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ЗАПИСНИК 

од 40-та седница на Советот 
одржана на 23.08.2013 година 

 
 

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

Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски, 

Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески. 

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

Радовановиќ (годишен одмор), Селвер Ајдини (годишен одмор),  акад. Бојан 

Шоптрајанов (годишен одмор), Столе Наумов (годишен одмор). 

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

Неделковски, Цветанка Митревска, Весна Симоновска, Магдалена Давидовска - 

Довлева, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ. 

 Други присутни: Владимир Медарски од ЦРМ. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 40-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 

се одржа во просториите на Советот. Во однос на дневниот ред, Претседателот на 

Советот, д-р Зоран Трајчевски предложи точката под Разно „Модел на договор за 

делумно пренесување на права и обврски“, да се стави како точка број 2 во дневниот 

ред. 

            Советот, вклучувајќи го и предлогот за измена, со 10 гласа „за“, едногласно, го 

усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 37-тата седница на Советот, одржана на 

26.07.2013. 

2. Модел на договор за делумно пренесување на права и обврски. 

 3. Информација за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки и 

укажувања поради неисполнување на обврската за доставување на податоци за 

економското работење во 2012 година. 

 4. Информација за постапувањето на радиодифузерите по изречените мерки и 

укажувања поради необјавување на податоците за работењето во претходната година 

на 31 март. 

 5. Информација за исполнување на обврската за објавување на податоците за 

работењето на радиодифузерите во претходната година на 30 јуни. 

 6. Разно. 

 
 
 
 Точка 1 
Советот го разгледа предложениот Записник од 37-тата седница на Советот, 

одржана на 26.07.2013. 
Советот со 9 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин 

Џезаири, го усвои Записник од 37-тата седница на Советот, одржана на 26.07.2013 во 
текстот како што беше предложен.  
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Точка 2 
Советот го разгледа предложениот Модел на договор за делумно пренесување на 

права и обврски. 
Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека со овој Договор, врз 

основа на Заклучок на Владата на Република Македонија од 148-та седница, Одлуката 
за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на 
Република Македонија и Имотен лист издаден од Агенцијата за катастар и 
недвижности-Скопје, а согласно член 132 од Законот за облигационите односи и член 
70 од Законот за градење, се уредуваат меѓусебните права и обврски на договорните 
страни Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија,  
Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен 
простор од значење на Републиката – Скопје и Советот за радиодифузија на 
Република Македонија. 

По разгледувањето на предметната точка и дискусијата, Советот одлучи точката 

„Модел на договор за делумно пренесување на права и обврски“ да се одложи за една 

од наредните седници, поради потребата од усогласување со наведените три 

институции. 

 

 
Точка 3 

Советот ја разгледа предложената Информација за постапувањето на 
радиодифузерите по изречените мерки и укажувања поради неисполнување на 
обврската за доставување на податоци за економското работење во 2012 година. 
           Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека на 

23-тата седница одржана на 14.05.2013 година, поради неисполнување на обврската за 

доставување на податоци за економското работење во 2012 година, која што 

произлегува од член 20 став 3 и став 4 од Законот за радиодифузната дејност, Советот 

за радиодифузија на следните радиодифузери им ги изрече следните мерки или пак им 

упати укажувања: Трговско радиодифузно друштво Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА 

ТВ Охрид ДООЕЛ – укажување; Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ 

ДООЕЛ Гостивар – укажување; Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС 

ДООЕЛ Тетово – писмена опомена со барање за објавување; Трговско радиодифузно 

друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга – времена забрана за 

рекламирање и телешопинг од еден ден; Трговско радиодифузно друштво РАДИО 

БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени – писмена опомена; Радиодифузно трговско 

друштво РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, Македонска Каменица – 

укажување; Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје 

– укажување; Трговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје – 

укажување; Трговско радиодифузно друштво Телевизија КРТ ДООЕЛ Скопје – 

укажување, Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница 

– укажување;  

Податоци за економското работење не достави и Друштвото за радио дифузија 

ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. Но, бидејќи имаше сознанија дека оваа радиостаница не 

емитува програма, Советот одлучи да оствари службена посета кај радиодифузерот. 

Според укажувањата и мерките на Советот не постапија: 

 - Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово 

 - Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга 

 - Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени 

 - Радиодифузното трговско друштво РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, 

Македонска Каменица. 

 Советот донесе едногласна одлука, поради продолжување со вршење на истата 

повреда на член 20 став 3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност за која им се 
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изречени мерките односно упатено укажување, да ги изрече следните мерки, согласно 

член 38 од Законот за радиодифузната дејност и согласно Прирачникот за изрекување 

и извршување мерки според Законот за радиодифузната дејност: 

 - На Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, да се 

изрече мерката: времена забрана за рекламирање и телешопинг од еден ден. 

