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ЗАПИСНИК 

од 49-та седница на Советот 
одржана на 08.10.2013 година 

 
 

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

Алма Машовиќ, Замир Мехмети, м-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Васко 

Петревски, Методи Стоименовски, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ. 

Отсутни членови на Совет: Сељадин Џезаири (оправдано отсутен).  

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

Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, м-р 

Емилија Јаневска, м-р Драгица Љубевска, Арбен Саити, Магдалена Давидовска 

Довлева, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска–Јотевска. 

 Други присутни: Јета Жута од ЦРМ. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 49-та седница на 

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

се одржа во просториите на Советот. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, предложи измени и 

дополнувања во однос на редниот број на точките од Дневниот ред и тоа: точката 

„Предлогот за Ребаланс на Финансискиот план од 08.10.2013 година на Советот за 

радиодифузија“ да биде под број 3, точката “Изменување на Годишниот план за јавни 

набавки во 2013 година, на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3705/1 од 

11.09.2013 година“ да биде под реден број 4, точката „Договор за вршење стручен 

надзор“ под број 5, точката „Приговор против Одлуката бр.02-3905/1 од 24.09.2013 

година од Емилија Петреска-Камењарова“ под број 6, точката „Приговор против 

Одлуката бр.02-3905/1 од 24.09.2013 година од Назиф Зејнулаху“ под број 7 и точката 

„Информација во врска со промената на покриеноста со сигнал на ЈП „Македонска 

радиотелевизија„ во места ослободени од плаќање радиодифузна такса согласно 

известувањето бр.03-3214 од 27.09.2013 година на ЈП „Македонска радиотелевизија„, 

со Предлог-Одлука за ослободување од плаќање на радиодифузна такса“ да биде 

точка 8. Предлозите беа едногласно усвоени. 

            Советот, со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 45-та седница на Советот, одржана на 

13.09.2013 година. 

2. Усвојување на Записникот од 46-та седница на Советот, одржана на 

20.09.2013 година. 

3. Предлогот за Ребаланс на Финансискиот план од 08.10.2013 година на 

Советот за радиодифузија. 

4. Изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година, на Советот 

за радиодифузија на РМ бр.01-3705/1 од 11.09.2013 година. 

5. Договор за вршење стручен надзор. 

6. Приговор против Одлуката бр.02-3905/1 од 24.09.2013 година од Емилија 

Петреска-Камењарова. 

7. Приговор против Одлуката бр.02-3905/1 од 24.09.2013 година од Назиф 

Зејнулаху. 
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8. Информација во врска со промената на покриеноста со сигнал на ЈП 

„Македонска радиотелевизија„ во места ослободени од плаќање радиодифузна такса 

согласно известувањето бр.03-3214 од 27.09.2013 година на ЈП „Македонска 

радиотелевизија„, со Предлог-Одлука за изменување на Одлуката за ослободување од 

плаќање на радиодифузна такса. 

9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското 

радиодифузно друштво Канал 5 ДООЕЛ, Скопје, реализиран на 1 септември 2013 

година. 

10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското 

радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, реализиран на 1 септември 

2013 година. 

11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското 

радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје, реализиран на 1 

септември 2013 година. 

12. Информација во врска со постапката за спроведување извршување заради 

наплата на парично побарување (годишни надоместоци за дозволата вршење 

радиодифузна дејност) на Советот за радиодифузија кон должникот ТРД „Перспектива 

ТВ“ ДООЕЛ Скопје врз основа на веродостојна исправа. 

13. Информација за извршени промени на целосниот назив, краткото име, 

седиштето и управителот на Трговското радиодифузно друштво КИКИ Илија ДООЕЛ 

Струга. 

14. Барање бр.11-398 од 30.09.2013 година, за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа АС САТ Гостивар. 

15. Барање бр.11-396 од 27.09.3013 година, за регистрација на  пакет 

програмски сервиси  бр.47 на Македонски Телеком АД Скопје. 

16. Барање бр.11-399 од 01.10.2013 година, за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.3 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ 

Битола. 

17. Барање бр.11-400 од 01.10.2013 година, за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.4 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ 

НЕТ ДООЕЛ с.Кадио Скопје. 

18. Барање бр.11-401 од 01.10.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.2 на Друштво за промет производство и услуги ФИБЕРНЕТВОРКС ДООЕЛ 

Скопје. 

19. Извештаи за службени патувања. 

20. Предлог – одлуки за доделување договор за јавна набавка за потребите на 

Советот за радиодифузија. 

21. Разно 

 

 
 Точка 1 
 Советот го разгледа Записникот од 45-та седница на Советот, одржана на 

13.09.2013 година. 
Членот на Советот Столе Наумов, даде забелешка во еден дел од неговото 

излагање и предложи наместо зборот „сочуствува за состојбата“ да биде изменето во 
„има чувство за состојбата“. 

