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ЗАПИСНИК 
од 43-та седница на Советот 
одржана на 05.10.2012 година 

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

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

Отсутни членови на Совет: м-р Методија Јанчески (оправдано отсутен), м-р 
Алма Машовиќ (породилно отсуство), Методи Стоименовски (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Арбен Саити, Магдалена Давидовска – Довлева, 
Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Фиљана Коха од МТВ, Јовановска Андриана од 24 Вести, 
Васева Маја од Плус Ин, Галена Николовска од 24 Вести, Ирена Чакова од Ден, Соња 
Казиовска од Дневник, Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Барбара Замевска од ЕУ, Тања 
Јовановска од Вест, Христина Наумовска од 24 Вести, Мерихате Рустеми од ТВ Алсат 
М. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 43-та седница на 

Советот за радиодифузија на РМ. Не беа понудени предлози за дополнување и измена 
на дневниот ред.  

Советот едногласно, го усвои следниот: 
 

Д н е в е н  р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 40-та седница на Советот, одржана на 
24.09.2012 година. 

2. Информација во врска со доставената документација од ТРД Радио Канал 77 
ДООЕЛ Штип. 

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

4. Информација за потреба од назначување на ново лице како Офицер на 
техничка имплементација во ИПА ТАИБ работната група на СРД и член на комисијата 
за евалуација на проектот. 

     5. Разно. 
 
 
 
      Точка 1 

Советот го разгледа Записникот од 40-та седница на Советот, одржана на 
24.09.2012 година. 

Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов 
и 11 гласа „за“ го усвои Записникот од 40-та седница на Советот, одржана на 
24.09.2012 година во текстот како што беше предложен. 
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 Точка 2 
 Советот ја разгледа Информацијата во врска со доставената документација од 

ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип. 
 Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека ќе го поддржи Барањето за 

промената на сопственичката структура од ТРД Радио Канал 77, пред се затоа што се 
постигнуваат две основни цели и тоа: наведениот радиодифузер го усогласил своето 
работење со член 11 од Законот за радиодифузната дејност и во однос на тоа 
предложи да се запре иницираната постапка за одеземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип. Напомена дека медиумот 
и понатаму ќе продолжи со вршење на радиодифузната дејност. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека точката, Информација 
во врска со доставената документација од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип, е многу 
значајна, пред се затоа што во прашање е почитување на член 11 од ЗРД од страна на 
ТРД Радио Канал 77. Наведениот медиум во Советот за радиодифузија и во јавноста 
предизвикал одредени проблеми, но рече, претпоставува дека таквата реакција се 
должи затоа што утврдениот рок 30 септември 2012 година истече, а неговото 
работење со член 11 од ЗРД се уште не беше усогласено. Рече дека го поддржува 
предлог-заклучокот наведен во Информацијата од Секторот за правни работи. Исто 
така додаде дека уште еднаш сака да истакне дека идејата на Советот во однос на 
член 11 од ЗРД, не беше да се затворат медиумите туку да го усогласат своето 
работење со наведениот член од Законот. Идејата на Советот не е против плурализмот 
на медиумите. Посебно кога се работи за сериозни медиуми кои со години ја 
извршуваат радиодифузната дејност, радиодифузери на национално ниво со поголем 
број на вработени новинари. 

Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека го поддржува Барањето за 
промената на сопственичката структура од ТРД Радио Канал 77, затоа што ги завршил 
сите потребни активности за да се усогласи со член 11 од Законот. Рече дека му е 
мило затоа што  ТРД Канал 77 ќе продолжи со вршење радиодифузна дејност и дека се 
запира иницираната постапка за одеземање на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност. Радио Канал 77 успешно ја заврши промената на сопственичката структура и 
рече дека е за поздрав. Апелира Советот секогаш да дава поддршка на медиумите, па 
и во случаи кога се јавуваат одредени проблематични ситуации.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека го поддржува Барањето 
за промената на сопственичката структура поднесено од ТРД Радио Канал 77, затоа 
што ја усогласил дејноста со член 11 од ЗРД. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека го поддржува Барањето за 
промената на сопственичката структура од ТРД Радио Канал 77 и ќе гласа „за“. Рече 
дека мора да напомене и да апелира до јавноста и медиумите дека Советот е сериозно 
регулаторно тело кое го почитува Законот и работи според законските прописи. Ги 
замоли сите радиодифузери во РМ да не се доведуваат до несакани ситуации и 
состојби кои можат да го загрозат нивното работење. Исто така апелираше да ги 
почитуваат роковите кои ги има зададено Советот и да не чекаат последниот ден да 
поднесуваат документи и да ги решаваат работите. Тоа да биде навремено и во 
зададениот рок и секогаш да ги почитуваат одлуките на Советот. Советот сега, и во 
иднина секогаш ќе биде отворен за соработка и комуникација со медиумите за сите 
прашања поврзани со неговата надлежност. 

Советот ја усвои предложената Информација во врска со доставената 
документација од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип, до Советот за радиодифузија на 
РМ, бр.276/12 од 3-ти октомври 2012 година (наш. бр.03-5083/1). 

Членот на Советот, Столе Наумов се иззема од гласање. 
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Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин Џезаири и 10 гласа 

„за“ донесе одлука да издаде одобрение за промена на сопственичката структура на 
ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип, затоа што со планираната промена на 
сопственичката структура го усогласи своето работење со член 11, а во врска со член 
18 од Законот за радиодифузната дејност.  

Советот за радиодифузија на РМ одлучи да ја запре иницираната постапка за 
одеземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Радио Канал 77 
ДООЕЛ Штип, иницирана врз основа на член 63, став 1, алинеја 3, а согласно член 64 
од Законот за радиодифузната дејност, поради тоа што се отстранети околностите што 
претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност односно 
неусогласеност на работењето со член 11, а во врска со член 18 од истиот Закон. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Заклучок за запирање 
на иницираната постапка. 

 
 
Точка 3 
Советот ги разгледа Предлог – одлуките за набавки за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ. 
- Раководителот на Секретаријатот на Советот даде кратко објаснување за 

причините за неуспешната јавна набавка "Горива за службените моторни возила на 
Советот за радиодифузија на РМ". Toj рече дека по разгледувањето, Комисијата 
утврдила дека во доставената понуда бр.02-4783/1 од 19.09.2012 година, извршена е 
исправка, корекција од страна на понудувачот во делот со кој се уредува начинот на 
плаќање, со што во понудата содржани се услови кои не се во согласност со 
понудениот начин на плаќање утврден во точка 5 од Тендерската документација бр.02-
4674/1 од 13.09.2012 година, а според член 140 став 5 од Законот за јавни набавки (Сл. 
Весник бр.24/2012 год.), од страна на Комисијата не смеат да се допуштат никакви 
промени во понудата од страна на понудувачот. Од тие причини тој истакна дека  
наведената постапката за јавната набавка "Горива за службените моторни возила на 
Советот за радиодифузија на РМ треба да се повтори. Во сегашната повторена 
постапка за наведената јавна набавка објасни дека направени се мали технички 
измени во тендерската документација, додека Комисијата останува неизменета од 
првиот пат, односно е со истиот состав. 
       Советот ја усвои предложената Информација за причините за поништување на 
постапката за доделување на договор за јавна набавка: Горива за службените моторни 
возила на Советот за радиодифузија на РМ. 
          Советот со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин 
Џезаири, 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: Горива за 
службените моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ. 
          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:  
   -  Ружица Б.Јотевска - претседател на Комисијата, со заменик Огнен Неделковски;   
   -  Хари М.Клекачкоски  - член, со заменик Љубе Тарчуговски и 
   -  Атила Мемед - член, со заменик Бурим Хамиди.          
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- Раководителот на Секторот за технологии и информатика, објасни дека 
Секторот за технологии и информатика поднесе Барање за набавка на свич кој има 48 
порти, во функција на подобрување на перформансите на мрежата на Советот. Бидејќи 
станува збор за набавка на стока, чија вредност е под 500 евра во денарска 
противредност, за наведената набавка нема да се применат одредбите од  Законот за 
јавните набавки. 

