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ЗАПИСНИК 
од 37-та седница на Советот 
одржана на 26.07.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, м-р Алма Машовиќ, 

Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески. 

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи, Бранко Радовановиќ (годишен 

одмор), Сељадин Џезаири (годишен одмор), Замир Мехмети,  акад. Бојан Шоптрајанов 

(годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев-Чакар, м-р Ивона 

Муфишева - Алексовска, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Магдалена 

Давидовска - Довлева, м-р Драгица Љубевска, Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ, Ружица 

Бошнакоска Јотевска. 

Други присутни: Јета Жута од ЦРМ, Тања Јовановска од Вест. 

 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 37-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 13 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот со 10 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 33-та седница на Советот, одржана на 

03.07.2013 година. 

2. Завршен извештај на Советот за радиодифузија за проектот „Дигитална 

телевизија во Југоисточна Европа (SEE Digi.TV)“. 

3.  Информација за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење 

радиодифузна дејност. 

4. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2012 година. 

5.   Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на 

ефективноста на изречените прекршочни санкции во поведените прекршочни постапки 

против операторите на јавна комуникациска мрежа (за периодот од март 2006 до јуни 

2013 година). 

6. Разно 

 

 
 Точка 1 

       Советот го разгледа и, со забелешките дадени од членот на Советот, Столе 

Наумов, едногласно го усвои Записникот од 33-та седница на Советот, одржана на 

03.07.2013 година, во текстот како што беше предложен. 

 
 
Точка 2 

      Советот го разгледа предложениот Завршен извештај на Советот за радиодифузија 

за проектот „Дигитална телевизија во Југоисточна Европа (SEE Digi.TV)“. 

     Вишиот соработник од Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста и Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи кратко ја 

образложија информацијата која беше подготвена на англиски јазик. Информираа дека 
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завршниот извештај се состои од два дела, односно наративен дел и извештај за 

финансиското работење каде се опфатени сите плаќања за време на проектот. 

 Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, забележал дека во одредени 

делови од содржината на документот е наведена кратенката FYROM а некаде стои 

целиот назив Former Yugoslav Republic of Macedonia. Во таа насока предложи, доколку 

веќе мора да се користи овој назив за нашата земја, тогаш во текстот да се користи 

Former Yugoslav Republic of Macedonia, односно во докуметот да не се кoристи 

кратенката FYROM. Исто така предложи во иднина кога Советот ќе има вакви или 

слични документи доколку не може да се користи уставното име на нашата земја, при 

нивната изработка да се инсистира да се употреби целиот назив за Македонија 

предложен од ОН. 

 Членот на Советот, м-р Васко Петревски, рече дека и покрај тоа што е веќе 

даден образец, односно нивен терк, сепак договорот претставува слободно изразена 

воља на две страни. Во тој случај Советот би требало да реагира и да се договори за 

употребата на името на нашата земја во документите. 

 Советот едногласно го усвои предложениот Завршен извештај на Советот за 

радиодифузија за проектот „Дигитална телевизија во Југоисточна Европа (SEE 

Digi.TV)“. 

 Советот одлучи предложениот Завршен извештај на Советот за радиодифузија 

за проектот „Дигитална телевизија во Југоисточна Европа (SEE Digi.TV)“, со 

пропратните документи кои одат во прилог, да се испрати до Делегацијата на 

Европската Унија. 

 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот извештајот да го достави до 

Делегацијата на ЕУ. 

 

 
Точка 3 

      Советот ја разгледа и ја усвои Информацијата за плаќање на надоместокот за 

дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

     Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи ја објасни 

информацијата. 

    Советот за радиодифузија на својата 34-та седница одржана на 10-ти јули 2013 

година, ја разгледа Информацијата за плаќање на доспеаниот надоместок и врз основа 

на член 63 став 1, алинеја 5, a согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност, 

иницираше постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на 

трговскотите радиодифузни друштва ТРД Продукција ЛГН ДОО Неготино и ТРД Мис 

2008 ДООЕЛ с.Преглово, Пласница, кои во рокот утврден во дозволата не го платија 

пресметаниот надоместокот, со доставено последно предупредување  тоа да го сторат 

во рок од 15 дена, односно најдоцна до 24 јули 2013 година.  

     Трговското радиодифузно друштво Продукција ЛГН ДОО Неготино во 

дополнителниот рок во целост го плати надоместокот на дозволата, додека ТРД Мис 

2008 ДООЕЛ с.Преглово, Пласница не изврши плаќање на надоместокот.  

      Во однос на претходното, Советот едногласно одлучи да донесе Заклучок за 

запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Продукција ЛГН ДОО од 

Неготино, согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 3 од 

Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на 

Советот за радиодифузија на РМ (“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), кое по 

иницирањето на постапката за одземање на дозволата, а пред донесувањето на 

одлуката на Советот, изврши плаќање на надоместокот. 