Советот, со 12 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма 
Машовиќ и Методи Стоименовски, со горенаведената забелешка, го усвои Записникот 
од 45-та седница на Советот, одржана на 13.09.2013 година, во текстот како што беше 
предложен. 
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Точка 2 
Советот го разгледа Записникот од 46-та седница на Советот, одржана на 

20.09.2013 година. 
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ имаше забелешка во однос на еден дел од 

текстот на записникот и во таа насока предложи да се избришат две реченици. 
По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот 

едногласно го одложи Записникот од 46-та седница на Советот, одржана на 20.09.2013 
година, за следната седница. 

 

 

 

Точка 3 
Советот го разгледа Предлогот за Ребаланс на Финансискиот план од 08.10.2013 

година на Советот за радиодифузија. 
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи објасни дека Советот 

за радиодифузија на РМ има склучено заеднички Договор за градба на 
административен објект со Службата за општи и заеднички работи на Владата на 
Република Македонија и Акционерското друштво за изградба и стопанисување со 
станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката – Скопје, и поради 
непостоење на стручни лица во Советот за радиодифузија на РМ, Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија и Акционерското друштво за 
изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за 
Републиката - Скопје, кои ќе бидат задолжени за надзор за изведување на работите за 
изградба на административен објект и за проектантски надзор над изведувањето на 
работите за изградба на објектот на улица Мито Хаџивасилев Јасмин и улица 
Македонија во Скопје, К.О.Центар 1 КП 13521, треба да се склучат соодветни Договори.  
            Согласно досега склучените Договори, процентуалното учество на Советот за 

радиодифузија на РМ изнесува 65,17%.  

 Советот со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот Бранко 

Радовановиќ, донесе одлука за усвојување на Ребалансот на Финансискиот план на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година. 

Согласно горенаведеното, Ребалансот се изврши на утврдените ставки во 

усвоениот Финансиски план за 2013 година односно се намали нивниот обем. Советот 

со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Бранко Радовановиќ, 

донесе Заклучок потребните средства за наведениот Договор за вршење стручен 

надзор и за Договорот за проектантски надзор, да ги планира во своите финансиски 

планови во 2014-та и 2015-та година. 

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

економско-финансиски работи да ја подготви Oдлуката. 

Советот го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да го изготви 

Ребалансот на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2013 година, 

во кој ќе ги вгради наведените измени и дополнувања. 

 

 

Точка 4 
Советот го разгледа предложеното изменување на Годишниот план за јавни 

набавки во 2013 година, на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3705/1 од 
11.09.2013 година. 

Раководителот на Секторот за правни работи ја објасни потребата од 
предложеното изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година, на 
Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3705/1 од 11.09.2013 година. 

 Советот со 12 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Бранко 

Радовановиќ (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен за време на 

гласањето), одлучи, согласно потребите на Советот за радиодифузија на РМ кои 
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произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во 

2013 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3705/1 од 

11.09.2013 година, врз основа на  членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, 

постојниот Годишен план за јавни набавки за 2013 година, се измени, и тоа: 

A). Во врска со потребата од намалување на финансиските средства предвидени за 

јавната набавка на стоки - Горива за службените моторни возила на Советот за 

радиодифузија на РМ, во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 

стоки. 

       Б). Во врска со потребата од измена на јавната набавка на работи - Изработка на 

главен проект за деловниот објект на Советот за радиодифузија на РМ, и изградба на 

деловниот објект на Советот за радиодифузија на РМ, за 3 (три) години, во Главата III. 

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи. 

 За напред предложените изменувања на Годишниот план за јавни набавки во 

2013 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3705/1 од                            

11.09.2013 година, средствата ќе се обезбедат со ребаланс на Финансискиот план на 

Советот за радиодифузија на РМ за 2013-та година, и со нивно предвидување во 

финансиските планови за 2014 и 2015 година на Советот за радиодифузија на РМ. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Пречистен текст на 

Годишниот план за јавни набавки во 2013 година на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија. 

 

 

    Точка 5 
 Советот го разгледа предложениот Договор за вршење стручен надзор. 

           Советот Советот со 13 гласа „за“, (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), одлучи да го прифати предложениот Договор за 

вршење стручен надзор склучен помеѓу СОЗР, СРД , АДСДП и Градежен институт 

Македонија АД Скопје. 

Советот го задолжи Претседателот на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија, д-р Зоран Трајчевски да го потпише горенаведениот Договор за вршење 

стручен надзор. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот Договор за 

градење, да го достави до СОЗР, АДСДП и Градежен институт Македонија АД Скопје. 