Советот ја усвои Информацијата во врска со Барањето за набавка на свич со 48 
порти. 

Советот едногласно донесе Одлука за одобрување средства за набавка на свич со 
48 порти за потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија, а во 
функција на подобрување на перформансите на мрежата на Советот за 
радиодифузија. 
       Средствата се предвидени во финансискиот план на Советот за радиодифузија за 
2012 година. 

 
 
Точка 4 
Советот ја разгледа Информацијата за потреба од назначување на ново лице како 

Офицер на техничка имплементација во ИПА ТАИБ работната група на СРД и член на 
комисијата за евалуација на проектот. 

Раководителот на Стручната служба на Советот, ја образложи содржината на 
предложената информација. На крајот од излагањето  напомена дека со задоцнување, 
пред самото започнување на седницата, пристигна „Информација по барање за 
номинирање членови во Комисија за евалуација за договорот за услуги „Техничка 
помош за договорот за јакнење на административните капацитети на институциите, 
надлежни за телекомуникации и медиуми, за ефикасно регулирање на новите 
дигитални услуги“, финансиран во рамки на проектно фише 3.1 од ТАИБ 2009 
(EuropeAid/129857/D/SER/MK), подготвена од Раководителот на Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавноста. Со оглед на тоа дека немаше навремено 
доставен материјал за седница од Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста за оваа точка, Раководителот на Стручната служба објасни дека 
материјалот за точката на дневниот ред го подготвила и доставила во отсуство на 
материјал кој требал да биде подготвен од  Раководителот Маневски, со цел членовите 
на Совет да бидат информирани за точката која е на дневен ред. Исто така, 
Раководителот на Стручната служба, објасни дека ненавремено доставениот материјал 
од Раководителот Маневски, пред започнувањето на седницата е доставен по меил до 
сите членови на Советот со цел за нивна поголема информираност и квалитет при 
одлучувањето. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски побара од Раководителот на 
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја образложи 
предметната информацијата, по што тоа тој го стори. Потоа, Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи кратка пауза за да се направи координација, 
по што Советот ќе заземе конечен став и ќе донесе соодветна одлука. По завршената 
координација, беше продолжена седницата, при што Советот ја усвои предложената 
Информација за потреба од назначување ново лице како Офицер на техничка 
имплементација во ИПА ТАИБ работната група на СРД и член на комисијата за 
евалуација на проектот. 

Во таа насока, а имајќи ги предвид квалификациите и работното искуство, Советот 
донесе едногласна одлука, да го назначи Арѓенд Џелили да биде лице на местото 
Офицер за техничка имплементација во ИПА ТАИБ работната група и лице кое ќе биде 
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евалуатор во евалуација на проектот: „Техничка помош за јакнење на 
административните капацитети на институциите надлежни за телекомуникации и 
медиуми, за ефикасно регулирање на новите дигитални услуги“, финансиран во рамки 
на Проектното фише 3.1 од ТАИБ. Имајќки ја предвид донесената одлука, беше 
заклучено во таа насока да биде променето и Решението за работната група кое ќе се 
испрати до Секторот за централно финансирање и склучување на договори при ЦФЦД. 
Истовремено беше заклучено да се испрати и допис дека м-р Симона Темелкова не е 
повеќе член на работната група.  

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавност да ги искординира активностите околу реализацијата на решенијата кои ги 
донесе и да го информира Секторот за централно финансирање и склучување на 
договори при ЦФЦД. 

