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ЗАПИСНИК 
од 38-та седница на Советот 
одржана на 13.09.2012 година 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, акад. Бојан Шоптрајанов, 

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

Отсутни членови на Совет: м-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен), м-р Алма 
Машовиќ (породилно отсуство).  

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Весна Симоновска, Цветанка Митревска, Слободан 
Беличански, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Новинари: Елица Ангеловска од Вест, Сашо Богатинов од Денес, Валмир Кучи 
од ТВ Алсат М, Љубиша Станковиќ од утрински Весник, Марија Сервиева од Капитал, 
Предраг Петровиќ од А1 ОН, Андреј Гиновски од Ден, Бојана Гевчева од ТВ Алфа, 
Кристина Озимец од Фокус, Весна Јовановска од ТВ Телма, Петар Стојановски од 
Утрински весник, Маја Јаневска – Илиева од Нова Македонија, Газмен Ајдини, Рејхане 
Буши од МТВ.    

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 38-та седница на 

Советот за радиодифузија на РМ. По однос на дневниот ред, членот на Советот, м-р 
Методија Јанчески, предложи точката 4, Информација по повод преставката на П. 
Николов во врска со емитувањето на телевизиските програмски сервиси BOM и К-15 
Мјузик, да се одложи за една од наредните седници, од причина што до Советот за 
радиодифузија пристигнуваат писма и дописи од кои може да се констаира дека се  
јавуваат различни сопственици на телевизиските програмски сервиси BOM и К-15 
Мјузик. Тој рече дека, со цел вработените во Стручната служба да имаат доволно 
време да ги проверат пристигнатите информации, податоци и документи, смета дека е 
потребно наведената точка да не се разгледува на седницата. Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи точката да остане на дневен ред и кога 
членовите на Совет ќе ја разгледаат, согласно причините, тогаш да се одлучи дали 
точката ќе биде одложена или не.  

Советот, едногласно, го усвои следниот: 
 
 

                                                    Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 
10.02.2012 година, која имаше 7 продолженија, одржани од 06 април 2012 година до 16 
август 2012 година. 

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

3.  Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 
година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-4408/1 од 
24.08.2012 година. 

4. Информација по повод преставката на П. Николов во врска со 
емитувањето на телевизиоските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик. 

5. Предлог-Мислење по доставениот Нацрт на Националната стратегија за 
развојот на културата за период од 2012 – 2017 година. 
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6.   Предлог   –   одлуки   за   набавки   за   потребите   на   Советот   за 
радиодифузија на РМ. 

7. Информација за постапка за продажба на службеното возило марка Опел 
и за спроведената постапка за продажба   на службеното возило марка Ланчиа   
согласно   Заоконот   за   користење   и   располагање   со   стварите   на државните 
органи. 

8. Предлог-Одлука за објавување оглас за вработување на Работник на 
пријавница во Секретаријатот на Советот за радиодифузија на РМ. 

9.  Разно. 
 
 
 Точка 1 

Советот го разгледа Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 
10.02.2012 година, која имаше 7 продолженија, одржани од 06 април 2012 година до 16 
август 2012 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на усвојувањето на  
Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 10.02.2012 година, која имаше 7 
продолженија, одржани од 06 април 2012 година до 16 август 2012 година, рече дека 
сака да биде вграден неговиот став во однос на усвојувањето на Записникот од 3-та 
седница. Рече дека изминатиот период во Советот се регистрирани програмски пакети 
на телевизиски програмски сервиси кои се реемитуваат на програмите на операторите 
на јавните комуникациски мрежи, за кои Советот има донесено одлуки. Но, за 
изминатиот период, односно за периодот од кога е член на Советот, рече дека се 
гласале и усвојувале програмски пакети без притоа членовите на Советот да имаат 
целосен увид во документацијата за која што гласаат. Од таа причина предложи после 
секоја одржана седница да се усвојува Записникот за да се избегне ситуација како што 
се појави ситуацијата со телевизиските програмски сервиси БОМ и К-15 мјузик, кога 
договори без печат и без потпис и без архивски број Советот ги одобрил. И за да во 
иднина се спречи такво нешто, посебно како што изминатата седница се појавил 
проблем со противзаконско реемитување на терестријалните телевизии во Македонија, 
од Битола во Прилеп, од Тетово во Гостивар, од Кавадарци во Неготино, а членовите 
на Советот и воопшто не знаеле дека гласале за такви одлуки. Потсети дека Стручната 
служба изминатата година не сакала да ја прифати одговорноста за проверката на 
договорите, фрлајќи ја вината целосно на Советот. Претседателот на Советот, м-р 
Зоран Трајчевски рече за да се избегне овој триаголник во кој што секој си ја префрла 
одговорноста на некој друг, во иднина седниците за кој што ќе се одобруваат 
програмските пакети да се одржуваат секоја недела, а записниците да се усвојуваат 
веднаш по нивното одржување, а не како што било пракса до сега во Советот после 
365 дена, односно еднаш годишно така да  после 365 дена членовите на Советот не ни 
знаат за што гласале. 