На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, му се 

наложува веднаш а најдоцна во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на 

Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за 

радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 

06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ 

Тетово, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ja изврши 

изреченaта мерка, односно да не емитува рекламирање и телешопинг во период од 1 

(еден) ден и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го 

извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

         Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка од страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво 

РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово и да го извести Секторот за правни работи за да ја 

евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 - на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз 

Струга, да се изрече мерката: времена забрана за рекламирање и телешопинг од два 

(2) дена. 

На Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз 

Струга, му се наложува веднаш, а најдоцна во рок од 7 (седум) дена, од денот на 

приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот 

за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 

06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-

извоз Струга, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ja 

изврши изреченaта мерка, односно да не емитува рекламирање и телешопинг во 

период од 2 (два) дена и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, 

писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за деновите кога ќе ја 

спроведе/изврши истата. 

         Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка од страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво 

ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга и да го извести Секторот за правни работи 

за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни 

работи. 

 - на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени, да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

         На Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени, му се наложува во рок од 7 

(седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со 

непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, 

бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз 

основа на истиот закон.  

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште Долнени, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, 

да ја изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на 

Одлуката, писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја 

спроведе/изврши истата. 



4 

 

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште Долнени, изречената мерка писмена опомена со барање за објавување 

да ја изврши на начин што спикер ќе ги прочита следните податоци за: органот кој ја 

изрекол мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на 

прекршокот поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и  бројот на членот 

од Законот кој е прекршен. Објавувањето да се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 

часот. На објавените писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се 

емитува коментар“. 

         Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 

извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 

страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште Долнени и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира 

во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 - на Радиодифузното трговско друштво РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

ДООЕЛ, Македонска Каменица, да му се изрече мерката: писмена опомена. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

истражување и долгорочен развој да ги подготви Одлуките.. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

истражување и долгорочен развој да ги евидентира Одлуките во соодветната база на 

податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 По предлог на членот на Советот, Сељадин Џезаири, Советот го задолжи 

Секторот за истражување и долгорочен развој да закаже состанок со управителите на: 

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, Трговското 

радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени и 

Радиодифузното трговско друштво РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, 

Македонска Каменица, на кој ќе им биде укажано за сторените прекршувања. 

    Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до: 

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, Трговското 

радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени и 

Радиодифузното трговско друштво РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, 

Македонска Каменица 

 
 
Точка 4 

Советот ја разгледа предложената Информација за постапувањето на 

радиодифузерите по изречените мерки и укажувања поради необјавување на 

податоците за работењето во претходната година на 31 март. 

Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека на 

23-тата седница одржанa на 14.05.2013 година, поради неисполнување на обврската за 

објавување на податоците за работењето во претходната година на 31 март 2013 

година, која што произлегува од член 20 став 1 и став 2 од Законот за радиодифузната 

дејност, Советот за радиодифузија на следните радиодифузери им ги изрече следните 

мерки или пак им упати укажувања: Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО 

ДООЕЛ увоз-извоз Струга - писмена опомена; ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и 

Бобан ДОО Куманово - укажување; РДТ РАДИО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ДООЕЛ, 

Македонска Каменица - писмена опомена; ТРД Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ 

Охрид ДООЕЛ - писмена опомена; ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ,Муслим ДООЕЛ 

с.Мала Речица Тетово - укажување; Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ 

ДООЕЛ Гостивар - писмена опомена; Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС 
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ДООЕЛ Тетово - писмена опомена со барање за објавување; Трговско радиодифузно 

друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени  - времена забрана за 

рекламирање и телешопинг од еден ден. 

Обврската за објавување на податоците не ја исполни и Друштвото за 

радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ од Струга, но поради тоа што имаше сознанија 

дека оваа радиостаница не емитува програма, Советот одлучи да оствари службена 

посета кај радиодифузерот. 

Според укажувањата и мерките на Советот не постапија: 

 - Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, 

- ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ,Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, 

- Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени 

- Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово.  

 Советот донесе одлука, поради продолжување со вршење на истата повреда на 

член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност за која им се изречени 

мерките односно упатено укажување, да ги изрече следните мерки, согласно член 38 

од Законот за радиодифузната дејност и согласно Прирачникот за изрекување и 

извршување мерки според Законот за радиодифузната дејност: 

 - на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз 

Струга, да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

         На Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, 

му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги 

отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност 

(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и 

прописите донесени врз основа на истиот закон.  

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-

извоз Струга, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја 

изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, 

писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја 

спроведе/изврши истата. 

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-

извоз Струга, изречената мерка писмена опомена со барање за објавување да ја 

изврши на начин што спикер ќе ги прочита следните податоци за: органот кој ја изрекол 

мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот 

поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и  бројот на членот од Законот кој 

е прекршен. Објавувањето да се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На 

објавените писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се емитува 

коментар.“ 

         Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 

извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 

точката 4 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно 

друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга и да го извести Секторот за правни 

работи за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 - на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, да 

му се изрече мерката: писмена опомена. 