Советот врз основа на издадената пресметка, согласно член 63 став 1, алинеја 5 

и член 64 од Законот за радиодифузната дејност и член 23, став 4 од Правилникот за 
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процедурите на финансиското и сметководственото работење на Советот за 

радиодифузија на РМ  (“Службен Весник на РМ бр.64/12), едногласно донесе Одлука за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Мис 2008 ДООЕЛ 

с.Преглово, Пласница кое не изврши уплата по основ на издадената пресметка и 

заклучно со зададениот рок, не ја исполни својата законска обврска да го плати 

надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

           На трговското радиодифузно друштво ТРД Мис 2008 ДООЕЛ с.Преглово, 

Пласница, согласно член 23, став 5 и 6 од Правилникот за процедурите на 

финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ  

(“Службен Весник на РМ бр.64/12), ќе му се издаде фактура која се однесува само на 

периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на Одлуката за 

одземањето на дозволата.  

Советот го задолжи ТРД Мис 2008 ДООЕЛ с.Преглово, Пласница, издадената 

фактура да ја плати не подоцна од 8 (осум) дена од нејзиното издавање. Доколку во 

наведениот рок не се изврши плаќањето, наплатата на долгот ќе се изврши по судски 

пат. 

          Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви Одлука за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Мис 2008 ДООЕЛ 

с.Преглово, Пласница. 

          Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Уп 1 - Заклучок за 

запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на ТРД Продукција ЛГН ДОО од Неготино. 

        Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на ТРД Мис 2008 

ДООЕЛ с.Преглово, Пласница да му ја издаде фактурата која се однесува само на 

периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на Одлуката за 

одземањето на дозволата. 

         Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да ја извести 

Агенцијата за електронски комуникации за Одлуката на Советот за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Мис 2008 ДООЕЛ с.Преглово, 

Пласница. 

        Советот го задолжи Секретаријатот на Советот Одлуката да ја објави во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

        Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, Заклучок за запирање на 

иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Трговското радиодифузно друштво ТРД Продукција ЛГН ДОО од Неготино да ја 

достави до наведениот радиодифузер. 

Согласно Законот за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на 

финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ,  

доделената дозвола и Анексот Б на дозволата, на 10 јули 2013 година доставена е 

пресметка за надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Универзитетското радио Студент ФМ 92,9, Скопје. 

Рокот за плакање на пресметката за надоместокот за дозволата за вршење 

радиодифузна дејност изнесува 15 дена од датум на нејзиното издавање, но заклучно 

со 25 јули 2013 година Универзитетското радио Студент ФМ 92,9, Скопје не започна со 

плаќањето на пресметаниот надоместок за дозволата. 

Со оглед на претходното, Советот едногласно донесе Заклучок за иницирање на 

постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на 

Универзитетското радио Студент ФМ 92,9, Скопје, согласно член 64 од Законот за 

радиодифузната дејност и член 23 став 1 од Правилникот за процедурите на 

финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ 

(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), кое по доставената пресметка не изврши 

плаќање на надоместокот за дозволата. 
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 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи, со допис да 

упати последно предупредување до Универзитетското радио Студент ФМ 92,9, Скопје, 

да го плати долгот кон Советот во рок од 15 дена од иницирањето на постапката за 

одземање на дозволата, известувајќи го дека во спротивно, согласно иницираната 

постапка за одземање на дозволата, Советот ќе донесе одлука за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност.  

 Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското и 

сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во случај имателот 

на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на 

дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на 

дозволата се запира. 

          Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Уп 1 - Заклучок за 

иницирање на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Универзитетското радио Студент ФМ 92,9, Скопје. 

         Советот го задолжии Секретаријатот на Советот, дописот да го достави до 

Универзитетското радио Студент ФМ 92,9, Скопје. 

 

 

Точка 4 

      Советот ја разгледа предложената Анализа на пазарот на радиодифузната дејност 

за 2012 година. 

       Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, даде кратка презентација на 

предложената анализа која беше подготвена од Секторот за истражување и 

долгорочен развој. Во таа насока објасни дека изработката на Анализа на пазарот на 

радиодифузната дејност претставува законска обврска на Советот и таа се изработува 

секоја година. Во однос на применетата методолошката постапка објасни дека е 

изработена на ист начин како и секоја претходна година, со цел добиените резултати 

од претходните години да би можеле меѓусебно да се споредат. Информира дека од 

вкупно 142 трговски радиодифузни друштва, 136 доставиле податоци за своето 

економското работење, додека шест радиодифузери, една локална телевизија и пет 

локални радиостаници, не доставиле податоци, но истите во минатата година и немале 

значајно учество на пазарот. Објасни дека во првиот дел од Анализата, се претставени 

податоците за телевизиската индустрија и тоа засебно за јавниот сервис – Македонска 

телевизија, за телевизиите што емитуваат програма на државно ниво (преку 

терестријален предавател и преку сателит), за регионалните и за локалните телевизии. 

