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ЗАПИСНИК 

од 33-та (јавна) седница на Советот 
одржана на 22.08.2012 година 

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

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

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Борче Маневски, Цветанка Митревска, Арџенд Џелили, Владимир 
Ѓогиески. Магдалена Давидовска – Довлева. 

Други присутни: Сандра Башиќ – Хрватин експерт од TAIEX, Зоран Петров од 
Радио Антена 5, Зајкова Виолета од ТВ Телма, Марија Севриева од Капитал, Соња 
Казиовска од Дневник. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 33-та (јавна) седница 

на Советот за радиодифузија. Бидејќи не беа дадени предлози за измена и 
дополнување на дневниот ред, Советот едногласно го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 1.  Усвојување на Записникот од 28-та седница на Советот, одржана на 
17.07.2012 година. 
 2.  Усвојување на Записникот од 29-та седница на Советот, одржана на 
24.07.2012 година. 
 3. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност во Република Македонија за 
2011 година. 
            4. Извештај од мониторингот на првиот програмски сервис на Македонско радио 
– Радио Скопје  реализиран на 1 јули 2012 година. 
 5. Извештај од мониторингот на вториот програмски сервис на Македонско 
радио – Радио Два  реализиран на 1 јули 2012 година. 
 6. Извештај од мониторингот на Каналот на етничките заедници на Македонско 
радио, реализиран на 1 јули 2012 година. 
 7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис радио Рос Метрополис, 
реализиран на 1 јули 2012 година. 
 8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис радио Антена 5, 
реализиран на 1 јули 2012 година. 
 9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис радио Канал 77, 
реализиран на 1 јули 2012 година. 
 10. Информација во врска со постапувањето на радиодифузерите по изречените 
мерки на 23 седница на Советот. 
            11. Информација за причините за регистрирање на телевизиски програмски 
сервиси во пакетите на операторите на јавните комуникациски мрежи, надвор од 
сервисната зона.  
            12.   Разно. 

 
 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ги поздрави гостите кои 

присуствуваа на 33-та (јавна) седница на Советот за радиодифузија, сопственикот на 
РА Антена 5 г-динот Зоран Петров и експертот на ТАIЕХ, Сандра Башиќ - Хрватин. 



2 
 

 
 
 Точка 1  

 Советот го разгледа Записникот од 28-та седница на Советот, одржана на 
17.07.2012 година.  

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески посочи дека за неговото отсуство од 
28-та седница треба да биде забележано дека во тој период бил на годишен одмор. 

Советот, вклучувајќи ја и забелешката од м-р Методија Јанчески, со еден 
воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов и останатите гласови 
„за“, го усвои Записникот од 28-та седница на Советот, одржана на 17.07.2012 година 
во текстот како што беше предложен. 
 
 
 Точка 2    
 Советот го разгледа Записникот од 29-та седница на Советот, одржана на 
24.07.2012 година. 

 Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов и 
останатите гласови „за“, го усвои Записникот од 29-та седница на Советот, одржана на 
24.07.2012 година во текстот како што беше предложен. 
 

 
 Точка 3  

 Советот ја разгледа  предложената Анализа на пазарот на радиодифузната 
дејност во Република Македонија за 2011 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски направи кратка презентација 
на тема Анализа на пазарот на радиодифузната дејност во Република Македонија за 
2011 година. Објасни дека тоа претставува законска обврска на Советот во која се 
презентирани податоци за економското работење на радиодифузерите во РМ за 
изминатата година. Како потсетување рече дека првата Анализа на пазарот е 
изработена во 2007 година за периодот 2004 – 2006 година, а од тогаш па наваму се 
изработува Анализа за секоја измината година. Во презентацијата рече дека се 
опфатени главните поенти на Анализата и таа ќе биде поставена на веб страната на 
Советот за радиодифузија, ќе биде публикувана  на македонски јазик и ќе се преведе 
на англиски јазик, со што ќе стане достапна за сите заинтересирани субјекти. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, на почетокот се осврна на 
телевизиската индустрија, па истакна дека во 2011 година, дозвола да емитуваат 
телевизиска програма имаа вкупно 77 комерцијални телевизиски станици. Од нив, 5 за 
емитување програма преку терестријален предавател на државно ниво, 13 за 
емитување програма преку сателитски предавател, 10 регионални и 49 локални 
телевизиски станици, додека за ТВ А1 рече дека емитувала програма до 31.07.2011 
година, кога и престанала да работи.  

