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ЗАПИСНИК 
од 46-та седница на Советот 
одржана на 17.10.2012 година 

 
 

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

Отсутни членови на Совет: / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, м-р 
Драгица Љубевска, Магдалена Давидовска – Довлева, Луција Ѓурковиќ и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Соња Кадиовска од Дневник, Михајло Видимлиски од 24 
Вести, Андриана Јовановска од 24 Вести, Кучин Валмир од ТВ Алсат, Мирослава 
Симоновска од Фокус, Фиљана Кока од МТВ. 

 
 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 46-та седница на 

Советот за радиодифузија на РМ.  
Предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. Советот 

едногласно, со 14 гласа „за“ (членот на Советот, Столе Наумов, беше отсутен за време 
на гласањето), го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 43-та седница на Советот, одржана на 
05.10.2012 година.  

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Џез ФМ 
(Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година  

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Класик (Скопје) 
емитуван на 15 септември 2012 година.  

4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Сити (Скопје) 
емитуван на 15 септември 2012 година.  

5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Зона М-1 
(Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.  

6. Информација за радиодифузерите што не доставија податоци за структурата 
на вработените според етничката припадност.  

7. Мислење во врска со приговорот на Сања Трпевска бр.04-2367/3 од 
08.10.2012 година.  

      8. Разно. 
 
 
Точка 1 
Советот го разгледа Записникот од 43-та седница на Советот, одржана на 

05.10.2012 година.  
Советот со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Алма 

Машовиќ и Методи Стоименовски, го усвои Записникот од 43-та седница на Советот, 
одржана на 05.10.2012 година, во текстот како што беше предложен. (членот на 
Советот, Столе Наумов, беше отсутен за време на гласањето). 
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Точка 2 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД Радио Џез ФМ (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека мерките кои ќе ги 

изрече Советот во однос на констатираните прекршувања не треба да отстапуваат и 
треба да бидат во корелација со изречените мерки од претходните мониторинзи во 
однос на исти прекршувањата на членови од Законот. 

Во однос на првото констатирано прекршување, член 74 став 2 од Законот за 
радиодифузната дејност (помалку од 30% вокално-инструментална музика на 
македонски јазик), констатирано е дека на програмата на Радио Џез ФМ (Скопје) 
воопшто не е емитувана музика на македонски јазик.  

Раководителот на Секторот за програмски рабори објасни дека наведениот 
радиодифузер според форматот е програмски сервис, говорно музичко радио со 
претежно образовен општ формат. Таа истакна дека Радиото Џез ФМ, во принцип 
емитува џез музика, но нема обврска според неговиот формат да емитува таков вид 
музика. 

Од наведените причини Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, 
предложи на ТРД Џез ФМ Љупчо ДООЕЛ (Скопје), поради констатираното 
прекршување, Советот да изрече мерка писмена опомена и во краток временски 
период да се направи контролен мониторинг во однос на член 74 став 2 од Законот за 
радиодифузната дејност (помалку од 30% вокално-инструментална музика на 
македонски јазик). 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД Џез ФМ Љупчо ДООЕЛ (Скопје), емитуван на 15 септември 2012 година.  

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот 
едногласно, со 14 гласа „за“, одлучи на ТРД Џез ФМ Љупчо ДООЕЛ (Скопје): 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да се изрече 
мерката: писмена опомена. (членот на Советот, Столе Наумов, беше отсутен за време 
на гласањето). 

По предлог на членот на Советот, Селвер Ајдини, Советот, со 10 гласа „за“, и 
четири воздржани гласа од Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски и 
членовите на Совет, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов и Сељадин Џезаири, одлучи 
на ТРД Џез ФМ Љупчо ДООЕЛ (Скопје): 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), да се упати укажување. (членот на Советот, Столе Наумов, беше 
отсутен за време на гласањето). 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуката и укажувањето во соодветната база на 
податоци која ја води Секторот за правни работи. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го извести ТРД Џез ФМ 
Љупчо ДООЕЛ (Скопје), дека во најбрз временски период ќе биде реализиран 
контролен мониторинг. Советот го задолжи Секторот за програмски работи во најбрз 
временски период да реализира контролен мониторинг на програмата на ТРД Џез ФМ 
Љупчо ДООЕЛ (Скопје), во однос на почитување на член 74 став 2 од Законот за 
радиодифузната дејност (помалку од 30% вокално-инструментална музика на 
македонски јазик). 

