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ЗАПИСНИК 
од 29-та седница на Советот 
одржана на 24.07.2012 година 

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

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

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Бранко 
Радовановиќ (годишен одмор), акад. Бојан Шоптрајанов (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Емилија Јаневска, Арбен Саити, 
Луција Ѓурковиќ, Слободан Беличански, Магдалена Довлева и Ружица Бошнакоска - 
Јотевска. 

Присутни новинари: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Максим Ристески од 
Капитал, Сања Казиовска од Дневник, Барбара Замеска од ЕУ, Елена Џугуманова од 
24 часа Вести.  

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 29-та седница на 

Советот за радиодифузија.  
Членот на Советот, Столе Наумов, предложи 18-та точка од дневниот ред, 

Предлогот за донесување на Деловник за изменување и дополнување на Деловникот 
за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр. 01-302/1 од 
31.01.2012 година, првично да се разгледа на координација, а потоа да се стави на 
дневен ред на седница на Совет. Предлогот со еден глас „за“ од членот на Советот, 
Столе Наумов, и со 8 гласа против од Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски, Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, членовите на Советот: 
Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, Антонио Јовановски, м-р Васко Петревски, Лазо 
Петрушевски, Селвер Ајдини и два воздржани гласа од членовите на Совет, м-р 
Методија Јанчески и Методи Стоименовски, не се усвои. (членот на Советот, Сељадин 
Џезаири не гласаше). 

Советот, со 11 гласа „за„ и еден воздржан глас од членот на Советот, Столе 
Наумов, го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 
  1. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Советот, одржана на 
02.07.2012 година.  

2. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот, одржана на 
06.07.2012 година.  

3. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 
година.  

4. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 
година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3770/1 од 
10.07.2012 година.  

5. Информација за поведени управни спорови пред Управен суд на РМ за 
трговските радиодифузни друштва: РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, РАДИО БЕСА 
ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени и РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево.  
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6. Информација за поведени управни спорови пред Управен суд на РМ за 
трговските радиодифузни друштва: ТРД Нова ДООЕЛ Куманово, Трговско 
радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје и 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје.  

7. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО МХ - 
РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.07-185 од 06.06.2012 година.  

8. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА 
ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, бр.07-187 од 06.06.2012 година.  

9. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
ДООЕЛ Пехчево, бр.07-186 од 06.06.2012 година.  

10. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на ТРД Нова ДООЕЛ Куманово, бр.07-247 од 10.07.2012 
година.  

11. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС 
РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, бр.07-248 од 11.07.2012 година.  

12. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ 
ДОО Скопје, бр.07-250 од 11.07.2012 година.  

13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ1 емитуван на 5 јуни 
2012 година. 

14. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ2 емитуван на 5 јуни 
2012 година.  

15. Информација во врска со постапувањето на радиодифузерите по изречените 
мерки на 15 седница на Советот.  

16. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Шутел.  
17. Информација по повод Дописот од Советот на Собрaнискиот канал.  
18. Предлог за донесување на Деловник за изменување и дополнување на 

Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр. 01-
302/1 од 31.01.2012 година. 

19.Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија на 
РМ 

20. Разно 
 

 
 
Точка 1  
Советот го разгледа Записникот од 25-та седница на Советот, одржана на 

02.07.2012 година.  
Записникот од 25-та седница на Советот, одржана на 02.07.2012 година, со 10 гласа 

„за“ и два воздржани гласа од членовите на Совет, Замир Мехмети и Столе Наумов, 
Советот, беше усвои во текстот како што беше предложен. 

 
 

       Точка 2 
        Советот го разгледа Записникот од 26-та седница на Советот, одржана на 
06.07.2012 година. 
        Записникот од 26-та седница на Советот, одржана на 06.07.2012 година, со 9 гласа 
„за“ и три гласа воздржани, од членовите на Совет, Столе Наумов, Замир Мехмети и 
Селвер Ајдини, Советот, беше усвоен во текстот како што беше предложен. 

 
 



3 
 

 
 
 Точка 3 

Советот го разгледа предложеното Изменување на Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија за 2012 година.  

Советот донесе едногласна одлука за усвојување на Ребалансот на 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година. 

Советот едногласно одлучи, врз основа на доставените барања од Секторот за 
информатика и технологии, да изврши ребаланс на Финансикиот план на Советот за 
радиодифузија за 2012 година . 

Со измените со наведениот ребаланс планираните приходи и расходи, ќе 
останат на претходно утврденото ниво од  81.117.232,00 денари. 

 Зголемување на предвидените средства се изврши на следната позиција на 
расходната страна : 

- Ставката  441500 Купување-набавка на друга опрема, се зголеми за 60.000,00 
денари и наместо сегашниот износ од 425.000,00 денари, и изнесува 485.000,00 
денари. 
Наведената измена на предметна позиција се однесува за обезбедување на 

средства наменети за набавка на клима уреди-инвентори и набавка на уред за за 
дојавување на температурни измени наменети за сервер салата. 

Воедно се  изврши намалување на предвидените средства на следната позицијата 
на расходната страна  и тоа: 

- Ставката  441000 Купување-набавка на намештај, се намали за 60.000,00 
денари и наместо сегашниот износ од 500.000,00 денари, и изнесува 440.000,00 
денари. 

Советот го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да го изготви 
Ребалансот на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, 
во кој ќе ги вгради наведените измени и дополнувања. 

 
 
Точка 4 
Советот го разгледа предложеното Изменување и дополнување на Годишниот 

план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен 
текст) бр.01-3770/1 од 10.07.2012 година.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски предложи, зборовите монтажа и 
демонтажа кои се наведени во предметот на договорот за јавна набавка/рамковната 
спогодба, бидејќи претставуваат услуги и не се предмет на набавка, да се избришат и 
во предметот да биде наведено само – клима уреди две (2) парчиња. 
            Советот го усвои Изменувањето и дополнувањето на Годишниот план за јавни 
набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-
3770/1 од 10.07.2012 година, вклучувајќи го и предлогот на членот на Советот, Лазо 
Петрушевски. 