Предлогот, да се усвои Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 
10.02.2012 година, која имаше 7 продолженија, одржани од 06 април 2012 година до 16 
август 2012 година, вклучувајќи го и горенаведениот став на Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Трајчевски, да влезе како заклучок во Записникот, се стави на 
гласање. Записникот се усвои со два воздржани гласа од членовите на Советот, 
Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, а останатите 11 членови гласаа „за“.  

 
Точка 2 
Советот го разгледа предложеното Изменување на Финансискиот план на 

Советот за радиодифузија за 2012 година. 
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Вишиот соработник од Секторот за економско-финансиски работи, ја објасни 
содржината на Информацијата и детално ги наведе причините за потребното  
зголемување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 
година. 
           Советот донесе едногласна одлука за усвојување на Ребалансот на 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година. 
            Со цел да се обезбедат средства за организирање на Национален семинар  во 
рамките на проектот –SEE Digi.TV кој треба да се организира во месец ноември 2012 
година, како и да се обезбедат средства за ангажирање на експерт кој ќе учествува во 
еден дел кој е потребен за изработка на “Стратегијата  за развој на радиодифузната 
дејност во Република Македонија за периодот 2013-2017 година, се направени 
следните измени: 

- Вкупните планирани расходи според планот се зголемeни за 64.100,00 денари 
и наместо  81.117.232,00 денари тие изнесуваат 81.181.332,00 денари. 

Измени на планот се направени на следните позиции: 
-  Групната ставка 409 Други материјални расходи наместо 1.075.000,00 денари 

истата се зголемени за 75.600,00 денари и  изнесуваат 1.150.600,00 денари. 
Се воведе ставката 409500 Расходи за одржување на конгреси и истата  
изнесува 75.600,00 денари –овие средства ќе бидат наменети за организација  
на Национален семинар  во рамките на проектот –SEE Digi.TV кој треба да се     
организира во месец ноември 2012 година. 

- Групната ставка 417 Интелектуални и други услуги наместо 7.154.800,00 денари 
истата се зголеми за 72.500,00 денари и  изнесува 7.227.300,00 денари. 
Позицијата 417100 Договорни услуги да зголеми за 72.500,00  и наместо   
1.915.000,00 денари изнесува 1.987.500,00 денари –овие средства се за 
 за ангажирање на експерт кој ќе учествува во еден дел од “Стратегијата  за 
развој на радиодифузната дејност во Република Македонија за периодот 2013- 
2017 година.  
Средствата за предвидените зголемувања се обезбедуваат од следните 
позиции и тоа:  

- Вкупните планирани приходи според планот се зголемија за 64.100,00 денари и 
наместо  81.117.232,00 денари тие изнесуваат 81.181.332,00 денари 

Позицијата Други приходи-Ипа програма наместо 2.485.000,00 денари се 
зголеми за 64.100,00 денари и истата изнесува 2.549.100,00 денари. 

- На групната ставка 409 Други материјални расходи наместо 1.150.600,00 денари 
истата се намали и стои 1.066.600,00 денари. 

- На позицијата 409501 Расходи за одржување на јубилеј наместо сегашниот 
износ од 400.000,00 денари истиот се намали на 316.000,00 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 3 
Советот го разгледа Изменувањето и дополнувањето на Годишниот план за 

јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) 
бр.01-4408/1 од 24.08.2012 година. 
             Советот едногласно го усвои предложеното Изменување и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ 
(Пречистен текст), бр.01-4408/1 од 24.08.2012 година.  
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 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 (Пречистен 
текст) бр.01-4408/1 од 24.08.2012 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   
дополни, и тоа: 

- Во Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, 
по ставката 43 да се додадат 2 (две) нови ставка, и тоа ставки  44 и 45 , кои гласат: 

 

 
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 

 
 
44. 