Советот ги задолжи Секторот за програмски работи и Секторот за правни работи, 
при изработката на извештаите од мониторингот на програмските сервиси на 
трговските радиодифузни друштва, да ги пишуваат целосните имиња на трговските 
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радиодифузни друштва, односно имињата под кои се заведени во Централниот 
регистар. 
 
 

Точка 3 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД Радио Класик (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.  
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека радио кое емитува класична 

музика, не може во континуитет да емитува музика на македонски јазик, односно да ја 
исполнат минимум квотата од 30% вокално-инструментална музика на македонски 
јазик. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи Советот за 
радиодифузија, во наредниот период да направи одредени измени на Правилникот за 
примена на одредбите поврзани со заштита и негување на културниот идентитет, кои 
ќе бидат дефинирани и правно поддржани. Но, потенцира дека сега Советот се 
придржува според актуелната законска регулатива и во извештајот е констатирано дека 
Класик ФМ го прекршува член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ (Скопје), емитуван на 15 
септември 2012 година.  

Советот со 10 гласа „за“ и четири воздржани гласа од членовите на Советот, м-р 
Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски и акад. Бојан Шоптрајанов, 
одлучи на ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ (Скопје): 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да се изрече 
мерката: писмена опомена. (членот на Советот, Столе Наумов, беше отсутен за време 
на гласањето). 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

Советот го задолжи Секторот за програмски работи да го извести ТРД 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ (Скопје), дека во најбрз временски 
период ќе биде реализиран контролен мониторинг. Советот го задолжи Секторот за 
програмски работи во најбрз временски период да реализира контролен мониторинг на 
програмата на ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ (Скопје), во 
однос на почитување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик). 

 
 
Точка 4 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД Радио Сити (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.  
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 

ТРД Сити Радио ДООЕЛ (Скопје), емитуван на 15 септември 2012 година.  
Советот со 14 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин 

Џезаири, одлучи на ТРД Сити Радио ДООЕЛ (Скопје): 
- поради прекршување на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност 
(помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик), да се изрече 
мерката: писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 
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Точка 5 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис ТРД Радио Зона М-1 (Скопје) емитуван на 15 септември 2012 година.  
 Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 

ТРД Радио Зона М-1 Светлана ДООЕЛ (Скопје), емитуван на 15 септември 2012 година.  
По предлог на членот на Советот, Бранко Радовановиќ, Советот едногласно, со 15 

гласа „за“, одлучи на ТРД Радио Зона М-1 Светлана ДООЕЛ (Скопје): 
- поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата), да се 
изрече мерката: писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 
 

 
Точка 6 
Советот ја разгледа предложената Информација за радиодифузерите што не 

доставија податоци за структурата на вработените според етничката припадност.  
Вработениот, Виш соработник од  Секторот за истражување и долгорочен развој ја 

објасни суштината на предложената информација. 
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за радиодифузерите што 

не доставија податоци за структурата на вработените според етничката припадност. 
Согласно обврската на Советот за радиодифузија да изготви Анализа на 

структурата на вработените во радиодифузниот сектор  според етничката припадност, 
која произлезе од активностите предвидени во Акцискиот план за спроведување на  
Националната стратегија за еднаквост и недискриминација по основ на етничка 
припадност, возраст, ментална и телесна попреченост, на 29 август 2012 година, 
Советот за радиодифузија до сите радиодифузери достави допис (бр.03-4420/1), со кој 
побара најдоцна до 17 септември 2012 година, да достават податоци за структурата на 
вработените според етничката припадност. 

Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој да оствари 
телефонски контакт со следните радиодифузери кој не доставија податоци, во насока 
на добивање податоци за структурата на вработените според етничката припадност: 

1. ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, 
2. ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, 
3. ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин,Сарај, 
4. ТРД Зоран Стефановски НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ, 
5. ТРД НОВАТЕЛ-ПЛУС ДООЕЛ Прилеп, 
6. ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, 
7. ТРД РАДИО ФОКУС ДООЕЛ Тетово, 
8. ТРД РАДИО КАВАДАРЦИ ДОО Кавадарци. 