       Советот едногласно одлучи, согласно потребите на Советот за радиодифузија 
на РМ кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни 
набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3770/1 од 
10.07.2012 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, 
постојниот Годишен план за јавни набавки за 2012 година, да се измени, и тоа: 

             Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 
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1.1. Точката 24 која гласи: 

 
Бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
 
24. 

 
 
 Клима уреди – 3 
(три)  парчиња 

  
 

      
      јули 

 
 

Постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 

 
 
 

50.850,00 

      
        Се менува на следниот начин, и гласи: 

 

 
Бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
 
24. 

 
 
 
 Клима уреди – 2(две)  
парчиња  
 

  
 

      
      јули 

 
 
 

Постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 

 
 
 

80.000,00 
 

     
           Финансиските средства за реализација на наведената постапка за доделување 
на предметниот договор за јавна набавка се обезбедени со финансискиот план на 
Советот за радиодифузија.  
         Советот го задолжи  Секторот за правни работи да подготви Пречистен текст на 
Годишниот план за јавни набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ. 

 
 
Точка 5 
Советот ја разгледа предложената Информација за поведени управни спорови 

пред Управен суд на РМ за трговските радиодифузни друштва: РАДИО МХ - РАДИО 
Охрид ДООЕЛ, РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени и РАДИО ПЕХЧЕВО 
ДООЕЛ Пехчево.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за 
радиодифузија на РМ на 17-та седница одржана на 29.05.2012 година, согласно 
Заклучокот на Советот, бр.02-2791/6 од 30.05.2012 година, донесе одлуки за одземање 
на дозволите за вршење радиодифузна дејност на радиодифузерите кои не ја 
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исполнија обврската за плаќање на надоместокот за дозволата, и тоа на следните 
трговските радиодифузни друштва:  

• „МХ радио Охрид“ ДООЕЛ Охрид (Одлука, бр.07-185/1 од 06.06.2012); 
• „Радио Пехчево“ ДООЕЛ Пехчево (Одлука, бр.07-186/1 од 06.06.2012), и 
• „Радио Беса Долнени“ ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени (Одлука, бр.07-187/1 од 

06.06.2012). 
Меѓутоа, по донесувањето на одлуката на Советот за одземање на дозоволите за 

вршење радиодифузна дејност на погоре наведените радиодифузери, истите 
доставиле известувања до Советот дека ја исполниле во целост обврската кон Советот 
за радиодифузија на РМ, за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност. Како доказ за целосното исполнување на обврската кон 
Советот за плаќање на доспеаниот надоместокот за дозволата, во прилог кон своите 
известувања, трговските радиодифузни друштва „МХ радио Охрид“, „Радио Пехчево“ и 
„Радио Беса Долнени“ доставија и фотокопија од уплатниците со кои се реализирани 
уплатите на жиро-сметката на Советот. Видно од приложените уплатници, како и врз 
основа на увид во жиро-сметката на Советот, се констатираше дека наведените 
радиодифузери во целост го платија доспеаниот надоместок за дозволата за вршење 
радиодидфузна дејност. 

Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со поведените управни 
спорови пред Управниот Суд од страна на трговските радиодифузни друштва: „МХ 
радио Охрид“, „Радио Пехчево“ и „Радио Беса Долнени“, по повод одлуките на Советот 
за одземање на дозволите за вршење радидифузна дејност. 

 
 
Точка 6 
Советот ја разгледа предложената Информација за поведени управни спорови 

пред Управен суд на РМ за трговските радиодифузни друштва: ТРД Нова ДООЕЛ 
Куманово, Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин 
ДООЕЛ Скопје и ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски објасни дека Советот за 
радиодифузија на РМ на 27-та седница одржана на 09.07.2012 година, ја разгледа и 
усвои предложената Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските 
радиодифузни друштва кои што не ја исполнија оваа обврска. 

Во врска со тоа, Советот за радиодифузија на РМ во согласност со Заклучокот на 
Советот, бр.02-3658/6 од 10.07.2012 година, донесе одлуки за одземање на дозволите 
за вршење радиодифузна дејност на радиодифузерите кои не ја исполнија обврската 
за плаќање на надоместокот, помеѓу кои беа и трговските радиодифузни друштва:  

• ТРД „ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ“ Мартин ДООЕЛ Скопје (дозвола, бр.07-
1969/1 од 18.06.2007); 

• ТРД „ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ“ ДОО Скопје (дозвола бр.07-1950/1 од 18.06.2007), и 
• ТРД „НОВА“ ДООЕЛ Куманово (дозвола, бр.07-2018/1 од 18.06.2007). 

 По донесувањето на одлуката на Советот за радиодифузија на РМ за одземање на 
дозоволите на погоре наведените радиодифузери, истите ја исполниле во целост 
обврската кон Советот, односно го платиле во целост надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност и поднеле тужба за поведување Управен спор пред 
Управниот Суд по повод Одлуката на Советот за одземање на нивната дозволата. Како 
доказ за целосното исполнување на обврската кон Советот за плаќање на доспеаниот 
надоместокот за дозволата, во прилог кон своите известувања, погоре наведените 
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радиодифузери доставија фотокопија од уплатниците со кои се реализирани уплатите 
на жиро-сметката на Советот, како и копија од поднесената тужба за поведување 
Управен спор пред Управниот Суд.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека му е драго што конечно 
радиодифузерите почнаа да разбираат дека Советот за радиодифузија е сериозно 
регулаторно тело, кое доследно го почитува и спроведува Законот. Апелираше до сите 
трговски радиодифузни друштва во РМ, во целост да го почитуваат Законот за 
радиодифузната дејност, доследно да се придржуваат кон него и да ги почитуваат 
обврските кон Советот за да во иднина не се доведат до состојба, да им се одземат 
дозволите за вршење радиодифузна дејност. 

Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со извршените плаќања 
на надоместокот за доволата од страна на трговските радиодифузни друштва: 
„„ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ“; „ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ“ и „НОВА“ Куманово, како и за 
поведени управни спорови од наведените радиодифузери по повод одлуките на 
Советот за одземање на дозволите за вршење радидифузна дејност. 

 
 
Точка 7 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.07-185 од 06.06.2012 година.  

Советот едногласно донесе Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 
РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр. 07-185 од 06.06.2012 година. 

Советот го задолжи Трговско радиодифузно друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид  
ДООЕЛ, најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни следните финансиски и други 
обврски, односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред 
Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на дозволата 
бр. 07-185 од 06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  

-  да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за поништување на 
одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр. 07-185 од 06.06.2012 
година, во “Службен весник на РМ”; и 

-  да ја повлече тужбата (бр.03-3507/1) против Советот за радиодифузија, за  
поништување на Одлуката бр. 07-185 од 06.06.2012 година, за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност бр.07-1988/1 од 18.06.2007 година, поднесена до 
Управниот суд, на ден 19.07.2012 година.  

Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво РАДИО МX – РАДИО 
Охрид ДООЕЛ, бр. 07-185 од 06.06.2012 година, стапува во сила на ден 06.08.2012 
година, под услов Трговско радиодифузно друштво РАДИО МX – РАДИО Охрид 
ДООЕЛ, навремено да ги исполни сите финансиски и други обврски.  

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво РАДИО МX – РАДИО 
Охрид ДООЕЛ, не ги исполни сите финансиски и други обврски, во наведениот рок, 
останува во сила Одлуката на Советот за радиодифузија бр. 07-185 од 06.06.2012 
година, за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-1988/1 од 
18.06.2007 година. 
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Точка 8 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, бр.07-187 од 06.06.2012 година.  

Советот едногласно донесе Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 
РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени, бр. 07-187 од 06.06.2012 година. 

Советот го задолжи Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште Долнени, најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни следните 
финансиски и други обврски односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор 
пред Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на 
дозволата бр. 07-187 од 06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за поништување на 
одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени, бр. 07-187 од 
06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”; и 

- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за  
поништување на Одлуката бр. 07-187 од 06.06.2012 година, за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година, поднесена до 
Управниот суд, на ден 18.06.2012 година.  
 Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште Долнени, бр. 07-187 од 06.06.2012 година, стапува во сила на ден 
06.08.2012 година, под услов  Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 
с.Црнилиште Долнени, навремено да ги исполни сите финансиски и други обврски. 
 Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА 
ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени, не ги исполни обврските во наведениот рок, останува во 
сила Одлуката на Советот за радиодифузија бр. 07-187 од 06.06.2012 година, за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-2046/1 од 18.06.2007 
година. 

 
 
Точка 9 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, бр.07-186 од 06.06.2012 година.  

Советот едногласно донесе Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 
РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, бр. 07-186 од 06.06.2012 година. 

Советот го задолжи Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ 
Пехчево, најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни следните финансиски и други 
обврски, односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред 
Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на 
дозволата бр. 07-186  од 06.06.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  
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- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за поништување на 
одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, бр. 07-186 од 06.06.2012 
година, во “Службен весник на РМ”; и 

- да ја повлече тужбата (бр.0306-25/1) против Советот за радиодифузија, за  
поништување на Одлуката бр. 07-186 од 06.06.2012 година, за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година, поднесена до 
Управниот суд, на ден 28.06.2012 година.  
 Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
ДООЕЛ Пехчево, бр. 07-186 од 06.06.2012 година, стапува во сила на ден 06.08.2012 
година, под услов  Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ 
Пехчево, навремено да ги исполни сите финансиски и други обврски. 

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО 
ДООЕЛ Пехчево, не ги исполни обврските во наведениот рок, останува во сила 
Одлуката на Советот за радиодифузија бр. 07-186 од 06.06.2012 година, за одземање 
на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-2041/1 од 18.06.2007 година. 

 
 
Точка 10 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Нова ДООЕЛ 
Куманово, бр.07-247 од 10.07.2012 година.  

Советот донесе Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ 
Куманово, бр. 07-247 од 10.07.2012 година, со што се сторнира издадената фактура 
бр.120/2012 од 10.07.2012 година на износ од 16.823,00 денари. 

Советот го задолжи Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово 
најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни следните финансиски и други обврски 
односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор 
пред Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на дозволата 
бр. 07-247 од 10.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за поништување на 
одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, бр. 07-247 од 10.07.2012 година, во 
“Службен весник на РМ”; и 

- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за  поништување на 
Одлуката бр. 07-247 од 10.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-2018/1 од 18.06.2007 година, поднесена до Управниот суд, 
на ден 12.07.2012 година.  
 Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, 
бр. 07-247 од 10.07.2012 година, стапува во сила на ден 06.08.2012 година, под услов 
Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, навремено да ги исполни 
сите финансиски и други обврски. 
 Доколку радиодифузерот, Трговско радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ 
Куманово, не ги исполни обврските во наведениот рок, останува во сила Одлуката на 
Советот за радиодифузија бр. 07-247 од 10.07.2012 година, за одземање на дозволата 
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за вршење радиодифузна дејност бр.07-2018/1 од 18.06.2007 година и фактурата 
бр.120/2012 од 10.07.2012 година. 

 
 
Точка 11 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно 
друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, бр.07-248 од 
11.07.2012 година.  