 
Консултантска услуга за 
изработка на План за 
намена и распределба 
на подготвување на 
Стратегијата за развој 
на радиодифузната 
дејност во периодот 
2013 – 2017 година 
 

  
      
    
 
    Септември 

 
Постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 
 

 
 
       
       65.000,00 

 
 
45. 
 
 

 
Организирање на 
национален семинар        
(во рамките на проекот 
SEE Digi TV) 

  
 
   Септември 

 
Постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 
 

 
 
      64.100,00 

 

 За предложеното изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-4408/1 од 
24.08.2012 година, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија на РМ за 2012-та година. 

 

 
Точка 4 

Советот ја разгледа предложената Информација по повод преставката на 
П. Николов во врска со емитувањето на телевизиоските програмски сервиси 
BOM и К-15 Мјузик. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на информацијата 
објасни  дека на  ден  04.09.2012  година,  лицето  П.  Николов,  упатил  претставка по 
електронска пошта  до  Советот  за радиодифузија на Република Макеоднија, каде 
го известува  Советот  за  радиодифузија  дека  на  ден  08.06.2012  година,  
пропадната компанијата UBI TV World, која ги дистрибуирала телевизиските 
програмски сервиси BOM (Best of Macedonia) и К-15 Мјузик во Нов Зеланд и 
Австралија, повеќе не постои. Во мејлот стои дека наведените два програмски 
сервиси не се регистрирани во Австралија и дека со оглед на овие  факти,  по  
автоматизам  треба  да  престане  реемитувањето  на  овие  два сервиси во 
Република Македонија. Во таа насока наведе дека станува збор за имател на авторски 
права кој не постои. Од друга страна истиот договор што го регистрал Советот како 
телевизиски програмски сервис во програмски пакет нема ни архивски број, ниту печат. 
Претходниот ден (12.09.2012 година), во поладневните часови, со допис се обратила 
друга компанија од Австралија која тврди дека е сопственик на телевизиските 
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програмски сервиси (канали) BOM (Best of Macedonia) и К-15 Мјузик. Претседателот 
на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека Советот за радиодифузија не го спори 
правото на авторските права на компаниите, но сепак два различни субјекта не можат 
да бидат носители на исти авторски права. Во таа насока, по предлог на м-р Методија 
Јанчески, предложи Советот, точката 4, Информација по повод преставката на П. 
Николов во врска со емитувањето на телевизиоските програмски сервиси BOM и К-15 
Мјузик, да се одложи за наредната седница, а Стручната служба ја задолжи 
дополнително да ги провери пристигнатите податоци и да подготват информација.  

 
 
Точка 5 
Советот го разгледа Предлог-Мислењето по доставениот Нацрт на 

Националната стратегија за развојот на културата за период од 2012 – 2017 година. 
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права даде краток увод по однос на Мислењето.  
Советот едногласно, со 13 гласа „за“, го усвои предложеното Мислење по 

доставениот Нацрт на Националната стратегија за развојот на културата за периодот 
2012 – 2017 година, изработено од Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, Мислењето по доставениот Нацрт на 
Националната стратегија за развојот на културата за периодот 2012 – 2017 година, да 
го достави до Министерството за култура на РМ. 

 
 
Точка 6 
Советот ги разгледа Предлог   –   одлуките   за   набавки   за   потребите   на   

Советот   за радиодифузија на РМ. 
           - Советот ја разгледа потребата на Советот за радиодифузија во 2012 година, 
за спроведување постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 
предмет на набавка - стока: Анти-вирус софтверско решение за потребите на Советот 
за радиодифузија на РМ. 

Со оглед на фактот што јавната набавка за - стока: Анти-вирус софтверско 
решение за потребите на Советот за радиодифузија на РМ првиот пат беше 
поништена и сега се објавува по вторпат, Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски, запраша дали е направена соодветна анализа за причините зошто била 
неуспешна, дали во техничката спецификација биле ставени критериуми кои не можат 
да се исполнат или пак цената била нереална, поразлична од реалната цена на 
пазарот, за да првиот пат не биде поднесена ниту една прифатлива понуда? 