 
 
Точка 7 
Советот го разгледа Мислењето во врска со приговорот на Сања Трпевска бр.04-

2367/3 од 08.10.2012 година.  
Советот, со 15 гласа воздржани, не го прифати Приговорот бр.04-2367/1 од 

08.10.2012 година од работникот Сања Трпевска против Одлуката за откажување на 
договорот за вработување бр.04-2367/2 од 03.10.2012 година. 
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Советот одлучи да не се изјаснува по поднесениот Приговорот на работникот Сања 
Трпевска, согласно одредбата содржана во член 93 став 4 од Законот за работните 
односи, со оглед на фактот дека од денот кога Советот ја донесе Одлуката за 
откажување на договорот за вработување бр.04-2367/2 од 03.10.2012 година до денот 
на поднесувањето на Приговорот бр.04-2367/1 од 08.10.2012 година од работникот 
Сања Трпевска, не настанала никаква промена на околностите и фактите врз основа на 
кои би можело да се донесе поинаква одлука од веќе донесената, а и во Приговорот не 
се наведени факти и околности кои можат да влијаат да се донесе поинаква одлука, од 
веќе донесената. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи, работникот Сања Трпевска да го 
одјави од Агенцијата за вработување на Република Македонија - Центар за 
вработување на Град Скопје, од задолжителното социјално осигурување, заклучно со 
ден 17.10.2012 година, (Образец М1/М2), кога истекува рокот од 8 дена од денот на 
приемот на Приговорот. 

Ако Работникот Сања Трпевска евентуално побара судска заштита, во 
одговорот на тужбата Советот ќе ја изложи во детали аргументацијата за 
неоснованоста на Приговорот и за основаноста на Одлуката за откажување на 
договорот за вработување бр.04-2367/2 од 03.10.2012 година.  

 
 
Точка 8 
  Разно 
- Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за посетатат на 

конференцијата со наслов SP Video Event Belgrade 2012 година на 27-ми септември 
2012 година, подготвена од  учесниците на конференцијата, м-р Борис Арсов и Столе 
Наумов, членови на Совет и Владимир Ѓорѓиоски, Соработник во Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права. 

 
- Советот ја разгледа и ја усвои подготвената Информација за Известувањето за 

откажување на работен договор, бр.04-5235/1 од 15.10.2012 година, од работникот 
Јордан Ѓорѓиевски распореден на работното место “Виш соработник во Секторот за 
меѓународна и европска соработка и односи со јавноста“. 
 Советот донесе едногласна Одлука за откажување на Договорот за 
вработување, бр.04-3161/1 од 29.08.2011 година, на работникот Јордан Ѓорѓиевски 
распореден на работното место “Виш соработник во Секторот за меѓународна и 
европска соработка и односи со јавноста“, со отказен рок од 30 дена, со тоа што 
работниот однос му престанува со ден 14.11.2012 година. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
економско-финансиски работи да ги преземат сите понатамошни активности во однос 
на горенаведената одлука на Советот.  

- Советот ја разгледа Предлог- Одлуката за објавување оглас за вработување на 
“Соработник“ во Секторот за меѓународна и европска соработка и односи со јавноста 
во Советот за радиодифузија на РМ Советот донесе едногласна Одлука за објавување 
оглас за вработување на “Соработник“ во Секторот за меѓународна и европска 
соработка и односи со јавноста во Советот, 1 (еден) извршител, на определено време, 
до завршувањето на “Проектот за воведување дигитална телевизија во Југоисточна 
Европа” (“SEE Digi.TV proekt”) - 30.04.2013 година. 
 Покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, 
кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови, и тоа: 
            - ВСС, 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен високо образование; 

-  познавање на проектен менаџмент; 
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-  напредно познавање на веб дизајнирање и интернет издаваштво; 
-  без работно искуство; 
-  активно познавање на англиски јазик; 
- напредни компјутерски познавања од областа на дигитална обработка   

   на фотографии и аудио-видео материјали 
  Кандидатите, кон молбата, треба да ги достават следните документи: 

• мотивационо писмо; 
• кратка биографија (CV), 
• диплома за завршено високо образование и/или уверение за положени 

испити; 
• уверение за државјанство. 

 Советот одлучи да се формира Комисија за спроведување на горенаведениот 
конкурс во следниот состав:   

              - м-р Васко Петревски, претседател; 
              - Сељадин Џезаири – член;  
              - Лазо Петрушевски  - член.  
  Комисијата за вработување се задолжи 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 Советот ќе одлучува за прием на кандидатите предложени од Комисијата. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, Јавниот оглас за потребата од горенаведеното вработување да го објави во 2 
(два) весника: 1 (еден) весник на македонски јазик и 1 (еден) весник на јазик што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот, на 
товар на Советот за радиодифузија на РМ, како работодавач. 
 Огласот да трае 5 (пет) работни дена, сметано од наредниот ден од денот на 

објавувањето на огласот во дневниот печат. 
 
 
 
Бр. 02-5224/12          Совет за радиодифузија на РМ 
31.10.2012 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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