 

 

      Точка 6 
 Советот го разгледа предложениот Приговор против Одлуката бр.02-3905/1 од 

24.09.2013 година од Емилија Петреска-Камењарова. 
      Членот на Советот, Лазо Петрушевски, во својата дискусија, рече дека 

наведената работничка не приговара поради намалувањето на платата, туку бара во 
иднина Советот да и излезе во пресрет, и во таа насока предложи да и се помогне на 
вработената. Предложи во следните три месеци (октомври, ноември и декември, 2013 
год.), да се применат привремени мерки и тоа: 

– да не се направи исплата на прекувремените часови, туку да се заменат со 

отсутните часови направени во текот на работното време, 

- доколку вработената нема претходно направено прекувремени часови, 

отсутните часови направени во текот на работното време да ги одработи истиот ден. 

- доколку не се исполнети ниту еден од претходните услови, да се употреби ден 

од годишниот одмор на вработенета, во сооднос 8 часа за 1 ден. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека според него, Претседателот 

на Советот не е тој што треба да ги покрене прашањата за редовност на доаѓање на 

работа на вработените  и истото не претставува работа на Претседателот на Советот и 
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на членовите на Советот. Во таа насока го запраша Раководителот на Секторот за 

програмски работи дали бил известен дека двајцата вработени од нејзиниот Сектор, 

редовно ја информирале за нивните отсуства во текот на работниот ден и дали 

отсуствата се проследени до Раководителот на Стручната служба? Воедно предложи 

да се направи квалитативна анализа на работењето на двајцата вработени од 

Секторот за програмски работи.  

Раководителот на Секторот за програмски работи, во однос на поставеното 

прашање, објасни дека секој Раководител на Сектор во Советот, од ноември 2011 

година, на предлог на членот на Советот, Лазо Петрушевски, води дневна евиденција 

за вработените од својот Сектор. Дневната евиденција во excel табела, на крајот од 

секој месец се доставува до архивата на Советот и во електронска форма до 

Раководителот на Стручната служба. Сите отсуства се забележани во евиденцијата и 

исто така забележани се причините зошто колегата отсуствувал. 

Во однос на квалитативната анализа на работењето на Емилија Петреска-

Камењарова, Раководителот на Стручната служба, рече дека во ниеден момент не е 

оспорен квалитетот на нејзиното работење и согласно на тоа нема потреба од 

изработка на таква анализа. 

 По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот ги 

задолжи Секторот за правни работи и Секторот за технологии и информатика да 

подготват детален Извештај, посебно за секој вработен во Стручната служба на 

Советот, во кој ќе биде наведено времетраењето на: работното време во текот на 

работниот ден, искористената пауза, приватното евидентирање и службениот излез. 

 По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот ги 

задолжи Секторот за правни работи и Секторот за економско-финансиски работи да 

подготват детален Извештај за сите доделени финансиски средства во Советот за 

радиодифузија, за финансирање на дипломски студии, последипломски студии и 

докторски студии, со забелешка кои од нив се целосно реализирани, а кои се уште не. 

 Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на приговорот, рече дека според 

образложението што го навела вработената, се работи за отсуство поради здравствени 

причини за еден член од нејзиното семејството, додека кај другиот колега (точка  7 од 

дневниот ред) поради лични здравствени прегледи. Доколку, спред него, се донесе 

потврда за покриеноста на отсуствата, смета дека би можел Советот да биде поблаг, 

иако не се работи за казни, туку за запирање на еден симболичен дел од платата. Во 

таа насока предложи, во иднина, во Советот да се изготви правилник со кој веднаш ќе 

се утврди што може да биде прифатливо како оправдување за отсуства од работа а 

што не, без притоа членовите на Советот на седница да креваат рака за одлучување. 

Исто така рече дека треба да се земе предвид дали и како ги завршувале работните 

обврски. За двајцата вработени рече, не се сомнева дека квалитетно ја извршувале 

работната обврска и не трпел процесот на работа поради овие отсуства. Членот на 

Советот, Столе Наумов во дискусијата наведе дека спецификата на работењето на 

колегите во Советот, како и самата дејност на Советот, е да се има малку 

потолерантен однос кон вработените во одредени сектори, бидејќи им е потребна 

редовна комуникација, некогаш и пиење кафе со колеги од други институции. На 

пример, за да се направи одредена анализа од аспект на заштита на малолетна 

публика, потребна е комуникација со комуниколози, психолози, а тие не секогаш ќе 

дојдат во Советот и не секогаш се достапни на телефон, ќе треба да се отиде до 

нивната канцеларија или да се седне некаде да се поразговара, така што во тој поглед 

Советот треба да биде потолерантен. 

 Членот на Советот, Методија Јанчески, запраша дали до сега, во текот на оваа 

година е вршена компензација на прекувремените часови и часовите што биле 

неодработени? 
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 Раководителот на Стручната служба на Советот, рече дека одредени сектори 

во Советот имаат прекувремени часови во одредени периоди од годината, во 

зависност од нивната работа. Во однос на тоа рече дека ќе се проверат податоците и 

во тој поглед ќе се преземат потребните активности. 

 Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека е лошо да се враќаме 

наназад, на тоа што било и завршило. Во таа насока, предложи Советот да се договори 

што ќе преземе во однос на отсуствата за време на работа и како ќе делува во иднина 

и да се упати известување до сите вработени во Стручната служба за заземениот став 

на Советот. 

 Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, во однос на двата 

приговори доставени од двајцата вработени, рече претпоставувал дека ќе има некакво 

упатување од Секторот за правни работи, мислење или начин како да се постапи, но во 

информација тоа не е наведено. Начелно, рече, никој од нас не треба да има дилеми 

кон обврските кои произлегуваат од работното место во поглед на времетраењето на 

работното време и за таа цел е поставен Раководител на сектор. Смета, бидејќи е 

регистрирано времетраењето колку вработената била отсутна во минатото, не може да 

се правиме како ништо да не се случило и доколку се забележи дека одреден вработен 

во текот на одреден период многу често отсуствува од работа, потребно е да се види 

која е причината за отсуството. Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим 

Фетаи, рече дека не е сигурен колку Советот е повикан за одлучување по двете точки, 

бидејќи рече дека ги нема аргументите и незнае како следствено да се постапи, 

односно дали тоа треба да се реши на ниво на Раководител на Стручна служба, 

дисциплинска комисија или пак да се формира комисија која ќе истражува и решава по 

основ на отсуства од работа. Не може да се согласи, доколку некој вработен е присутен 

цело време на работното место со сите потребни елементи, а друг секој ден по 2-3 

часа отсуствува, и смета дека таквото однесување може да влијае и на другите 

вработени да се однесуваат така. Смета дека вработените треба да се однесуваат во 

согласност со Деловникот за работа, Законот за работни односи, Систематизацијата на 

работното место, така што како имаат права, така имаат и обврски и одговорности. 

 Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, го стави на усвојување 

Приговорот против Одлуката бр.02-3905/1 од 24.09.2013 година од Емилија Петреска-

Камењарова. „За“ беше само членот на Советот Бранко Радовановиќ. Против беа: 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на 

Советот, д-р Миалим Фетаи, Методи Стоименоски, Антонио Јовановски, м-р Борис 

Арсов, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини. Воздржани беа: членовите на Советот, 

м-р Васко Петревски, м-р Алма Машовиќ, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски, акад. 

Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов. Советот не го прифати Приговорот. 

 Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека се согласува со 

предлогот на членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, во однос на тоа Советот да 

се договори што ќе преземе за отсуствата за време на работа и како ќе делува во 

иднина и во таа насока рече дека следната плата на вработените за исплата ќе се 

усогласи со листингот (прегледот) за присутност, евидентиран во системот за 

кадровска евиденција. 

 Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, го стави на гласање 

предлогот на членот на Советот, Бранко Радовановиќ, да се напарави анализа на 

работењето на двајцата вработени. „За“ овој предлог имаше три гласа од членовите на 

Советот, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов и акад. Бојан Шоптрајанов. Против беа 

членовите на Советот, м-р Методија Јанчески, Лазо Петрушевски и Антонио 

Јовановски. Останатите членови беа воздржани во гласањето. Предлогот не се усвои. 

 Во однос на делот од Дописот „Ве молам, во иднина во деновите кога ќе 

морам оправдано да отсуствувам, да ми дозволите да ги одработам пропуштените 
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часови наместо да ми се одбиваат од платата“, Советот го усвои предлогот на членот 

на Советот, Лазо Петрушевски: 

– да не се направи исплата на прекувремените часови, туку да се заменат со 

отсутните часови направени во текот на работното време, 

- доколку вработената нема претходно направено прекувремени часови, 

отсутните часови направени во текот на работното време да ги одработи истиот ден. 

- доколку не се исполнети ниту еден од претходните услови, да се употреби ден 

од годишниот одмор на вработенета, во сооднос 8 часа за 1 ден. 

Советот го задолжи Раководителот на Секторот за програмски работи, да води 

евиденција и контрола на отсутните и одработените часови на вработената, со 

поднесување на неделен извештај до Раководителот на Стручната служба. 

Мерките ќе се применуваат од 01.10.2013 година до 31.12.2013 година. 

 

 

Точка 7 
Советот го разгледа предложениот Приговор против Одлуката бр.02-3905/1 од 

24.09.2013 година од Назиф Зејнулаху. 
Со еден глас „за“ од членот на Советот, Бранко Радовановиќ, девет гласа против од 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, м-р Борис 
Арсов, Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи, м-р Методија Јанчески, Лазо 
Петрушевски, Селвер Ајдини, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, и четири 
воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, Столе Наумов, акад. 
Бојан Шоптрајанов и м-р Васко Петревски, Советот не го усвои предложениот Приговор 
против Одлуката бр.02-3905/1 од 24.09.2013 година поднесен од Назиф Зејнулаху. 
 