Во презенатицијата на Анализата на пазарот за 21011 година, беа прикажани 
податоци и за Радиската индустрија, Пазарното огласување и податоци за 
Сопственичката структура, со издвојување на најкарактеристичните показатели за 
состојбата на тој пазар. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, се осврна и на Јавниот сервис 
односно Македонската телевизија, за која рече дека во 2011 година, вкупните приходи 
што ги остварила Македонската телевизија изнесувале 953,47 милиони денари. Во 
периодот од последните четири години, приходите на Македонската телевизија биле 
највисоки во 2011 година, и тоа за 55,83 % отколку приходите во 2008 година, за 173,34 
% отколку во 2009 година, и за 73,89 % повисоки отколку приходите во 2010 година. Во 
2011 година, Македонската телевизија остварила приходи од продажба на времето за 
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рекламирање во износ од 11,31 милион денари, што претставува 1,19% од вкупните 
приходи.  

Во периодот од последните четири години во анализираната година ова се 
најниски приходи од рекламирање. Во 2011 година, во редовен работен однос биле 
ангажирани вкупно 579 лица, односно три лица повеќе отколку претходната година. 
         Главен удел во платеното политичко рекламирање за време на изборите 
имаат најголемите партии во Република Македонија, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ со 
приближно 70 %,.  
  Во однос на вработени лица во радиодифузниот сектор, Претседателот на 
Советот, рече дека според податоците кои ги испратиле трговските радиодифузни 
друштва во однос на вкупниот број вработени лица во радиодифузната сфера, се 
нелогичен бројот на вработени и не кореспондираат со реалноста. Во таа насока како 
пример наведе дека кај одредени национални телевизии и радија, телевизии и радија 
на регионално или локално ниво, пријавени се податоци дека се јавува еден или 
ниеден вработен, со што станува невозможно функционирањето на телевизијата или 
радиото. Во таа насока рече дека со усвојувањето на Анализа на пазарот на 
радиодифузната дејност во Република Македонија за 2011 година, Советот ќе испрати 
допис до соодветните државни институции, Министерството за труд и социјална 
политика и Управата за јавни приходи, да преземат мерки за утврдување на 
веродостојноста на податоците доставени од радиодифузерите. 

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека не е доволно само да се 
разгледуваат медиумите низ призмата на бројките и статистиката  и потребно е тие да 
бидат дообјаснети. Потребно е своевидно упатство со толкувања кое  ќе им помогне на 
оние што ќе ја користат анализата за да добијат реална слика за состојбите во 
радиодифузијата во Македонија. Во спротивно ќе се соочат со чудни состојби. Од една 
страна приходите кај националните радиодифузери растат интензивно, а од друга 
страна висината на платите на новинарите и бројот на вработени постојано опаѓа. 
Треба да се земат во предвид многу параметри, како на пример енормниот пораст на 
трошоците за производство или купување на пограма. Една епизода на турска серија 
од 50 долари, сега чини 800 долари, а многу се зголемени цените на правата за 
атрактивните спортски натпревари. Истовремено рекламните буџети и фондови на 
најголемите огласувачи континуирано се намалуваат, рече Наумов и предложи 
вработениот Виш соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој која ја 
подготви Анализата на пазарот на радиодифузната дејност во Република Македонија 
за 2011 година, парично да се награди.  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ се согласи дека Советот располага со 
податоци кои се доставени од други субјекти и инстутуции и чија проверка е надвор од 
доменот на работата на Советот и во таа насока рече дека е потребно да се обратат до 
надлежни институции за податоци кои се потребни на Советот, а не се сигурни во 
нивната веродостојност. Бранко Радовановиќ потенцира дека медиум без ниеден 
вработен или со еден вработен невозможно е да создава и емитува програма. Тој рече 
дека смета дека за овој податок ќе се заинтересира и Здружението на новинарите во 
РМ и Синдикалното здружение на новинарите, така што постои голема веројатност 
дека Советот ќе биде поттикнувач на општествена и социјална акција со која ќе се 
очекува да се подобрат и решат односите помеѓу сопствениците и вработените во 
медиумот.  