Советот го задолжи м-р Борче Маневски - СПО (Senior Programme Officer),  да 
достави до Советот за радиодифузија Информација во врска со процедурите и 
правилниците за проектите  ИПА ТАИБ. 

 
 
Точка 5 
 Разно 
- Вработениот Виш соработник од Секторот за истражување и долгорочен развој 

објасни дека на 04 октомври 2012 година, Трговското  радиодифузно друштво ХИТ 
РАДИО ДООЕЛ од Струмица со писмен допис (наш бр.02-338/1) го извести Советот 
дека е направена промена на сопственичката структура на наведениот радиодифузер. 
Промената на сопственичката структура на радиодифузерот е направена без 
претходно одобрение од Советот за радиодифузија, што е спротивно на член 17 став 2 
од Законот за радиодифузната дејност. Заменикот на претседателот на Советот, м-р 
Милаим Фетаи рече дека ваквата состојба како со Трговското  радиодифузно друштво 
ХИТ РАДИО ДООЕЛ од Струмица, не претставува единствен случај кога во 
Централниот регистер на РМ се врши промена на сопственичка структура без 
претходно одобрение на Советот. Тоа претставува кршење на одредбите од Законот за 
радиодифузната дејност. Во таа насока, за да не се повтори уште еднаш ваков 
проблем, предложи да се организира состанок со директорот на Централниот регистар 
на РМ и да им се укаже дека промената на сопственичката структура на 
радиодифузерот се врши прво со одобрение на Советот. 

Советот едногласно ja усвои предложенaта Информација за извршена промена на 
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ХИТ РАДИО ДООЕЛ од 
Струмица, без претходно побарано одобрение од Советот за радиодифузија. 

Советот едногласно одлучи: 
- поради прекршување на член 17 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, на 

Трговско радиодифузно друштво ХИТ РАДИО ДООЕЛ од Струмица, да му изрече 
мерка: писмена опомена.   

Советот го задолжи Трговското  радиодифузно друштво ХИТ РАДИО ДООЕЛ од 
Струмица, во рок од 8 дена од денот од приемот на дописот дополнително да достави 
уредно и комплетно Барање за одобрение за промена на сопственичката структура и 
изјави заверени на нотар. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот одлучи, 
да се достави допис до Централниот регистар на РМ, со кој ќе се побара да се поништи 
извршената промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво 
ХИТ РАДИО ДООЕЛ од Струмица и да се врати првичната состојба, затоа што 
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наведениот радиодифузер претходно нема побарано одобрение за промена на 
сопственичката структура од Советот за радиодифузија.  

По предлог на Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи, Советот 
го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој да организира состанок со 
претставници од Централниот регистар на РМ. 

 
- Советот за радиодифузија, согласно Одлуката за продажба со непосредна 

спогодба на непосреден купувач на возилото марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска 
таблица SK-058-II (бр.02-5021/1 од 01.10.2012 година), ја усвои Понудата бр.02-2688 од 
05.10.2012 година (наш бр.02-5109/1 од 05.10.2012 година), доставена од непосредниот 
купувач – ЕМО Охрид АД, Електроиндустрија и Инжинеринг од Охрид. 

Советот донесе одлука, патничкото моторно возило марка LANČIA К 2.0 LS, со 
регистарска таблица SK-058-II, број на шасија ZLA83800002092597, број на мотор 
1197606, година на производство 1998, лимузина, во сопственост на Советот за 
радиодифузија на РМ, да се продаде со непосредна спогодба на непосредниот купувач 
– ЕМО Охрид АД, Електроиндустрија и Инжинеринг од Охрид, согласно доставената 
понуда бр.02-2688 од 05.10.2012 година (наш бр.02-5109/1 од 05.10.2012 година), по 
цена од 24.100,00 со вклучен ДДВ. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Договор за 
купопродажба на горенаведеното моторно возило, со цел истиот да се потпише. 
 
 
 
 
Бр. 02-5089/8          Совет за радиодифузија на РМ 
18.10.2012 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 
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