Раководителот на Секторот за правни работи, рече дека Секторот за правни 
работи не учествувал во изготвувањето на тендерската документација за наведената 
јавна набавка, но дека Раководителот на Секторот за технологии и информатика, 
одлучил постапката да се повтори без измени во тендерската документација. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи членовите на Советот, Лазо 
Петрушевски и м-р Борис Арсов да се вклучат во разгледувањето за причините за 
поништувањето на постапката за доделување на договор за јавна набавка на анти-
вирус софтерско решение за потребите на Советот за радиодифузија. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, побара за следната 
седница да се подготви Информација за причините за поништување на постапката за 
доделување на договор за јавна набавка на анти-вирус софтерско решение за 



6 
 

потребите на Советот за радиодифузија и во таа насока и точката за наведената 
потреба од јавна набавка да се одложи за наредната седница. 

 
          - Советот 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 - стока: 
Консултантска услуга за подготвување и изработка на План за намена и распределба 
на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс во функција на 
подготвување на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во периодот 2013 – 
2017 година. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 65.000,00 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:  
        - Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Арѓенд Џелили;   
        -  Луција Ѓурковиќ - член, со заменик Ивона Муфишева-Алексовска и 
        -  Весна Симоновска - член, со заменик  Ивана Каракушева.         

 
 
Точка 7 
Советот ја разгледа Информацијата за постапка за продажба на службеното 

возило марка Опел и за спроведената постапка за продажба   на службеното 
возило марка Ланчиа   согласно   Заоконот   за   користење   и   располагање   со   
стварите   на државните органи. 
 Раководителот на Секторот за правни работи, рече дека во информацијата 
станува збор за подготвителни активности во однос на двете службени моторни 
возила, патничко моторно возило марка "OPEL", тип T92/NB ASTRA F 1.6I, со 
регистарска таблица SK-839-SL, за кои Советот би требало да донесе две одлуки, 
одлука за отпис и  одлука за продажба поради дотраеност и одлука за одобрување на 
средства за овластен проценител на двете моторни возила патничкото моторно возило 
марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II и патничко моторно возило 
марка "OPEL. 
 Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски побара Раководителот на 
Секторот за правни работи на Советот конкретно да му ја објасни постапката за да се 
реализираат наведените постапки во предлог заклучокот во подготвената информација 
за двете службени возила.  
 По образложението и по предлог на Раководителот на Секторот за правни 
работи, Советот едногласно ја усвои предложената Информација за постапка за 
продажба на службеното возило марка Опел и за спроведената постапка за продажба 
на службеното возило марка Ланчиа согласно Законот за користење и располагање со 
стварите на државните органи и Советот го задолжи Секторот за правни работи да 
подготви:   

- Одлука за отпис на основното средство на Советот за радиодифузија на РМ 
согласно позитивните законски прописи кои ја уредуваат предметната материја, за 
службеното моторно возило марка "OPEL", тип T92/NB ASTRA F 1.6I, со регистарска 
таблица SK-839-SL;  

- Одлука за одобрување на средства за овластен проценител на двете моторни 
возила, патничко моторно возило марка "OPEL", тип T92/NB ASTRA F 1.6I, со 
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регистарска таблица SK-839-SL и патничкото моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS, 
со регистарска таблица SK-058-II и  

-  Одлука да се пристапи кон продажба на службеното моторно возило марка 
"OPEL", тип T92/NB ASTRA F 1.6I, со регистарска таблица SK-839-SL, преку објавување 
оглас за продажба со јавно надавање, согласно Законот за користење и располагање 
со стварите на државните органи. 