Членот на Советот, Сељадин Џезаири рече дека Анализата на пазарот на 
радиодифузната дејност во Република Македонија за 2011 година е доволен доказ и 
материјал Советот да излезе со иницијатива и заедно со Здружението на новинарите, 
Синдикалната организација на новинарите и сопствениците на медиумите, Советот да 
организира дебата, тркалезна маса и заеднички да се разговара околу евидентните 



4 
 

проблеми. Советот, зборувајќи единствено само за затекнатите проблеми, се доведува 
во состојба да води монолог сам со себе.  
 Советот едногласно ја усвои Анализата на пазарот на радиодифузната дејност 
за 2011 година, предложена од Секторот за истражување и долгорочен развој. 
 Советот одлучи Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2011 
година да се публикува на македонски јазик и истата да се преведе на англиски јазик. 
 Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој да достави 
допис до Министерството за труд и социјална политика и до Управата за јавни приходи, 
во кој ќе ги извести да ја преиспитаат веродостојноста на податоците доставени до 
Советот во врска со бројот на вработени во трговските радиодифузни друштва на 
државно, регионално и локално ниво. 
  
 Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, во соработка 
со другите сектори во Советот, да организираат тркалезна маса во врска со Анализата 
на пазарот на радиодифузната дејност за 2011 година, на која ќе бидат поканети 
претставници од сите релевантни институции. 
 
 
 Точка 4 

Советот го разгледа изготвениот Извештај од мониторингот на првиот 
програмски сервис на Македонско радио – Радио Скопје  реализиран на 1 јули 2012 
година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
првиот програмски сервис на Македонското радио - Радио Скопје, емитуван на 1 јули 
2012 година, каде не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за 
радиодифузната дејност и на подзаконските акти. 
 
 

Точка 5 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на вториот 

програмски сервис на Македонско радио – Радио Два  реализиран на 1 јули 2012 
година. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
вториот програмски сервис на Македонското радио - Радио Два, емитуван на 1 јули 
2012 година, каде не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за 
радиодифузната дејност и на подзаконските акти. 
 
 

Точка 6 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на Каналот на етничките 

заедници на Македонско радио, реализиран на 1 јули 2012 година. 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис на Македонското радио - Канал на етничките заедници, емитуван 
на 1 јули 2012 година, каде не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот 
за радиодифузната дејност и на подзаконските акти. 
 

 
Точка 7 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис радио 

Рос Метрополис, реализиран на 1 јули 2012 година. 
Членот на Советот, Столе Наумов рече дека сака да нагласи дека се покажала 

правилна политиката на Советот во однос на изрекување на мерки, односно да 
инсистира многу повеќе на превентива отколку на драстични санкции. Споредено со 
претходните извештаи од мониторинзи смета дека се има постигнато значаен напредок 
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во однос на почитувањето на Законот за радиодифузната дејност од страна на 
радиодифузерите. Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека правилната политика 
на Советот е постигната со зачестени мониторинзи на програмските сервиси, поголема 
комуникација на Секторот за програмски работи и одговорните лица во медиумите во 
однос на давање насоки за надминувања на прекршувањата. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски се согласи дека 
радиодифузерите започнаа многу повеќе да внимаваат и да го почитуваат Законот за 
радиодифузната дејност. 

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 
програмскиот сервис ТРД - Радио Рос Метрополис, реализиран на 1 јули 2012 година. 

 
По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот со 

еден воздржан глас од членот на Советот Сљадин Џезаири и останатите „за“, донесе 
одлука на ТРД - Радио Рос Метрополис: 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да се изрече 
мерката: писмена опомена. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот со 
еден воздржан глас од членот на Советот м-р Васко Петревски и останатите „за“, 
донесе одлука на ТРД - Радио Рос Метрополис: 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), 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 8 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис радио 

Антена 5, реализиран на 1 јули 2012 година. 
Членот на Советот, Столе Наумов за првото прекршување по член 97 став 1 од 

Законот за радиодифузна дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите од 
другите делови на програмата со акустички средства), рече дека се работи за мала 
недоследност и предложи да се изрече мерката писмена опомена. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, му даде збор на сопственикот 
на РА Антена 5, Зоран Петров, кој рече дека не се согласува со добиените резултати 
од Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис радио Антена 5, реализиран на 
1 јули 2012 година.  Исто така сопственикот на РА Антена 5, Зоран Петров, рече дека 
според него има неправилности во Правилникот за начинот на идентификација на 
спонзорите во радио и ТВ-програмите и одредени нејаснотии при начините на 
реализација на мониторинзи од страна на Секторот за програмски работи, каде според 
него во еден случај е прекршување на Законот, а во следниот извештај истиот случај 
не преставува прекршување на Законот.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи Извештајот од 
мониторингот на програмскиот сервис радио Антена 5, реализиран на 1 јули 2012 
година, да не се разгледува на седницата, односно истиот да се разгледа повторно во 
присуство на Зоран Петров и Секторот за програмски работи. Во таа насока предложи 
да се формира и работна група.  