Во рамките на секој од овие сегменти од телевизиската индустрија се прикажани 

податоците за остварените приходи, уделите на радиодифузерите во вкупните 

приходи, структурата на приходите, вкупните трошоци, уделите во вкупните трошоци и 

структурата на трошоците, резултатот од работењето и просечниот број на вработени 

во редовен работен однос во 2012 година. Вториот дел од Анализата се однесува на 

истите овие економски показатели но во радиската индустрија. Со оглед на тоа дека 

оваа е веќе шеста по ред Анализа на пазарот на радиодифузната дејност и дека 

Советот располага со податоци за претходните години, имаше можност во оваа 

Анализа да биде прикажано и движењето на одредени економски показатели во 

периодот од последните пет години. Во третиот дел од Анализата се претставени 

податоците од мерењата на телевизиската и на радиската публика во анализираната 

година. Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, во текот на презентацијата 

наведе и одредени податоци. Рече дека согласно анализата, од комерцијалните 

телевизии најголем приход остварила ТВ Сител, потоа ТВ Канал 5, ТВ Алсат, ТВ 

Телма, каде објасни дека сумата на вкупниот приход се базира на она што е 

фактурурано. Го истакна движењето на вкупните приходи на МТВ во последните пет 

години од каде се забележува дека се заголемува стапката на раст во однос на 
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приходите што Македонската телевизија ги остварила, како и во однос на 2011 година 

каде има значителен прираст во однос на приходите од рекламирањето. Ги прикажа 

приходите на државните телевизии во последните пет години. Најголем приход 

имаостварено ТВ Сител кој има минимално незначително намалување во однос на 

претходната година и исто такво намалување е забележано кај ТВ Алсат а минимално 

зголемување на приходите има ТВ Телма и ТВ Канал 5. Сите телевизии на државно 

ниво рече дека имаат остварено позитивен резултат од работењето. Во однос на 

огласувачите рече дека во анализата се прикажани 50-те најголеми огласувачи во 2012 

година, од кој Владата на РМ како огласувач го зазема првото место. Во анализата се 

прикажани приходите на сателитските телевизии според кој најголем приход има ТВ 

Алфа, Наша ТВ и ТВ Канал 5 плус, позитивен резултат од работењето има Наша ТВ и 

ТВ Канал 5 плус додека ТВ Алфа, 24 Вести и ТВ Сонце покажале негативен резултат 

од работењето. Од регоналните телевизии најголем приход има ТВ Ера, како и 

најголем приход од реклами. Негативен резултат од работењето имаат ТВ Скопје, ТВ 

Скај Нет, ТВ Едо, ТВ Крт, МТМ и ТВ Амазон, а позитивен ТВ Ера, ТВ Шутел, и ТВ БТР. 

Од националните радија најголем приход има остварено РА Антена, потоа Канал 77 и 

РА Рос Метрополис, додека како најслушано радио според добиените податоци е РА 

Антена, потоа Канал 77, МРА, Ра Метрополис. 

 Членот на Советот, Лазо Петрушевски во однос на Анализа на пазарот на 

радиодифузната дејност за 2012 година, рече дека материјалот е многу добро 

изработен, но има една забелешка. Бидејќи анализата претставува официјален 

документ на Советот за радиодифузија, предложи на последната страна да се стават 

имињата и презимињата на вработените од Секторот за истражување и долгорочен 

развој, кој ја изработиле Анализата. Предлогот беше едногласно усвоен. 

 Членот на Советот, Столе Наумов во однос на Анализа на пазарот на 

радиодифузната дејност за 2012 година, рече дека станува збор за квалитетен 

материјал кој многу ќе им користи на радиодифузерите доколку знаат и сакаат да го 

искористат но и пошироко, на поголем дел од институции, сегменти од општествената 

заедница кој што се засегнати или можат да бидат засегнати, да ги искористат 

показателите за своето понатамошно работење, показатели кој што можат да се 

искористат и за носењето на одредени законски проекти. Овој материјал рече е 

доволен за да се добие еден појасен впечаток за економската слика на 

радиодифузерите. Наведе дека не е премногу за радување што економската слика по 

минатата година е во фаза на стагнација, очигледно буџетите, посебно на странските 