 

Точка 8 
Советот ја разгледа предложената Информацијата во врска со промената на 

покриеноста со сигнал на ЈП „Македонска радиотелевизија„ во места ослободени од 
плаќање радиодифузна такса согласно известувањето бр.03-3214/9 од 27.09.2013 
година на ЈП „Македонска радиотелевизија. 
 Раководителот на Секторот за правни работи ја образложи предметната 

информација. 

 Поради технички грешки во содржината на информацијата, членовите на 

Советот имаа продолжение на седницата истиот ден и повторно гласаа во однос на 

предлог заклучокот содржан во предложената информација. 

 Советот едногласно ја усвои предложената Информацијата во врска со 

промената на покриеноста со сигнал на ЈП „Македонска радиотелевизија„ во места 

ослободени од плаќање радиодифузна такса согласно известувањето бр.03-3214/9 од 

27.09.2013 година на ЈП „Македонска радиотелевизија. 

 Советот, до ЈП Македонска радиодифузија – Скопје ц.о, на 29.08.2013 година, 

достави Барање.03-3214/8 за доставување податоци за покриеноста на населените 

места кои се ослободени од плаќање радиодифузна такса по воведувањето на 

дигиталниот пренос. 

 ЈП Македонска радиодифузија на 27.09.2013 година, до Советот за 

радиодифузија достави Информација, бр.11-1046/2 од 27.09.2013 година (наш бр.03-

3214/9), со која известува дека ЈП Македонска радиодифузија извршила мерење на 

сигналот на местата кои се ослободени со Одлука на Владата на Република 

Македонија за ослободување од плаќање радиодифузна такса за 2011, 2012 и 2013 

година. 

 Согласно добиените мерења на сигналот, Советот едногласно одлучи да и 

предложи на Владата на РМ да донесе Одлука за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса  за обврзниците кои не се покриени со радиодифузен сигнал, 
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односно немаат прием на програмите на Јавното радиодифузно претпријатие 

‘’Македонска радиотелевизија“ и тоа: 

 с.Орел, општина Свети Николе, со вкупно 26 (дваесет и шест) 
домаќинства; 

 ул.„Вера Циривири“, Велес, со вкупно 56 (педесет и шест) домаќинства, и 
тоа: 21 (дваесет и едно) домаќинство со куќни парни броеви почнувајќи од бр.180 до 
бр.222 (бр.180, бр.182, бр.184, бр.186, бр.188, бр.190, бр.192, бр.194, бр.196, бр.198, 
бр.200, бр.202, бр.204, бр.206, бр.208, бр.210, бр.212, бр.214, бр.216, бр.218, бр.220, 
бр.222) и 35 (триесет и пет) домаќинствата со куќни непарни броеви почнувајќи од 
бр.117 до бр.185 (бр.117, бр.119, бр.121, бр.123, бр.125, бр.127, бр.129, бр.131, бр.133, 
бр.135, бр.137, бр.139, бр.141, бр.145, бр.147, бр.149, бр.151, бр.153, бр.155, бр.157, 
бр.159, бр.161, бр.163, бр.165, бр.167, бр.169, бр.171, бр.173, бр.175, бр.177, бр.179, 
бр.181, бр.183, бр.185) и  

 с. Саса, општина Македонска Каменица, со вкупно 58 (педесет и осум) 
домаќинства, во месностите: Саса 1, Саса 2, маало Мршалевци, маало Ризанци и 
маало Грујовци. 

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

ослободување од плаќање радиодифузна такса. 

 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, да ја достави одлуката до 

Владата на Република Македонија. 

 По завршувањето на оваа точка, Претседателот на Советот, д-р Зоран 

Трајчевски, ја напушти седницата поради недложно присуство на Седница на Владата 

на Република Македонија. 

 Седницата продолжи да ја води Заменикот на претседателот, д-р Милаим 

Фетаи. 

 

 
Точка 9 
Советот го разгледа и со 13 гласа „за“, едногласно го усвои предложениот Извештај 

од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво Канал 
5 ДООЕЛ, Скопје, реализиран на 1 септември 2013 година. 

Со еднодневниот мониторинг од 1 септември 2013 година, на програмата на ТВ 
Канал 5 не се констатирани прекршувања на одредбите од Законот за радиодифузната 
дејност и на подзаконските акти. 
 

 

Точка 10 
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје, реализиран на 1 септември 2013 година. 

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ во однос на прекршување на член 74 став 1 
од Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма 
изворно создадена на македонски јазик), кај ТВ Сител, предложи да се изрече 
претходната, последна изречена мерка, писмена опомена со барање за објавување, 
(Писмена опомена со барање за објавување од 13.09.2011 година, радиодифузерот ја 
извршил/објавил мерката на 18.01.2012 година), со оглед на тоа што радиодифузерот 
го нема повторено прекршокот. 