 
Точка 8 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за објавување оглас за вработување на 

Работник на пријавница во Секретаријатот на Советот за радиодифузија на РМ. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека на работникот 

на пријавница во Секретаријатот на Советот за радиодифузија на РМ му завршува 
работниот век, односно ќе оди во пензија, така што работното место останува 
непотполнето и во таа насока потребно е да се вработи лице кое ќе ја извршува 
работната задача. 
 Советот донесе едногласна Одлука за објавување оглас за вработување на 
Работник на пријавница во Секретаријатот на Советот за радиодифузија на РМ, 1 
(еден) извршител, на неопределено време. 
 Покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови, и тоа: 
            - ССС, III или IV степен; 

- без работно искуство; 
 Кандидатите, кон молбата, треба да ги достават следните документи: 

• мотивационо писмо; 
• кратка биографија (CV); 
•  диплома за завршено средно образование; 
• уверение за државјанство. 
 

Советот одлучи да се формира Комисија за спроведување на горенаведениот 
конкурс во следниот состав:   
              - м-р Методија Јанчески, претседател; 
              - Методи Стоименовски – член;  
              - Селвер Ајдини  - член.  

Советот ја задолжи Комисијата за вработување да направи административна 
селекција на пријавените кандидати и интервју со сите кандидати кои ја поминале 
административната селекција и да достави предлог до Советот на СРД кој на седница 
на Совет ќе одлучува за прием на кандидатите предложени од Комисијата. 

 
 

Точка 9 
Разно  

- Советот едногласно ја усвои предложената Информација од семинарот на тема: 
„Законот за работни односи и негова примена во практиката“ одржан на 25-ти јуни 2012 
година во хотелот „Холидеј Ин“ во Скопје, подготвена од  учесниците на семинарот, 
Ивона Муфишева Алексовска, Виш соработник во Секторот за правни работи и м-р 
Тања Пачоска, Соработник во Секторот за правни работи. 
           -  Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, Селвер Ајдини и 12 
гласа „за“, донесе одлука да се одобрат награди, за посебни вонредни залагања во 
работењето, по повод одбележувањето на 15-годишниот јубилеј од основањето на 
Советот за радиодифузија, на следните лица вработени во Стручната служба во 
Советот, и тоа на: 
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- работникот Огнен Неделковски, распореден на работното место Раководител на 
Секретаријатот на Советот, за пoдготовка на сценарио и режија на документарниот 
филм “15 години СРД“; 
- работникот Емилија Петреска – Камењарова, распоредена на работното место Виш 
соработник во Секторот за програмски работи, за редактура на текстовите на 
монографијата, дефинирање на изгледот на монографијата, редактура на текстови на 
македонски јазик и контрола на преводот на англиски јазик; 
- работникот Назиф Зејнулаху, распореден на работното место Виш соработник во 
Секторот за програмски работи, за превод на монографијата на албански јазик и 
лектура на текстовите на албански јазик, како и за лектура на преводот на 
документарниот филм на албански јазик. 
- работникот Драгица Љубевска, распоредена на работното место Виш соработник во 
Секторот за програмски работи, за проверка и корекција на преводот на монографијата 
на англиски јазик. 
 Средствата за одобрените награди, за посебните вонредни залагања во 
работењето, по повод одбележувањето на 15-годишниот јубилеј од основањето на 
Советот за радиодифузија, за лицата вработени во Стручната служба во Советот, се 
предвидени во финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 година. 
 Членот на Советот, Селвер Ајдини рече дека Советот треба да има во предвид 
дека работникот Назиф Зејнулаху, распореден на работното место Виш соработник во 
Секторот за програмски работи, извршил лектура на преводот на документарниот филм 
на албански јазик, односно во преводот на документарниот филм на 15 години Совет за 
радиодифузија, од македонски на албански јазик учествувале членовите на Советот, 
Селвер Ајдини и Сељадин Џезаири. 
 

- Членот на Советот, Селвер Ајдини, информира дека Универзитетот на 
Југоисточна Европа од Тетово (Штулов Универзитет) и Државниот универзитет од 
Тетово, пројавиле интерес за потпишување на договор за меѓусебна соработка со 
Советот за радиодифузија. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека 
се согласува и во таа насока предложи да им се испрати Договор за меѓусебна 
соработка, да го разгледаат, да го достават до Советот, и доколку двете страни се 
согласат, истиот да се потпише. 
 