Советот едногласно донесе Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, бр. 07-248 од 11.07.2012 
година, со што се сторнира издадената фактура бр.123/2012 од 11.07.2012 година на 
износ од 27.235,00 денари. 

Советот го задолжи, Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК 
ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни следните 
финансиски и други обврски, односно: 

- да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред 
Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на дозволата 
бр. 07-248 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за поништување на 
одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, бр. 
07-248 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”; и 

- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за  поништување на 
Одлуката бр. 07-248 од 11.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-1969/1 од 18.06.2007 година, поднесена до Управниот суд, 
на ден 16.07.2012 година.  
         Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО 
КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, бр. 07-248 од 11.07.2012 година стапува во сила 
на ден 06.08.2012 година, под услов  Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС 
РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, навремено да ги исполни сите 
финансиски и други обврски.          

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО 
КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, не ги исполни обврските во наведениот рок, 
останува во сила Одлуката на Советот за радиодифузија бр. 07-248 од 11.07.2012 
година, за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-1969/1 од 
18.06.2007 година и фактурата бр.123/2012 од 11.07.2012 година. 

 
 
Точка 12 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за поништување на одлуката за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, бр.07-250 од 11.07.2012 година.  

Советот едногласно донесе Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, бр. 07-250 од 11.07.2012 година, со што се сторнира 
издадената фактура бр.122/2012 од 11.07.2012 година на износ од 55.453,50 денари. 
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Советот го задолжи Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО 
Скопје, најдоцна до 31.07.2012 година, да ги исполни следните финансиски и други 
обврски односно: 

-  да ги плати трошоците за судски такси во постапката по управниот спор пред 
Управниот суд на РМ во вкупен износ од 480,00 денари;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за одземање на дозволата 
бр. 07-250 од 11.07.2012 година, во “Службен весник на РМ”;  

- да ги плати трошоците за објавување на Одлуката за поништување на 
одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 
радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, бр. 07-250 од 11.07.2012 
година, во “Службен весник на РМ” и 

- да ја повлече тужбата против Советот за радиодифузија, за  поништување на 
Одлуката бр. 07-250 од 11.07.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност бр.07-1950/1 од 18.06.2007 година, поднесена до Управниот суд, 
на ден 18.07.2012 година.  

Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО 
Скопје, бр. 07-250 од 11.07.2012 година, стапува во сила на ден 06.08.2012 година, под 
услов  Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, навремено да 
ги исполни сите финансиски и други обврски. 

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО 
Скопје, не ги исполни обврските во наведениот рок, останува во сила Одлуката на 
Советот за радиодифузија бр. 07-250 од 11.07.2012 година, за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност бр.07-1950/1 од 18.06.2007 година и фактурата 
бр.122/2012 од 11.07.2012 година. 

 
 
Точка 13 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис МТВ1 

емитуван на 5 јуни 2012 година. 
Членот на Советот, Столе Наумов, поради прекршување на член 71 став 3 од 

Законот за радиодифузната дејност и член 7 од Правилникот за заштита на 
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, 
психички и морален развој (несоодветен термин на емитување програма), предложи да 
им се упати укажување. Исто така рече дека ставот на уредникот на филмската 
програма на МТВ1, бил дека репризираната епизода од францускиот игран серијал 
„Клара Шелер“, треба да биде означена со 12+, односно Трета категорија програма, 
која не се препорачува за деца под дванаесет години, а според Правилникот на 
Советот за радиодифузија, таа категорија програма не смее да се емитува пред 21 
часот, односно сугестијата е серијата да се категоризира во Четвртата категорија 
програма, односно „16+“ - Програми што не се препорачуваат за малолетници под 16 
години. Предложи, прво Советот на програмскиот сервис МТВ1 да му сугерира за 
категоризацијата на програмите и доколку тоа МТВ1 во иднина не го почитува, тогаш да 
се изрече мерка. 

Членот на Советот Лазо Петрушевски се согласи со предлогот на Столе Наумов, 
односно поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 
и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 
штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен 
термин на емитување програма), предложи да им се упати укажување. 
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Членот на Советот, м-р Васко Петрески поради прекршување на член 71 став 3 
од Законот за радиодифузната дејност и член 7 од Правилникот за заштита на 
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, 
психички и морален развој (несоодветен термин на емитување програма), бидејќи 
станува збор за малолетна публика која Советот согласно Законот треба да ја заштити, 
предложи на МТВ1 да и се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување. 
Нагласи дека е свесен за редоследот на изрекување мерки, но сепак рече дека истите 
зависат и од тежината на повредата. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири се согласи со предлогот на г-динот Васко 
Петрески, односно поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за 
радиодифузната дејност и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика 
од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален 
развој (несоодветен термин на емитување програма), бидејќи станува збор за 
малолетна публика која Советот согласно Законот треба да ја заштити, предложи на 
МТВ1 да се изрече мерката писмена опомена со барање за објавување. 

Членот на Советот, Методи Стоименовски, појасни дека мерката писмена 
опомена со барање за објавување не може да се изрече доколку претходно не е 
изречена мерката писмена опомена, при што кај МТВ1, поради прекршување на член 
71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 7 од Правилникот за заштита 
на малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот 
физички, психички и морален развој (несоодветен термин на емитување програма) 
нема досега изречено ниедна мерка. Предложи да се изрече мерката писмена 
опомена. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека кога се работи за 
јавниот сервис, односно МТВ1, Советот треба да биде посебно внимателен затоа што 
програмата се емитува на целата територија на РМ која треба да биде во согласност со 
Законот за радиодифузната дејност. Во МТВ 1 има професионалци во работата кои 
претпоставува дека биле свесни за категоризацијата и емитувањето на серијата во 
несоодветен термин. Предложи да им се упати соодветна мерка, писмена опомена или 
писмена опомена со барање за објавување, и да им се укаже дека Секторот за  
програмски работи ги мониторира, ги следи и согласно тоа консатирал прекршок на 
Законот за радиодифузната дејност. 