Членот на Советот, Столе Наумов, м-р Васко Петревски и Лазо Петрушевски 
предложија писмена опомена, од причина што радиодифузерот ја извршил/објавил 
мерката и била изречена пред две години.  

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ го повлече првичниот предлог и се согласи 
на ТВ Сител во однос на прекршување на член 74 став 1 од Законот за 
радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30% програма изворно 
создадена на македонски јазик), да се изрече мерката писмена опомена. 
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По предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, Советот го задолжи 

Секторот за програмски работи да направи нов мониторинг на ТРД ТВ Сител, во врска 

со почитувањето на член 74 став 1 (обврска за емитување најмалку 30% програма 

изворно создадена на македонски јазик). 

Советот со 13 гласа „за“, едногласно, одлучи на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ 

Скопје:   

  - поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(обврска за емитување најмалку 30% програма изворно создадена на македонски 

јазик), да се изрече мерката писмена опомена. 

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на прекршување на член 100 став 1 

од Законот за радиодифузната дејност (емитување рекламни спотови во вести), кај ТВ 

Сител, рече дека според него се работи за проблематичен прекршок, бидејќи во вести 

е забрането да се емитуваат реклами. Но според него рече дека на професионалците 

им се случуваат вакви грешки поради веројатно некое недоразбирање со режијата. 

Рече, телевизијата многу добро знае дека на треба да се пуштаат реклами во вести, 

бидејќи прво на програмата емитуваат најави за вести, па реклами, па потоа 

започнуваат вестите. Со оглед на тоа што последната мерка - Писмена опомена со 

барање за објавување е од 21.11.2007 година, предложи да се изрече мерката писмена 

опомена.  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека професионалците не можат 

да прават грешки од ваков тип, односно во централното издание на вестите да 

емитуваат реклами. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека прашањето за 

емитувањето на реклами во вести односно прашањето кога почнува ТВ Дневникот, 

било презентирано на состанокот на ЕПРА, и во однос на тоа рече дека многу работи 

поврзани со рекламите во вестите сеуште на се јасно разграничени и во други држави. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во однос на прекршување на член 100 став 

1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување рекламни спотови во вести), кај 

ТВ Сител, рече дека такви случаи во вестите има забележано и кај други 

радиодифузери, но е констаирано само кај ТВ Сител. Запраша дали Секторот за 

програмски работи има направено мониторинзи на програмата и кај другите 

радиодифузери, бидејќи тој лично, следејќи ги информативните емисии на другите 

медиуми, го има забележано истото? 

Раководителот на Секторот за програмски работи, во однос на прекршување на 

член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност (емитување рекламни спотови 

во вести), кај ТВ Сител, рече дека водител на Дневникот бил помлад новинар и тој 

самиот ги најавил рекламите, односно кажал дека прво ќе ги видиме рекламите, а 

потоа почнуваме со настаните на денот. Објасни дека согласно Законот за 

радиодифузната дејност не може да се емитуваат рекламни спотови во вести, па 

радиодифузерите за да ја избегнат оваа законска одредба, затоа што тој е ударен 

термин и тогаш најмногу се продаваат рекламите, вестите ги делат на повеќе 

индивидуални заокружени целини, односно вести спорт, вести економија, вести 

политика и секоја почнува со најава а завршува со одјава. Кога во таков облик се 

емитувани вестите нема проблем, затоа што по секоја одвоена целина, помеѓу, се 

емитуваат реклами. И тоа се случува и на почетокот на вестите. Прво прават промо на 

случувањата на денот, која претставува посебна целина, потоа одат рекламите, па 

потоа започнува дневникот. Во тој случај може да се стекне впечаток дека сите 

емитуваат реклами во вести, но тоа се најчесто одвоени целини. 

Советот со 13 гласа „за“, едногласно, одлучи на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ 

Скопје:   
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   - поради прекршување на член 100 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(емитување рекламни спотови во вести), да се изрече мерката писмена опомена. 

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

програмски работи да ги подготви одлуките. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави одлуките до ТРД 

Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје.  

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

програмски работи да ги евидентира одлуките во соодветната база на податоци која ја 

води Секторот за правни работи. 

 

 

Точка 11 
Советот го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 

сервис на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, 
Скопје, реализиран на 1 септември 2013 година. 

Членот на Советот, Столе Наумов, поради рекршување на член 74 став 1 од 
Законот за радиодифузната дејност (обврска за емитување најмалку 30 % програма 
изворно создадена на македонски јазик), кај ТВ Телма, предложи да се упати 
укажување, пред се затоа што емитувани се вкупно 28,49% програма изворно 
создадена на македонски јазик, односно за 1.51% помалку, а последното Укажување е 
од 13.11.2012 година. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини рече дека се согласува на ТВ Телма да се упати 
укажување, пред се затоа што на минатата седница скоро за идентичен прекршок, 
Советот упатил укажување. 

Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис 
на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје, 
реализиран на 1 септември 2013 година.  

Советот со 11 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, акад. 
Бојан Шоптрајанов и м-р Методија Јанчески, одлучи на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ 
ДООЕЛ, Скопје:   
  - поради прекршување на член 74 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(обврска за емитување најмалку 30 % програма изворно создадена на македонски 

јазик), да се упати укажување. 

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

програмски работи, да го подготви укажувањето. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави укажувањето до 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ, Скопје.  

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

програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци 

која ја води Секторот за правни работи. 

 

 
Точка 12 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со постапката за 

спроведување извршување заради наплата на парично побарување (годишни 
надоместоци за дозволата вршење радиодифузна дејност) на Советот за 
радиодифузија кон должникот ТРД „Перспектива ТВ“ ДООЕЛ Скопје врз основа на 
веродостојна исправа. 

Советот ја усвои предложената Информација во врска со постапката за 
спроведување извршување заради наплата на парично побарување (годишни 
надоместоци за дозволата вршење радиодифузна дејност) на Советот за 
радиодифузија кон должникот ТРД „Перспектива ТВ“ ДООЕЛ Скопје врз основа на 
веродостојна исправа.  

Советот за радиодифузија на РМ на 7-та седница одржана на 06.04.2012 година, 
донесе Одлука, бр.07-101 од 10.04.2012 година, за одземање на дозволата за вршење 
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на радиодифузна дејност на ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, бр.07-3482/1 од 
27.11.2008 година, поради настанување околности што претставуваат законски пречки 
за имателот да врши радиодифузна дејност односно поради неотпочнување со 
емитување на програмскиот сервис преку сателит и поради неплаќање на 
надоместокот за дозволата во рокот утврден во дозволата. 

ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, се задолжи веднаш, а најдоцна во рок 

од 8 (осум) дена по приемот на одлуката да ги плати доспеаните, неплатени годишни 

надоместоци за дозволата во вкупен износ од 3.630.780,00 денари со законска казнена 

камата, од кои: 

      - по Фактура бр.122/2010 од 11.06.2010 година – износ од 1.821.661,00 денари и 

      - по Фактура бр.120/2011 од 14.06.2011 година – износ од 1.809.119,00 денари. 

 Овој радиодифузер не го исплати долгот во утврдениот рок, поради што 

Советот продолжи со понатамошно постапување во согласност со одредбите од 

Законот за извршување. 

 Имајќи ја предвид висината на паричното побарување на Советот 3.630.780,00 

денари со законска казнена камата (околу 58.759 евра), Советот со 12 гласа „за“ и еден 

воздржан глас од членот на Советот, Методи Стоименовски, одлучи да не се 

пристапува кон извршување врз подвижен имот, бидејќи со таквото извршување (врз 

подвижни предмети) објективно не би можел да се наплати предметниот долг на 

должникот - ТРД „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје кон Советот, а со нивното 

преземање ќе се предизвикаат и дополнителни трошоци за Советот за радиодифузија 

(за излез на лице место, асистенција од страна на МВР, ангажирање на овластен 

проценител, средства за транспорт и чување на пронајдениот имот). 

 Советот со 12 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Методи 

Стоименовски, одлучи да не се запира извршувањето од сметката на должникот - ТРД 

„ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, така што носителот на платен промет да го држи 

налогот за извршување во евиденција и според него да изврши пренос при евентуално 

пристигнување средства на неговата сметка. 

         Советот го задолжи Секторот за правни работи со допис да го извести 

извршителот Христо Јованов за одлуката на Советот. 

        Советот го задолжи Секретаријатот да го достави дописот до извршителот Христо 

Јованов. 

 

 
Точка 13 
Советот ја разгледа и ја усвои Информацијата за извршени промени на целосниот 

назив, краткото име, седиштето и управителот на Трговското радиодифузно друштво 
КИКИ Илија ДООЕЛ Струга. 

Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека на 
32-та седница одржана на 01.07.2013 година, Советот за радиодифузија донесе Одлука 
(бр.02-290 од 03.07.2013 година) со која даде одобрение за промена на сопственичката 
структура на Трговското радиодифузно друштво КИКИ Илија ДООЕЛ од Струга. 

Секторот за истражување и долгорочен развој изврши проверка во Интернет 
дистрибутивниот систем на Централниот регистар, при што беше констатирано дека 
промената е спроведена и дека нов сопственик на овој радиодифузер е физичкото 
лице Мугни Арифи со адреса во с.Ливада, Струга. 