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека во текот на неговото работење се 
соочил со несогласувања од ваков тип, но исто така рече дека ниту еден Правилник не 
претставува библија, односно дека не може да се извршат одредени измени. 
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По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно одлучи да се формира работна група, во состав: м-р Зоран Трајчевски, 
Сељадин Џезаири, Столе Наумов и претставник од Секторот за програмски работи. 

Работната група да одржи состанок со Зоран Петров од ТРД Радио Антена 5 во 
врска со Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Антена 5, 
емитуван на 1 јули 2012 година. 
 
 

Точка 9 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис радио Канал 77, реализиран на 1 јули 2012 година. 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис ТРД – Радио Канал 77 емитуван на 1 јули 2012 година, каде не се 
констатирани прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и на 
подзаконските акти. 

 
 

Точка 10 
Советот ја разгледа Информацијата во врска со постапувањето на 

радиодифузерите по изречените мерки на 23 седница на Советот. 
Раководителот на Секторот за правни работи даде кратко образложение во 

однос на информацијата. Советот за радиодифузија на 23-та седница одржана на 19 
јуни 2012 година, врз основа на претходно реализирани мониторинзи, донесе одлуки за 
изрекување мерки писмени опомени со барање за објавување за четири 
радиодифузери: ТВ Сител 3 (1 мерка – за прекршок на член 74 став 1 од ЗРД), ТВ 
Канал 5 Плус (1 мерка – прекршок на член 71 став 3 од ЗРД), ТВ Алфа (1 мерка – 
прекршок на член 93 став 3 од ЗРД) и Наша ТВ (2 мерки – прекршок на членовите 93 
став 3 и 97 став 1 од ЗРД). Одлуките на Советот со изречените мерки ги испочитуваа 
три радиодифузери: ТВ Сител 3, ТВ Канал 5 Плус и ТВ Алфа. Наша ТВ не ја спроведе 
одлуката. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со 
постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки на 23 седница на Советот. 
(м-р Борис Арсов беше отсутен за време на гласањето). 
 Советот едногласно одлучи на Трговското радиодифузно друштво Наша ТВ 
ДОО Скопје да му испрати допис во кој ќе му даде рок од 7 дена да ги изврши 
изречените мерки на 23 седница на Советот. 
           Доколку по тој рок, Трговското радиодифузно друштво Наша ТВ ДОО  Скопје не 
ги изврши изречените мерки, Советот да поведе прекршочни постапки. 
 
  
         Точка 11 
         Советот ја разгледа Информацијата за причините за регистрирање на 
телевизиски програмски сервиси во пакетите на операторите на јавните комуникациски 
мрежи, надвор од сервисната зона.  

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека согласно информацијата треба што 
поскоро да се направи регионализација и да се покријат тие „црни дупки“, односно 
места каде нема ниту една телевизија. Се останува по старата територијална поделба, 
односно сите оние кои имаат добиено концесија - дозвола за градот, општината и 
околината да можат да емитуваат и понатаму и преку кабел и преку етер во местата 
кои со новата територијална поделба станаа општини. Иако рече дека има поинакви 
ставови, сепак ќе се согласи со ставот на мнозинството и толкувањето на законските 
прописи, иако и во Законот за радиодифузната дејност се вели дека радиодифузна 
дејност на локално ниво е радиодифузната дејност што ја врши радиодифузер што 
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обезбедува опфат на слушаност, односно гледаност на подрачје на едно населено 
место со најблиската околина кое опфаќа до  150.000 жители. Информира дека веќе се 
испратени налози за исклучување на телевизии кои од Битола се емитуваат во Прилеп, 
од Кочани во Виница, а доколку е забележана кавадаречка телевизија во Неготино и 
таму, ќе се испрати налог за исклучување. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека пред две седници 
Советот за радиодифузија донесе заклучок дека секаде каде се реемитува 
терестријално надвор од подрачјето за кое имаат добиено дозвола, да бидат 
исклучени. Тоа значи дека не може да се испратат налози за исклучување парцијално, 
некаде да, а некаде не. Секаде каде не е испратено, во текот на денешниот ден 
веднаш да се испрати допис тоа да го сторат. Исто така предложи во текот на следните 
15 дена да се направи контрола на истите. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за причините за 
регистрирање на телевизиски  програмски сервиси во пакетите на операторите на јавни 
комуникациски мрежи, надвор од сервисната зона. 
 