рекламери се истите или се намалени иако обемот на рекламирање можеби не е 

намален, но веројатно попустите се се поголеми од страна на радиодифузерите од 

борбата за рекламен простор. Рече дека треба да не загрижи тоа што кај радијата има, 

особено кај еден од националните комерцијални радија, значителен пад, а и другите 

две не стојат баш најдобро. За анализата рече дека потребни се сигурно и други 

информации за структурата на приходите, за тоа колку е наплатено од тоа што е 

фактурирано и што влегува во вкупните приходи, за да се добие уште појасна слика. За 

да се детектираат што попрецизно причините за ваквите состојби и тука ќе се добијат 

одговори за тоа каде се одлеваат парите и зошто не се влеваат парите во поголем 

обем, дали тука има се поголемо влијание интернет индустријата, порталите, сајтовите, 

колкав е нивниот удел во вкупниот обем, колку тие одземаат или одземале од тој 

рекламен колач. Оваа анализа е податлива за многу други поданализи, длабински 

скенирања со дополнителни информации. Загрижува на пример податокот што кај 

сателитските телевизии, кај поголем дел имаме намалување иако во текот на таа 

година повеќето од нив престанале со работа. Исто така рече, можеби следната година 

повеќе ќе се знае како дигитализацијата со поквалитетниот сигнал ќе влијае на 

зголемувањето на бројот на гледачите, на интересот на рекламерите за пласирање на 

своите реклами на телевизиите кој нудат поквалитетен сигнал.  
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 Советот едногласно ја усвои Анализата на пазарот на радиодифузната дејност 

за 2012 година, предложена од Секторот за истражување и долгорочен развој. 

 Советот одлучи Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2012 

година да се преведе на албански јазик и на англиски јазик и истата да се постави на 

веб страната на Советот. 

 

Точка 5 

      Советот ја разгледа предложената Анализа на судските прекршочни постапки 

заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции во поведените 

прекршочни постапки против операторите на јавна комуникациска мрежа (за периодот 

од март 2006 до јуни 2013 година). 

 Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права накратко ја објасни анализата. 

 Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на судските прекршочни 

постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни санкции во 

поведените прекршочни постапки против операторите на јавна комуникациска мрежа 

(за периодот од март 2006 до јуни 2013 година). 

   Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, 

горенаведената Анализа да ја постави на веб страната на Советот. 

 

 

Точка 6 

      Разно 

- Советот донесе Одлуката за изменување на одлуката за потреба од јавна 

набавка бр.02-3188/1 од 16.07.2013 година. 

Одлуката за потреба од јавна набавка бр.02-3188/1 од 16.07.2013 година, во          

точка 6, алинеја 3 се менува, и тоа: зборовите „ Ивана Никиќ - член, со заменик Весна 

Симоновска,  се менуваат со зборовите: „Виктор Шиков - член, со заменик  Атила 

Мемед”. 

Во останатите одредби, Одлуката за потреба од јавна набавка бр.02-3188/1 од 

16.07.2013 година, останува неизменета. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката. 

 
- По евалуацијата на пристигнатите пријави за вработување на Јавниот оглас  

за вработување на Работник на пријавница во Секретаријатот на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија, - 1 (еден) извршител, на неопределено 

време, објавен на ден 16.07.2013 година, Комисијата за спроведување на јавниот оглас 

за вработување, во состав: Методи Стоименовски, претседател, м-р Методија 

Јанчески, член и Билјана Панева - Парлеева член, Советот донесе едногласна одлука 

да се заснова работен однос на неопределено време со следниот кандидат пријавен на 

Огласот: 

а. Живко Петрушев. 

            Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви Одлуката. 

            Советот одлучи Избраниот кандидат да започне со работа од 01.08.2013 година. 

            Советот го задолжи Секторот за правни работи да потпише Договор за 

вработување на неопределено време со горенаведениот кандидат. 

            Советот го задолжи Секторот за правни работи да го повика во Советот 

горенаведениот, избран кандидат Живко Петрушев и да ги реализира сите активности 

за негово пријавување во Агенцијата за вработување на Република Македонија. 

            Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да го пријави 

горенаведениот, избран кандидат во Фондот за здравствено осигурување на Република 

Македонија. 
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 Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести за Одлуката од 

точка 1 на овој заклучок сите кандидати кои се пријавиле на Јавниот оглас за 

вработување на Работник на пријавница во Секретаријатот на Советот за 

радиодифузија на РМ, и да им ги врати сите документи што ги доставиле како доказ за 

исполнување на бараните услови за вршење на работата, согласно член 27 од Законот 

за работните односи. 

 
 
 
Бр. 02-3313/9                                  Совет за радиодифузија на РМ 
26.08.2013 година                                                                 П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е          д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ , с.р. 
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