При тоа беше констатирано дека покрај оваа промена, радиодифузерот извршил и 
неколку други: 

- промена на целосниот назив на субјектот (наместо Трговското радиодифузно 

друштво КИКИ Илија ДООЕЛ Струга новиот назив на субјектот е Трговското 

радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга) 

- промена на краткото име (наместо ТРД КИКИ Илија ДООЕЛ Струга, краткото 

име е ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга) 
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- промена на седиштето (наместо ул.Кеј Борис Кидриќ бр.51 Струга, седиштето на 

радиодифузерот е ул.Кузман Шапкарев бр.12 Струга) 

- промена на управител (наместо Јане Стефанов, сегашен управител на 

радиодифузерот е физичкото лице Агрон Куртиши со адреса на ул.Јабланица бр.21 

Струга). 

За овие промени радиодифузерите немаат обврска да бараат одобрение од 

Советот, но овој радиодифузер не го ни извести Советот дека истите се направени.   

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека треба да се извести новиот 

сопственик во однос на тоа дека радиодифузерот треба да се придржува на јазикот на 

емитување на програмата согласно добиената дозвола. 

 Со оглед на тоа дека очекувано би било да е променет и идентификациониот 

знак на радиодифузерот, Советот едногласно одлучи да му укаже на Трговското 

радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга во рок од седум дена од денот на 

приемот на дописот да достави примерок од неговиот идентификационен знак и 

податоци за главниот и одговорен уредник .  

Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој да го 

подготви дописот. 

     Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој, во дописот 

да наведе дека ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга треба да ги почитува одредбите од 

дозволата за вршење радиодифузна дејност. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го достави дописот до 

Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга. 

 

 

  Точка 14, 15, 16, 17 и 18 
  Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност 

со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и другите 

дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за 

регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 

мрежи. 

 Советот едногласно одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на 

регистрираниот програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа АС САТ 

Гостивар, Македонски Телеком АД Скопје, Друштво за производство, трговија и услуги 

БТВ – НЕТ Битола, Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ 

ДООЕЛ с.Кадино Скопје и Друштво за промет производство и услуги ФИБЕРНЕТВОРКС 

ДООЕЛ Скопје. 

 Советот едногласно одлучи:      

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа АС САТ Гостивар, да му се издаде Потврда за 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.1, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на  пакет 

програмски сервиси  бр.47 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 
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- на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино 

Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на  пакет програмски сервиси  бр.4 за 

регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 

комуникациска мрежа. 

- на Друштво за промет производство и услуги ФИБЕРНЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје, да му 

се издаде Потврда за регистрација на  пакет програмски сервиси  бр.2 за регистрација 

на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

        Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети од 

управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од управна 

постапка – Уп 1. 

        Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 

програмските пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа АС САТ Гостивар, 

Македонски Телеком АД Скопје, Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ 

Битола, Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино 

Скопје и Друштво за промет производство и услуги ФИБЕРНЕТВОРКС ДООЕЛ Скопје. 

       Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, да ги достави до наведените 

оператори на јавна комуникациска мрежа. 

        

 
 
Точка 19 
Советот ги разгледа предложените Извештаи за службени патувања. 
- Советот со 12 гласа „за“, едногласно го усвои предложениот Извештај од 

учеството на Третата регионална медиумска конференција за југоисточна Европа на 

ОБСЕ, на која учество зема Арбен Саити,Раководител на Секторот за технологии и 

информатика. (членот на Советот, Замир Мехмети не беше присутен за време на 

гласањето). 

- Советот со 12 гласа „за“, едногласно, го усвои предложениот Извештај за 

службено патување – Учество на меѓународна конференција ЕТАИ, одржана во 

периодот 26-28.09.2013 во Охрид, на која учество земаа м-р Методија Јанчески, член 

на Советот и Антонио Јовановски, член на Советот. (членот на Советот, Замир 

Мехмети не беше присутен за време на гласањето). 

 

 

 
Точка 20 
Советот ги разгледа Предлог – одлуките за доделување договор за јавна набавка за 

потребите на Советот за радиодифузија. 
Советот со 13 гласа „за“, едногласно одлучи, за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2013 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 
се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 
на набавка - стоки: Горива за службените моторни возила  на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија. 
         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година.   

        Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 

за јавни набавки. 
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Точка 21 
Разно 
- Советот со 13 гласа „за“, едногласно, го усвои предложениот Извештај за 

службено патување – Учество на 38 состанок на Европската платформа на регулаторни 

тела (EPRA), подготвен од д-р Зоран Трајчевски, Претседател на Советот и м-р 

Методија Јанчески, член на Советот. 

- Советот со 13 гласа „за“, едногласно, го усвои предложениот Извештај за 

службено патување - „EMC forum 2013, LEAD YOUR Transformation“  Ровињ, Хрватска, 

од 25-26 септември 2013 година, подготвен од Методи Стоименовски, член на Советот 

и Арѓент Џелили, Виш соработник од Секторот за технологии и информатика. 

 
 
 
 
 
Бр. 02-4003/21            Совет за радиодифузија на РМ 
29.10.2013 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 
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