на влегувањето во сила на Одлуката, престанува да важи 
постојната Дозвола за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3452/1 од 26.11.2008 
година, која на Tрговскoто радиодифузно друштво „Телевизија Канал 8“ ДООЕЛ Кочани, 
му беше издадена врз основа на Одлуката за доделување дозвола за вршење 
радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2914/1 од 06.10.2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.125/08). 
  Советот за радиодифузија на Република Македонија на TРД „Телевизија Канал 
8“ ДООЕЛ Кочани, ќе му издаде нова дозвола. 
 Во останатите делови Одлуката за доделување дозвола за вршење 
радиодифузна дејност (телевизија), бр.07-2914/1 од 06.10.2008 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.125/08), останува неизменета. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката.  
 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја објави во 
,,Службен весник на Република Македонија”. 
 Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да подготви допис 
до Агенцијата за електронски комуникации и да ја извести за одлуката на Советот. 
 Советот го задолжи назначеното лице од Совет за водење на предмети по 
управна постапка, одлуката да ја заведе во Уписникот Уп 1. 
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 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја достави до 
радиодифузерот Tрговскoто радиодифузно друштво „Телевизија Канал 8“ ДООЕЛ 
Кочани. 
 
 

Точка 6 
Претседателот на Советот. д-р Зоран Трајчевски, информира дека сите 

радиодифузери поднеле Барање и во таа насока наведената точка нема основ да се 
разгледува на Седницата. 
 
 

Точка 7 
Советот ја разгледа Информацијата за ТРД Топ ТВ ДООЕЛ Берово со Предлог-

Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност.  
      Советот ја усвои Информацијата за ТРД ТОП ТВ ДООЕЛ Берово, по иницирана 
постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
      Советот, согласно член 63 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност, 
едногласно донесе Одлука за одземање на дозволата за вршење на радиодифузна 
дејност бр.07-3449/1 од 26.11.2008 година, на Трговско радиодифузно друштво ТОП ТВ 
ДООЕЛ Берово, со оглед дека по издавањето на дозволата настанале околности што 
претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност– 
неемитување најмалку 6 часа дневно програма на телевизија, спротивно на член 72 
став 4 од Законот за радиодифузната дејност. 
       Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја објави во ,,Службен 
весник на Република Македонија”. 
       Советот го задолжи назначеното лице од Совет за водење на предмети по управна 
постапка, одлуката да ја заведе во Уписникот Уп 1. 

 
 
Точка 8 
Разно  
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет 

на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа, Вишиот 
соработник од  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: Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел, Македонски 
Телеком АД Скопје и ТРД Оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско 
подружница Росоман. 
        Советот со 12 гласа „за“, (членовите на Советот, Столе Наумов, Замир Мехмети и 
Сељадин Џезаири беа отсутни за време на гласањето), донесе одлука:      
- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.1 за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот со 12 гласа „за“, (членовите на Советот, Столе Наумов, Замир Мехмети 
и Сељадин Џезаири беа отсутни за време на гласањето), донесе одлука:     
- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр.1 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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Советот со 14 гласа „за“, (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен за 
време на гласањето), донесе одлука:     
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел, 
да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.1 за регистрација на 
аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, 
Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот со 14 гласа „за“, (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен за 
време на гласањето), донесе одлука: 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел, 
да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр.17 за 
регистрација на дигитален програмски пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 
Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, на програмски сервиси 
за реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот со 14 гласа „за“, (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен за 
време на гласањето), донесе одлука: 
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 43 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот со 15 гласа „за“, едногласно, донесе одлука: 
- на ТРД Оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско подружница 
Росоман, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.1 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
      Советот го  задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети по 
управна постапка, 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: Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел, Македонски 
Телеком АД Скопје и ТРД Оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско 
подружница Росоман. 
 
 
 
Бр. 02-2280/16            Совет за радиодифузија на РМ 
19.06.2013 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 
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