Претседателот на Советот, предлогот на членот на Советот, Столе Наумов, 
поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 7 
од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно да 
влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен термин на 
емитување програма), на МТВ1 да им се упати укажување, го стави на гласање. „за“ 
овој предлог гласаа членовите на Совет, Столе Наумов, Замир Мехмети, Лазо 
Петрушевски, м-р Милаим Фетаи, против беа, м-р Зоран Трајчевски, м-р Борис Арсов, 
Методиј Стоименовски, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, м-р Методија 
Јанчески, Антонио Јовановски, а воздржан беше Селвер Ајдини. Предлогот не беше 
усвоен. 

Претседателот на Советот, предлогот, поради прекршување на член 71 став 3 
од Законот за радиодифузната дејност и член 7 од Правилникот за заштита на 
малолетната публика од програми што можат штетно да влијаат врз нејзиниот физички, 
психички и морален развој (несоодветен термин на емитување програма), на МТВ1 да 
се изрече мерката писмена опомена, го стави на гласање. 

Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис МТВ1, 
емитуван  на 5 јуни 2012 година,.  
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Советот со 8 гласа „за“ од членовите на Советот, м-р Зоран Трајчевски, м-р 
Милаим Фетаи, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, , Методи Стоименовски, м-р 
Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Сељадин Џезаири, еден глас против од членот на 
Советот, Столе Наумов и три воздржани гласа од членовите на Совет, Лазо 
Петрушевски, Антонио Јовановски и Замир Мехмети, одлучи на МТВ1: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен термин на 
емитување програма), да се изрече мерката: писмена опомена. 

Во врска со второто прекршување констатирано на МТВ1, прекршување на член 98 
став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање), 
(Опис: Во прилог за летни активности на издавачката куќа „Просветно дело“ од 
Скопје, претставничката на фирмата ја промовира неколкудневната маркетиншка 
кампања „Шопинг и забава во Просветно дело“, при што, покрај општиот разговор 
за читачките навики, акцент е ставен на попустот од 30 до 50 отсто од понудата 
на патничките куфери на шпанската фирма „Габол“, како и на одредени книги од 
книжарниците на издавачката куќа), членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се 
работи за читање на книги, односно начин да се мотивира читањето кај публиката и 
според него ова е начин издавачките куќи да се доближат до јавноста и читателите. 
Смета дека има елементи на прикриено рекламирање, но во овој случај не е потребно 
да се биде строг во таа насока. Во вториот забележан случај на прикриено 
рекламирање, (Опис: Водителите на емисијата го промовираат настанот - „Euro 
2012 Gol“, организиран на Плоштадот Македонија од обложувалницата „Спорт 
Лајф“; опишани се сите детаљи околу организацијата, а во прилогот се 
инсертирани и фотографии преземени од интернет страниците на рекламираната 
обложувалница), смета дека исто така има елементи на прикриено рекламирање но 
дозволено е на ниво на настан, на ниво на информација да се направи истото. 
Предложи на МТВ1 да им се упати укажување. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот треба да биде 
принципиелен, и поради тоа што претходно има изречено мерка писмена опомена, сега 
предложи поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната 
дејност (емитување прикриено рекламирање), да им се изрече мерката писмена 
опомена со барање за објавување. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека претходната мерка писмена 
опомена е изречена пред 2 години и 4 месеци, и во таа насока предложи мерката 
писмена опомена да се повтори. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски и членот на Советот, Столе 
Наумов, по дискусијата ги повлекоа своите предлози. 

Советот едногласно одлучи, на МТВ1: 
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(емитување прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 14 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис МТВ2 

емитуван на 5 јуни 2012 година.  
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Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис МТВ 2, 
емитуван  на 5 јуни 2012 година.  

По предлог на Претседателот на Совет, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи на МТВ2: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен термин на 
емитување програма), да се изрече мерката: писмена опомена. 

По предлог на членот на Совет, Столе Наумов, Советот едногласно одлучи на 
МТВ2: 
- поради прекршување на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и член 
12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат штетно 
да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 
правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите 
пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано 
визуелно предупредување во текот на програмата), да му се упати укажување. 

По предлог на Претседателот на Совет, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи на МТВ2: 
- поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната 
дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во 
програмите), да му се упати укажување. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Укажувањата и Одлуката во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 
 
Точка 15 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со постапувањето на 

радиодифузерите по изречените мерки на 15 седница на Советот.  
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот за 

радиодифузија на својата 15-та седница одржана на 18 мај 2012 година, донесе одлука 
за изрекување на мерката писмена опомена со барање за објавување на пет 
радиодифузери: ТВ Сител (2 мерки - за непочитување на член 83 став 1 и на член 93 
став 3 од Законот за радиодифузната дејност), Радио Антена 5 (2 мерки – за 
непочитување на член 97 став 1 и на член 106 став 1 од Законот),ТВ Канал 5 (1 мерка - 
за прекршок на член 74 став 1 од Законот), ТВ Алсат-М (1 мерка - за прекршок на член 
71 став 3 од Законот и на член 13 став 1 од Правилникот за заштита на малолетната 
публика) и Радио Рос Метрополис (3 мерки - за прекршок на член 74 став 2, член 93 
став 3 и на член 97 став 1 од Законот).  
 Одлуките на Советот во пропишаниот рок (30 дена од приемот), ги испочитувале 
три радиодифузери: ТВ Канал 5, ТВ Сител и Радио Антена 5 коишто повратно, со 
допис, како што беше барано во одлуките, го информирале Советот кога ќе ја извршат 
мерката. Дописите ги доставиле во предвидениот рок, 8 дена од приемот на 
изречените мерки.  
 ТВ Алсат М и Радио Рос Метрополис не го известиле Советот дали и кога ќе ги 
спроведат обврските од одлуките за изрекување мерки. Обврската да го известат 
Советот за денот на извршувањето на мерките и двата радиодифузери требаше да ја 
реализираат заклучно со 15 јуни 2012 година, односно 8 дена по приемот на одлуките, 
кои уредно ги добиле на 7 јуни 2012 година, што се гледа од повратните поштенски 
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картички. Информацијата за изречените мерки имаа обврска да ја објават, најдоцна до 
7 јули, 30 (триесет) дена од приемот на одлуките. 