 
 

ЗАПИСНИК 
од првото продолжение на 38-та седница на Советот 

одржано на 18.09.2012 година 
 
 

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

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

Маневски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Цветанка 
Митревска, Слободан Беличански, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 

Новинари: Јовановска Весна од ТВ Телма, Јордановска Мери од Фокус, 
Андријана Јовановска од ТВ 24 Вести, Михајло Видимлиски од ТВ 24 Вести, Муса 
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Ибраими од МРТ, Иљачи Љаура од МРТ, Казиовска Соња од Дневник, Љубиша Арсиќ 
од ТВ Алфа, Предраг Петровиќ од А1 ОН. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го отвори првото продолжение 

на 38-та седница на Советот за радиодифузија. На дневен ред беше точката 
"Информација по повод преставката на П. Николов во врска со емитувањето на 
телевизиоските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик", која беше одложена на 38-та 
седница на 13.09.2012 година.  

 
Дневен ред 

 
1. Информација по повод преставката на П. Николов во врска со емитувањето на 

телевизиоските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, даде краток увод во однос на 
содржината на материјалот од Информацијата. Објасни дека во Советот пристигнати 
се документи со кои може да се дефинира одредена состојба во однос на емитувањето 
на  телевизиоските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик. Бидејќи севкупните 
материјалите беа доставени до сите членови на Советот, отвори дискусија. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека телевизиските програмски сервиси 
BOM и К-15 Мјузик претставуваат музички канали каде се емитуваат народни и забавни 
македонски песни. Рече дека е потребно да се провери дали имаат лиценца за 
радиодифузер во Австралија, затоа што сеуште не е доставена од сопствениците. 
Доколку телевизиските програмски сервиси се емитуваат од Македонија, тогаш е јасно 
дека Советот нема доделено дозвола за емитување на радиодифузна дејност и дека во 
тој случај работат противзаконски. Со консултација со правни лица, дошол до факт 
дека доколку компанијата што ги има купено авторските права на одреден субјект 
пропадне, тогаш истите се пренесуваат на онаа компанија што ќе ја преземе 
пропадната компанија, односно како правен следбеник Негов став е дека не постои 
чиста ситуација за да Советот издаде налог за исклучување. Во однос на сопственоста 
рече дека тоа не претставува работа на Советот, да испитува кој е сопственик на 
странските програмски сервиси CNN, Vision +, ниту пак за медиумите кои се 
реемитуваат на албански јазик. Во основа рече дека е свесен дека настанатата 
состојба со телевизиските програмски сервиси,  БОМ и К-15 е специфична ситуација и 
потребно е да достават лиценца. Сепак станува збор за два различни правни ситеми со 
свои специфики и различни регулативи, со прашање дали во Австралија се регистрира 
радиодифузерот или програмскиот сервис? Негов став е дека постојат сомнителни 
околностi, но не доволно за да Советот издаде налог за исклучување на програмските 
сервиси. Исто така предложи да се продолжи постапката, за да се увиди дали 
телевизиските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик се емитува од Република 
Македонија? 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека хронолошки ќе ја објасни 
состојбата со двата телевизиски програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик. Според 
информациите кои ги има Советот, во текот на 2011 година, месец октомври склучен е 
договор со UBI TV World од Австралија и операторите на јавни комуникациски мрежи од 
РМ за реемитување на странски програмски сервиси во РМ. Но, кога добро ќе се 
погледне договорот ќе се забележи дека нема печат, во десниот агол има потпис на 
застапникот на  UBI TV World, додека од страната на Македонија не е потпишан 
договорот, ниту има печат. Пред почетокот на седницата пристигнал допис од  Satellite 
community television Australi (SCTV Australia), дека истата е сопственик на правата 
на двата канали. На проверка на веб сајтот на оваа телевизија констатирано е дека 