 

Точка 12 
              Разно 

- Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи јавните набаваки, Анализа на 
постојните спецификации за приемничка опрема за DVB-T и анализа за достапните 
приемници за DVB-T на пазарот во РМ и Истражување: Развој на правила на дигитална 
дивиденда ( во рамките на проектот SEE Digi.TV 2012 година), да се одложат за 
наредната седница, бидејќи според него има простор за подобрување во техничката 
спецификација и тендерската документација. Советот едногласно го прифати 
предлогот.  
 

- Членот на Советот, м-р Борис Арсов, согласно распишувањето јавен оглас за 
вработување од страна на Советот за радиодифузија, рече дека комисијата направила 
евалуацијата на пристигнатите пријави за вработување и интервјуа. 
       По евалуацијата на пристигнатите пријави за вработување на Јавниот оглас за 
вработување во Советот за радиодифузија на РМ објавен на 11 јули 2012 година, а на 
предлог на Комисијата за спроведување на јавниот оглас за вработување, во состав:  
м-р Борис Арсов, Претседател на Комисијата, Сељадин Џезаири, член на Комисијата и 
м-р Васко Петревски, член на Комисијата, Советот донесе едногласно одлука да се 
заснова работен однос на неопределено време со следните кандидати пријавени на 
Огласот: 

- Позиција 1 – Виш соработник во Секторот за економско-финансиски работи: 
Весна Симоновска. 

      -   Позиција 2 – Соработник во Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавност: 

      Јетон Исмаили. 
 Избраните кандидати да почнат со работа од денот на склучувањето и заверката 

на договорот за вработување, односно од 03.09.2012 година. 
 
- Советот едногласно ја усвои предложената Информација во врска со следење 

на започнатата стечајна постапка на Трговско радиодифузно друштво ,,РАДИО РОСА’’ 
ДООЕЛ Кочани и поведување претходна постапка за испитување на условите за 
отворање на стечајна постапка над Радиодифузно претпријатие, трговија и услуги 
,,ФОЛК – РАДИО’’ ДОО увоз – извоз, Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја следи започнатата стечајна 
постапка на Трговско радиодифузно друштво ,,РАДИО РОСА’’ ДООЕЛ Кочани, а по 
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објавувањето на Решението за отварање на стечајна постапка да ги пријави 
побарувањата на Советот (како доверител) кај стечајниот управник. 

Се задолжува Секторот за правни работи да ја следи претходната постапка за 
испитување на условите за отворање на стечајна постапка над Радиодифузно 
претпријатие, трговија и услуги ,,ФОЛК – РАДИО’’ ДОО увоз – извоз Скопје. 

 
- Советот едногласно го усвои предложениот договор за послуга со 

Националната установа Кинотека на Република Македонија, изработен од Секторот за 
правни работи. 

Со Договорот се уредуваат правата и обврските на послугодавачот (СРД) и 
послугопримачот (Националната установа Кинотека на Република Македонија) во врска 
со давање на користење без надомест на следните основни средства-предмети: 

- Миксета  Спирит Фолио (со инвентарен број 000453); 
- Видеорекордер Сони УВВ 1400АР (со инвентарен број 000466); 
- Видеорекордер Сони УВВ 1400АР (со инвентарен број 000467), и 
- Монитор ЈВЦ 17 ИНЧИ (со инвентарен број 000515). 

        Овој договор е склучен согласно Законот за облигациони односи и важи за период 
од 2 (две) години со можност за продолжување.   
 

- Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за службено патување во 
Солун, Република Грција, подготвен од Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски. 

 
 

 
 
Бр. 02-4338/15          Совет за радиодифузија на РМ 
27.09.2012 година                                                          П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е          м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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