 - На Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени, да се изрече мерката: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 2 

(два) дена. 

На Трговскотото радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени, му се наложува веднаш, а најдоцна во рок од 7 (седум) дена, од денот на 

приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот 
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за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 

06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште Долнени, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, 

да ja изврши изреченaта мерка, односно да не емитува рекламирање и телешопинг во 

период од 2 (два) дена и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, 

писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за деновите кога ќе ја 

спроведе/изврши истата. 

         Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка од страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво 

РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени и да го извести Секторот за правни работи 

за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни 

работи. 

 - На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, да се 

изрече мерката: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден. 

На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, му се 

наложува веднаш, а најдоцна во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на 

Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за 

радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 

06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ 

Тетово, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ja изврши 

изреченaта мерка, односно да не емитува рекламирање и телешопинг во период од 1 

(еден) ден и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го 

извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

         Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка од страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво 

РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово и да го извести Секторот за правни работи за да ја 

евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

истражување и долгорочен развој да ги подготви Одлуките. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

истражување и долгорочен развој да ги евидентира Одлуките во соодветната база на 

податоци која ја води Секторот за правни работи. 

По предлог на членот на Советот, сељадин Џезаири, Советот го задолжи 

Секторот за истражување и долгорочен развој да закаже состанок со управителите на: 

Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени и Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, на кој ќе им биде укажано за 

сторените прекршувања. 

    Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до: 

Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени и Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово. 
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Точка 4 

Советот ја разгледа предложената Информација за исполнување на обврската за 

објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година 

на 30 јуни. 

 Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека на 

17.06.2013 година, Советот за радиодифузија до сите трговски радиодифузни друштва 

упати укажување, со цел да ги потсети на обврската за објавување на податоците за 

работењето во претходната година, што произлегува од член 20 став 1 и став 2 од 

Законот за радиодифузната дејност. Податоците што требаше да се објават се 

однесуваат на:  

- сопственичката структура на радиодифузерот 

- статусната состојба на радиодифузерот 

-   органите на управување и раководење и  

-     изворите на финансирање 

Радиодифузерите беа должни овие податоци да ги објават на сопствената 

програма на 30 јуни 2013 година, во точно утврдени термини, а најдоцна до 15 јули 

2013 година до Советот да достават снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД 

формат.  

Обврската не ја исполнија следните трговски радиодифузни друштва: 
- Трговско радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, 

 - Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар, 
 - Трговско радио дифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар,  

 - Трговско радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ- Куманово,  

 - Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово,  

 - Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга,  

           - Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени,  

 - Трговско радиодифузно друштво, РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар.  

 

 Советот едногласно донесе одлука, поради прекршување на член 20 став 1 и 
став 2 од Законот за радиодифузната дејност, да ги изрече следните мерки:  
 - на ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, да му се изрече мерката: писмена 

опомена. 

 - на Трговското радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар, да се 

изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

         На Трговското радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар, му се 

наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги отстрани 

сторените повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност 

(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и 

прописите донесени врз основа на истиот закон.  

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар, 

во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја изврши изречената 

мерка и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го 

извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар, 

изречената мерка писмена опомена со барање за објавување да ја изврши на начин 

што на телоп на целиот екран, ќе се испишат податоци за: органот кој ја изрекол 

мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот 

поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и бројот на членот од Законот кој 

е прекршен. Објавувањето да се изврши во периодот од 17:00 до 20:00 часот. На 

објавените писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се емитува 

коментар.  
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         Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 

извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 

страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ 

Гостивар и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во 

соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 - на ТРД КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар, да му се изрече мерката: писмена опомена. 

 - на ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ - Куманово, да му се изрече мерката: писмена 

опомена. 

 - На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, да се 

изрече мерката: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 1 (еден) ден. 

На Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, му се 

наложува веднаш, а најдоцна во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на 

Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за 

радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 

06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ 

Тетово, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ja изврши 

изреченaта мерка, односно да не емитува рекламирање и телешопинг во период од 1 

(еден) ден и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, писмено да го 

извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја спроведе/изврши истата. 

         Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка од страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво 

РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово и да го извести Секторот за правни работи за да ја 

евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 -  на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз 

Струга, да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

         На Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, 

му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги 

отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност 

(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и 

прописите донесени врз основа на истиот закон.  

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-

извоз Струга, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја 

изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, 

писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја 

спроведе/изврши истата. 