Раководителот на Секторот за правни работи, во однос за неизвршувањето на 
мерките од страна на двата наведени радиодифузери, ја објасни правната рамка. 
Објасни дека Законот за радиодифузната дејност не содржи одредби со кои се 
предвидува санкционирање на радиодифузерите кои не ги извршиле мерките што им ги 
изрекол Советот за радиодифузија. Неизвршувањето на изречените мерки - писмени 
опомени со барање за објавување од страна на радиодифузерите ТВ Алсат М и Радио 
Рос Метрополис, треба да се смета како неотстранување на прекршувањата заради 
кои се изречени мерките, односно непочитување на член 71 став 3 од Законот за 
радиодифузната дејност и на член 13 став 1 од Правилникот за заштита на 
малолетната публика (ТВ Алсат М) и член 74 став 2, член 93 став 3 и член 97 став 1 од 
Законот (Радио Рос Метрополис). Предлог-заклучокот кој го наведе, изработен од 
Стручната служба е дека во дадената ситуација, со оглед на природата на сторените 
прекршувања за кои се изречени мерките од Советот - писмените опомени со барање 
за објавување, а кои мерки не се извршени од страна на наведените радиодифузери, 
постои законска можност радиодифузерите да се санкционираат со построга мерка 
предвидена согласно Законот за радиодифузната дејност – поведување прекршочна 
постапка, во согласност со член 37 став 1 точка 13 од истиот Закон. 
 Советот ја усвои Информацијата во врска со постапувањето на 
радиодифузерите по изречените мерки на 15 седница на Совет.  
 Со оглед на природата на сторените прекршувања за кои Советот ги 
изрекол мерките - писмени опомени со барање за објавување на радиодифузерите ТВ 
Алсат М и Радио Рос Метрополис, а кои мерки не се извршени од страна на 
наведените радиодифузери, поради постоење на законска можност радиодифузерите 
да се санкционираат со построга мерка предвидена согласно Законот за  
радиодифузната дејност, Советот едногласно одлучи да поведе прекршочни постапки, 
во согласност со член 37 став 1 точка 13 од истиот Закон, против: 

- ТВ Алсат М - за повреда на член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност и 
член 13, став 1 од Правилникот за заштита на малолетната публика, казниво по член 
166, став 1, точка 13 и став 3 од Законот, и 
    - Радио Рос Метрополис - за повреда на член 74 став 2 од Законот за 
радиодифузната дејност, казниво по член 166, став 1, точка 16 и став 3 од Законот; за 
повреда на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност, казниво по член 166, 
став 1, точка 29 и став 3 од Законот, и  за повреда на член 97 став 1 од Законот за 
радиодифузната дејност, казниво по член 166, став 1, точка 34 и став 3 од Законот. 
  Советот го задолжи Секторот за правни работи согласно Законот за 
прекршоците, да поведе постапки за порамнување, односно да поведе прекршочни 
постапки пред надлежниот суд  против радиодифузерите ТВ Алсат М и Радио Рос 
Метрополис. 

 
 
Точка 16 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – 

ТВ Шутел.  
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека по две 

направени анализи на форматот на програмскиот сервис на ТВ Шутел, првата од 23 до 
29 април 2012 година, втората од 25 јуни до 1 јули 2012 година, констатирано беше 
дека радиодифузерот сериозно отстапува од општиот телевизиски формат за кој добил 
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дозвола за вршење радиодифузна дејност. Врз основа на тоа, на 9 јули 2012 година, 
Советот иницираше постапка за одземање на дозволата за работа на ТВ Шутел. 

Раководителот на Секторот за програмски работи, информира дека според 
податоците од мониторингот спроведен во периодот од 16 до 22 јули 2012 година, ТВ 
Шутел ја усогласи својата програма со програмските услови од дозволата за вршење 
радиодифузна дејност. Констатиран е следниот распоред на медиумските функции: 
35,37% - програми со информативна функција; 33,12% - програми со забавна функција; 
и 31,51% - програми што исполнуваат образовна функција.   

  Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека радиодифузерот 
со последниот мониторинг докажал дека може да ги исполни условите од дозволата. 

Советот го усвои Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 
Шутел.  

Според податоците од мониторингот спроведен во периодот од 16 до 22 јули 
2012 година, Советот констатира дека ТВ Шутел ја усогласи својата програма со 
програмските услови од дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
           Советот, врз основа на член 37, став 2, алинеја 5 и член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност и Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД 
„ТВ Шутел“ ДООЕЛ Скопје, реализиран во периодот од 16 до 22 јули 2012, а во 
согласност со член 134 став 4, во врска со член 223 став 1 и член 127 став 1 од Законот 
за општата управна постапка и во согласност со член 20, алинеја 1 и 3 од Деловникот 
за работа на Советот (Пречистен текст), во врска со иницираната постапка за 
одземање на дозволата на ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје, иницирана согласно 
Заклучокот на Советот, бр.02-3658/14 од 10.07.2012, со 11 гласа „за“ и еден воздржан 
глас од членот на Советот, Сељадин Џезаири, донесе: 
- Заклучок за запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на ТРД „ТВ Шутел“ ДООЕЛ Скопје, бр.07-1953/1 од 18.06.2007, 
поради тоа што радиодифузерот ја усогласи својата програма со програмските услови 
од дозволата за вршење радиодифузна дејност односно го усогласи форматот на 
својот програмски сервис со форматот утврден во дозволата – телевизиски програмски 
сервис од општ формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три 
медиумски функции.  