10 
 

недостасуваат овие канали. Забележано е дека има канали наменети за српската 
етничка заедница, има арапски канали, но македонските канали ги нема, што 
укажува дека можеби и не ги емитува. Ако се погледне веб сајтот на TV Plus од 
Австралија, правниот следбеник на UBI TV World, ќе се забележи дека ја има 
сателитската МТВ и ТВ Сител, но телевизиските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик 
повторно ги нема. Може да се заклучи дека телевизиските програмски сервиси се 
емитуваат на повеќе платформи: EUTELSAT, операторот Тотал ТВ и дел од кабелските 
оператоти во РМ. Предложи да не се крши Законот, на кабелските оператори да им се 
издаде налог за исклучување во услови на непостоење валидни договори за авторски и 
сродни права. Доколку се достават такви договори, Советот рече дека ќе ги регистрира 
во програмските пакети на операторите на јавните комуникациски мрежи. 
Телевизиските канали ќе продолжет да се емитуваат на Тотал ТВ или индивидуално 
преку сателит. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека Советот за 
радиодифузија, сестрано и студиозно пристапил кон проблемот со телевизиските 
програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик. Според дискусијата на членовите на Советот, 
Лазо Петрушевски и Столе Наумов, и според информацијата од Секторот за 
спречување на пиратеријата и заштита на авторските и сродните права, смета дека 
состојбата со двата канала е сомнителна и смета дека во меѓувреме е исполитизирана.  
Предложи да се прифатат сите аргументи со кои Советот располага во моментот, и на 
седницата да не се донесе експресна одлука за давање налог за исклучување на 
телевизиските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик. Предложи Советот да им даде 
рок од 7 дена на кабелските оператори, да достават валидни договори. И уште еднаш 
напомена дека Советот не работи селективно, работи единствено според Закон, а во 
однос на BOM и К-15 Мјузик, ставен е во заблуда, затоа што Советот ги третира како 
програмски сервиси кои се реемитуваат од странство, а не од РМ.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека, со цел јавноста да не 
биде збунета од одредени изнесени информации на седницата,  Советот дозволува да 
се реемитуваат странски програмски сервиси кои имаат регулирано авторски права за 
РМ. При тоа, не е задача на Советот да испитува кој е сопственик и не се занимава со 
таа проблематика, мислејќи на К-15 и ВОМ. Треба да постои овластено правно или 
физичко лице кои ќе ги застапува авторските права во РМ. Во таа насока потребно е да 
се направи разлика за сопственик на медиум во РМ и застапник на авторски права на 
странски канал во РМ, кој не претставува радиодифузер. Претседателот на Советот,  
м-р Зоран Трајчевски, рече дека во моментот две компании тврдат дека се сопственици 
на телевизиските програмски сервиси BOM и К-15 Мјузик, но ниту еден не доставил 
документи за сопственост. Постојано се доставуваат дописи со кои тврдат дека се 
сопственици, но не и документи за кои сите имаа доволно време, да ја докажат 
соственоста.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, поради одреден број на факти 
наведени во информацијата, и поради одреден број на информации кои се добиени од 
граѓани и фирми кои се јавуваат како застапници на правата на наведените два 
сервиси, предложи заклучок кој го стави на гласање.   

Советот едногласно одлучи, во услови на непостоење на валидни договори за 
регулирани авторски и сродни права за реемитување на телевизиските програмски 
сервиси BOM (Best of Macedonia) и К-15 Мјузик, склучени со правен следбеник на UBI 
TV World, на операторите на јавни комуникациски мрежи во РМ да им даде краен рок 
до 25 септември 2012 година да достават валидни договори за регулирани авторски 
права за реемитување на телевизиските програмските сервиси BOM (Best of 
Macedonia) и К-15 Мјузик.  
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 Советот едногласно одлучи, сите оператори на јавни комуникациски мрежи во 
РМ кои до 25 септември 2012 година нема да достават валидни договори за 
регулирани авторски права за реемитување на телевизиските програмски сервиси BOM 
(Best of Macedonia) и К-15 Мјузик, на 26 септември 2012 година веднаш да престанат со 
реемитување на телевизиските програмски сервиси BOM (Best of Macedonia) и К-15 
Мјузик.  
 Советот едногласно одлучи сите пристигнати договори за регулирани авторски 
права за реемитување на телевизиските програмски сервиси BOM (Best of Macedonia) и 
К-15 Мјузик, доставени од операторите на јавните комуникациски мрежи во РМ до 25 
септември 2012 година, да ги разгледа на седница на Советот, на која согласно 
доставените договори ќе оцени за нивната валидност. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права да го подготви дописот до операторите на јавните 
комуникациски мрежи во РМ кои во своите програмски пакети ги имаат регистрирано 
телевизиските програмски сервиси. 
 
 
 
Бр. 02-4587/11          Совет за радиодифузија на РМ 
03.10.2012 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 
 
 
 
 
Изработила: Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 

 