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-

извоз Струга, изречената мерка писмена опомена со барање за објавување да ја 

изврши на начин што спикер ќе ги прочита следните податоци за: органот кој ја изрекол 

мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот 

поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и  бројот на членот од Законот кој 

е прекршен. Објавувањето да се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На 

објавените писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се емитува 

коментар.“ 

         Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 

извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 

точката 4 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно 

друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга и да го извести Секторот за правни 

работи за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 
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 - На Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени, да се изрече мерката: времена забрана за рекламирање и телешопинг од 2 

(два) дена. 

На Трговскотото радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште 

Долнени, му се наложува веднаш, а најдоцна во рок од 7 (седум) дена, од денот на 

приемот на Одлуката, да ги отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот 

за радиодифузната дејност (“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 

06/2010, 145/2010, 97/2011) и прописите донесени врз основа на истиот закон.  

Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште Долнени, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, 

да ja изврши изреченaта мерка, односно да не емитува рекламирање и телешопинг во 

период од 2 (два) дена и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, 

писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за деновите кога ќе ја 

спроведе/изврши истата. 

         Се задолжува Секторот за програмски работи да го следи извршувањето на 

изречената мерка од точка 4 на овој Заклучок од страна на радиодифузерот Трговско 

радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени и да го извести 

Секторот за правни работи за да ја евидентира во соодветната база на податоци која ја 

води Секторот за правни работи. 

 -  на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, 

Дебар, да се изрече мерката: писмена опомена со барање за објавување. 

         На Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар, 

му се наложува во рок од 7 (седум) дена, од денот на приемот на Одлуката, да ги 

отстрани сторените повреди со непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност 

(“Службен весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/2010, 145/2010, 97/2011) и 

прописите донесени врз основа на истиот закон.  

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, 

ДООЕЛ, Дебар, во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на Одлуката, да ја 

изврши изречената мерка и во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на Одлуката, 

писмено да го извести Советот за радиодифузија на РМ за денот кога ќе ја 

спроведе/изврши истата. 

        Се задолжува Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, 

ДООЕЛ, Дебар, изречената мерка писмена опомена со барање за објавување да ја 

изврши на начин што спикер ќе ги прочита следните податоци за: органот кој ја изрекол 

мерката, називот на изречената мерка, датумот и часот на сторувањето на прекршокот 

поради кој е изречена мерката, описот на прекршокот и  бројот на членот од Законот кој 

е прекршен. Објавувањето да се изврши во периодот од 08:00 до 10:00 часот. На 

објавените писмени опомени со барање за објавување, не е дозволено да се емитува 

коментар.“ 

         Се задолжува Секторот за истражување и долгорочен развој да го следи 

извршувањето на изречената мерка: писмена опомена со барање за објавување од 

страна на радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, 

ДООЕЛ, Дебар и да го извести Секторот за правни работи за да ја евидентира во 

соодветната база на податоци која ја води Секторот за правни работи. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

истражување и долгорочен развој да ги подготви Одлуките. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

истражување и долгорочен развој да ги евидентира Одлуките во соодветната база на 

податоци која ја води Секторот за правни работи. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави Одлуките до: 

Трговското радиодифузно друштво ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, Трговското 
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радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар, Трговското радио дифузно 

друштво КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар, Трговското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС 

ДООЕЛ- Куманово, Трговското радиодифузно друштво РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, 

Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга, 

Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени и 

Трговското радиодифузно друштво, РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар.  

 

 
      Точка 5 

 Разно 

 

 
 
 

     
ЗАПИСНИК 

од првото продолжение на 40-та седница на Советот 
одржано на 27.08.2013 година 

 
 

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

Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, м-р Васко Петревски, Бранко Радовановиќ, Методи 

Стоименовски, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески. 

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи, (годишен одмор), Селвер 

Ајдини (годишен одмор),  акад. Бојан Шоптрајанов (годишен одмор), Столе Наумов 

(годишен одмор). 

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

Неделковски, Цветанка Митревска, Јетон Исмаили, Магдалена Давидовска - Довлева, 

Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ. 

 Други присутни:/ 

 

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

на 40-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата 

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. Модел на договор за делумно пренесување на права и обврски. 

 
 
 
 
  Точка 1 
 Советот одлучи да го прифати предложениот Договор за пренесување  права и 
обврски од Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република 
Македонија. 

Советот го задолжи Претседателот на Советот за радиодифузија на РМ, д-р 

Зоран Трајчевски да го потпише горенаведениот Договор за пренесување  права и 

обврски. 
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Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да направи 

пресметка и да ги усогласи досегашните плаќања на Советот со новите проценти, кои 

се составен дел од Договорот за пренесување  права и обврски. 

 
 
 
 
Бр. 02-3528/6                           Совет за радиодифузија на РМ 
20.09.2013 година                                                                   П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е                        д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.  
 
 
 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
  
 
зработил: Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 
 
 
 
 