 
 
Точка 17 
Советот ја разгледа  Информацијата по повод Дописот од Советот на 

Собрaнискиот канал.  
Раководителот на Секторот за програмски работи објасни дека Советот на 

Собранискиот канал упати допис до Советот за радиодифузија (наш бр. 03-3723/1 од 6 
јули 2012 година) во кој што информира дека на својата четврта седница ја 
разгледувале информацијата за начинот на емитување на јазикот кој го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија. Со дописот, од Советот за 
радиодифузија бараат, во рамки на неговите ингеренции, да достави мислење за 
начинот на решавање на проблемот од технички и програмски аспект. 
           Исто така, со дописот му е оставена можност на Советот за радиодифузија, 
доколку смета дека е потребно, во рамки на своето мислење да посочи и законски 
измени за изнаоѓање најсоодветно решение. 

Раководителот на Секторот за програмски работи, објасни дека во 
информацијата е објаснета правната рамка во однос на прашањето за употреба на 
јазикот во Собранието на Република Македонија кое е уредено со Законот за употреба 
на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија и во 
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единиците на локалната самоуправа (“Сл. весник на РМ“ бр.101/2008 и бр.100/2011), 
актуелната состојба, односно Операторите на јавни комуникациски мрежи, по правило, 
го преземаат сигналот на Собранискиот канал од аналогните земски предаватели и 
репетитори кои емитуваат два аудио канали, односно дуал тон, како и директно од 
Македонската радиотелевизија претежно со оптика. До гледачите сигналот доаѓа во 
два формата: аналоген и дигитален. Аналогниот сигнал без оглед дали е во пакет на 
аналогни програми на кабелските оператори или се добива преку терестријален 
систем, содржи дуал тон и тој таков стигнува до гледачите. Собранискиот канал 
седниците на Собранието на Република Македонија ги емитува така што првиот аудио 
канал го користи за македонски, а вториот аудио канал за албански јазик. Избор на 
аудио каналот за албански јазик од страна на крајните корисници е можен  доколку тие  
имаат телевизиски приемник со дуал тон и со избор на лев или десен канал го 
избираат саканиот аудио излез. Проблем се појавува кај старите ТВ приемници кои се 
моно, и тогаш граѓаните со вакви телевизори немаат можност за избор на аудио 
каналот на албански јазик. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи Советот да иницира средба со 
преставници од Собранието на РМ, од Министерството за транспорт и врски, во идниот 
Закон попрецизно да биде решен статусот на Собранискиот канал и неговите 
програмски содржини кои треба да се движат во доменот на работењето на 
Собранието на РМ. Наведе примери од Западна Европа, односно каде веќе има 
парламентарен канал во Велика Британија и Франција. Во врска со изрекувањето 
мерки рече дека постои дилема околку програмската и уредничката одговорност кај 
Собранискиот канал. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека сака да се задржи 
во врска со содржината на точката од дневен ред, односно во однос на појавувањето 
на техничка грешка при преносот на седниците на Собрание на РМ. Собранискиот 
канал седниците на Собранието на Република Македонија ги емитува така што првиот 
аудио канал го користи за македонски, а вториот аудио канал за албански јазик. Но од 
пред извесно време оваа можност при преносот од страна на кабелските оператори, не 
е достапна за граѓаните на РМ. Апелира оваа можност да не биде на ниво на политичко 
прашање, туку да има брзо решавање на техничкиот проблем. Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи рече дека не треба да се крати законското право, 
кое Собранискиот канал го има воведено, но операторите на јавните комуникациски 
мрежи при преносот на програмскиот сервис на Собарнискиот канал технички го 
оневозможуваат. 

Членот на Советот, Методи Стоименовски, во однос на предлог заклучокот рече 
дека не се согласува во целост, односно со став 3 и став 4 (Според стандардите за 
емитување ваков вид сервиси во развиените земји кои имаат ваква традиција, 
Собранискиот канал треба да биде специјализиран сервис на МРТ, независен од 
Собранието на Република Македонија, за кој програмската, односно уредувачката 
одговорност ќе ја има јавниот радиодифузен сервис; и Советот на Собранискиот 
канал треба да се грижи за остварување на мисијата на овој канал, но никако и за 
неговите карактеристики како програмски сервис, ниту пак треба да одлучува за 
неговото секојдневно работење;), да бидат наведени во дописот до Собраниски 
канал. На наведената забелешка се согласи и членот на Советот, Сељадин Џезаири. 

По дискусијата Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи 
предлозите за законски измени за изнаоѓање најсоодветно решение, за статусот на 
Собранискиот канал да бидат посебно издвоени од одговорот во врска со мислењето 
за начинот на решавање на проблемот од технички и програмски аспект. 
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Советот ја усвои Информацијата по повод Дописот од Собраниски канал.  
Советот едногласно одлучи да испрати допис до Собраниски канал во кој ќе 

достави одговор во врска со мислењето за начинот на решавање на проблемот од 
технички и програмски аспект односно ќе им укаже дека: 
- Постојниот начин на емитување на Собранискиот канал на два аудио канали, 
односно на македонски и на албански јазик е добро решение од програмски аспект и е 
во согласност со стандардите за човековите права и слободи гарантирани со Уставот 
на Република Македонија и со меѓународните договори што ги ратификувала 
Република Македонија; 
- Најголем дел од проблемите од технички аспект, поврзани со можностите за 
прием на двата аудио канали ќе се надминат со започнатиот процес на дигитализација 
на терестријалниот пренос на телевизиски програмски сервиси, што треба да заврши 
со исклучување на аналогните земски предаватели и репетитори на 1 јули 2013 година; 

- Емитувањето на собраниските активности е од јавен интерес, им овозможува на 
граѓаните да бидат информирани, а на Собранието да биде транспарентно и одговорно, 
што е неопходно во секоја демократија, затоа Собранискиот канал треба да биде must 
carry обврска на операторите на јавни комуникациски мрежи, односно нивните 
програмски пакети, задолжително и бесплатно да го содржат и овој телевизиски сервис. 

Во дописот да се посочат и предлозите за законски измени за изнаоѓање 
најсоодветно решение, за статусот на Собранискиот канал: 
- Според стандардите за емитување ваков вид сервиси во развиените земји кои 
имаат ваква традиција, Собранискиот канал треба да биде специјализиран сервис на 
МРТ, независен од Собранието на Република Македонија, за кој програмската, односно 
уредувачката одговорност ќе ја има јавниот радиодифузен сервис; 
- Советот на Собранискиот канал треба да се грижи за остварување на мисијата 
на овој канал, но никако и за неговите карактеристики како програмски сервис, ниту пак 
треба да одлучува за неговото секојдневно работење. 

 
 
Точка 18 
Советот го разгледа Предлогот за донесување на Деловник за изменување и 

дополнување на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен 
текст), бр. 01-302/1 од 31.01.2012 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски даде кратко образложение за 
наведениот предлог. 

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека нема да го поддржи предлогот за 
измени и дополнување на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ, 
затоа што е спротивно од неговиот принципиелен став дека сите членови на Советот 
треба да бидат рамноправни  и дека Претседателот на Советот е Претседател - еден 
од еднаквите кој ги спроведува одлуките што ги изгласале советниците, а не е 
директор... 

 Според Наумов, интересно e што пред неколку месеци членот на Советот Лазо 
Петрушевски предложи измени за да се ограничи моќта на Претседателот, а сега се 
согласува со обратното, но тогаш, нели, друг човек беше претседател, а сега е друг... 
Во секој случај за него ова е на некој начин ретроградно од заложбите на некои 
членови кога дојдоа како нови во Советот. Наумов рече дека ја разбира потребата од 
поголема ефикасност на ниво на оперативност, но сепак треба да се земат во предвид 
и мислењата на другите членови на Совет во однос на унапредување, казнување, 
наградување, на вработените во Стручната служба, затоа што истите ќе бидат учтиви 
само со Претседателот на Советот и неговиот Заменик. Смета дека по основ на 
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награда и казна треба да одлучува Советот, причина повеќе што секоја недела се 
одржуваат седници на Совет, со што оперативноста и ефикасноста секако не би се 
загрозила. 
 Претседателот на Советот м-р Зоран Трајчевски додаде дека влијанието на 

советниците ќе биде присутно преку второстепеноста, кога Советот ќе одлучува во 

жалбените постапки... 

 Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, Столе Наумов и 10 гласа 

„за“, го донесе Деловникот за изменување и дополнување на Деловникот за работа на 

Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр. 01-302/1 од 31.01.2012 година. 

(Заменикот на претседателот, м-р Миалим Фетаи, беше отсутен за време на 

гласањето). 

Советот одлучи во Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ 
(Пречистен текст), бр. 01-302/1 од 31.01.2012 година, во член 20, став 1, алинеја 11, да 
се извршат следните измени и дополнувања: 

наместо: 
- “одлучува по прашања од работен однос (засновање и престанување и 

остварување на другите права и обврски од работен однос) за вработените во 
стручната служба на Советот врз основа на претходно донесена одлука на Советот во 
согласност со закон и колективен договор и“. 

да стои: 
- “одлучува по прашања од работен однос (засновање и престанување на 

работен однос) за вработените во стручната служба на Советот врз основа на 
претходно донесена одлука на Советот во согласност со закон и колективен договор“, 

  Во истиот член, после алинеја 11, да се додаде една нова алинеја 12, и да 
гласи: 

- “одлучува за остварување на другите права и обврски од работен однос за 
вработените во стручната служба на Советот во согласност со закон и колективен 
договор“, 

и алинеја 12, да стане алинеја 13.  
Сите останати одредби од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија 

(Пречистен текст), бр. 01-302/1 од 31.01.2012 година, останаа неизменети. 
 
 
Точка 19 
Советот ги разгледа Предлог – одлуките за набавки за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ: 
- Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Клима уреди 
– 2 (две) парчиња за потребите  на Советот за радиодифузија на РМ. (Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи, беше отсутен за време на гласањето). 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 80.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. 
         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.   
          Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
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          - Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Арѓенд Џелили;   
          -  Сашо Богдановски  - член, со заменик Катерина Митре  и 
          -   Луција Ѓурковиќ - член, со заменик  Бурим Хамиди. 

- Советот донесе едногласна Одлука за одобрување средства за набавка на уред, за 
потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, со температурна 
сонда за мерење и приказ на температура, модем за СМС дојава и монтажа во систем 
салата каде е сместена целокупната опрема од системот за снимање и архивирање на 
видео и аудио записите, како и сите бази на податоци кои ги поседува Советот, од 
страна на субјект што ќе биде дополнително определен, од најмалку 3 (три) прибрани 
понуди, врз основа на принципот на најповолна понуда. (Заменикот на претседателот, 
м-р Милаим Фетаи, беше отсутен за време на гласањето). 
           Вкупниот износ на одобрените средства потребни за набавката изнесуваат 
18.000,00 денари, без ДДВ.                 
 
 
Бр. 02-3973/20         Совет за радиодифузија на РМ 
31.08.2012 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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