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ЗАПИСНИК 

од 61-та седница на Советот 
одржана на 29.11.2013 година 

 
 

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

Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Методи 

Стоименовски, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко 

Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Селвер Ајдини. 

Отсутни членови на Совет: / 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Цветанка 

Митревска, Арбен Саити, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска-

Јотевска. 

            Други присутни: Владимир Медарски од ЦРМ. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 61-та седница на 

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

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот, со 14 гласа „за“, едногласно, (членот на Советот, Столе Наумов не 

беше присутен за време на гласањето), го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 57 (јавна) седница на Советот, одржана на 

11.11.2013 година. 

2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ ТРИ ДОО 

Дебар,  емитуван на 24 август 2013 година. 

3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД –Телевизија 

КОБРА ДОО Радовиш, емитуван на 27 јули 2013 година. 

4. Извештај од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ 

СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје, реализиран на 8 ноември 2013 година. 

5. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за 

сејмените домаќинства на обврзниците од с. Бесвица-општина Демир Хисар. с. 

Косилари, општина Градско и с. Црешка-општина Штип, со предлог-одлуки.  

6. Барање бр.11-445 од 22.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.4 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници 

Телекабел – Аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 

Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

7. Извештај од реализирана обука во рамки на проектот: ”Оддржливо учење за 

ЕУ и систем за обука”; Tрета обука на тема: “Правда и внатрешни работи – Судство”, 

одржана во Скопје од 18.11.2013 до 22.11.2013 година, изработен од м-р Андриана 

Скерлев – Чакар, Раководител на Стручната служба на Советот. 

8. Извештај за присуство на еднодневно советување на тема „Очекуваните 

ефекти од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки и 

подготовка на негова примена“, организиран од страна на Здружението на правници, 

изработен од Биљана Панева – Парлеева, соработник во Секторот за правни работи. 

9. Информација за учеството на Националната конференција за политички и 

меѓурелигиски дијалог и култура на толеранција, МАНУ (15 ноември 2013), изработена 

од м-р Емилија Петреска – Камењарова, виш соработник во Секторот за програмски 

работи, Несрин Сејфула, соработник во Секторот за програмски работи, м-р Ивона 
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Муфишева – Алексоска, виш соработник во Секторот за правни работи и м-р Тања 

Пачоска, соработник во Секторот за правни работи. 

10. Информација од учеството на трибината „Трансформативната улога на 

родовите студии во македонското општество: состојби и предизвици“, изработена од  

м-р Емилија Петреска – Камењарова, виш соработник во Секторот за програмски 

работи. 

11. Разно. 

 
    

  Точка 1 
             Советот го разгледа и едногласно со 14 гласа „за“(членот на Советот, Столе 

Наумов, не беше присутен за време на гласањето), го усвои Записникот од 57 (јавна) 

седница на Советот, одржана на 11.11.2013 година, во текстот како што беше 

предложен. 

 

           Точка 2 

           Советот го разгледа и го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар,  емитуван на 24 август 2013 

година. 

            Советот едногласно донесе одлука (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), на КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар:   

 - поради прекршување на  член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 

штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен 

термин на емитување програма), да се изрече мерката: писмена опомена. 

            - поради прекршување на  член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(неозначување на реклами),  да се изрече мерката: писмена опомена. 

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

програмски работи да ги подготви горенаведените Одлуки.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените 

Одлуки до ТРД КАНАЛ ТРИ ДОО Дебар. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведените Одлуки во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 

 

            Точка 3 

 Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот сервис на ТРД –Телевизија КОБРА ДОО Радовиш, емитуван на 27 јули 

2013 година. 

Советот едногласно донесе одлука (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), на ТРД –Телевизија КОБРА ДОО Радовиш:   

 - поради прекршување на  член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

и член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 

штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (непочитување на 

правилата за заштита на малолетните лица, односно неозначување на програмите 

пред почетокот со акустично и визуелно предупредување и не емитување постојано 

визуелно предупредување во текот на програмата), да се изрече мерката: писмена 

опомена. 

            - поради прекршување на  член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да се изрече 

мерката: писмена опомена. 



3 

 

             - поради прекршување на  член 97 став 1 од Законот за радиодифузната 

дејност (неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на 

програмата со оптички или акустички средства), да се изрече мерката: писмена 

опомена. 

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

програмски работи да ги подготви горенаведените Одлуки.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените 

Одлуки до ТРД –Телевизија КОБРА ДОО Радовиш. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведените Одлуки во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 

 

 Точка 4 

 Советот го разгледа и го усвои предложениот Извештај од контролниот 

мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје, реализиран на 

8 ноември 2013 година.  

 Советот едногласно  донесе одлука (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), на ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје:   

 - поради прекршување на  член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

и член 7 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 

штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (несоодветен 

термин на емитување програма), да се изрече мерката: писмена опомена. 

            - поради прекршување на  член 71 став 3 од Законот за радиодифузната дејност 

и член 12 од Правилникот за заштита на малолетната публика од програми што можат 

штетно да влијаат врз нејзиниот физички, психички и морален развој (неозначување на 

програмите со предупредувачка сигнализација во текот на нивното времетраење), да 

се изрече мерката: писмена опомена. 

             - поради прекршување на член 99 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 

(рекламирањето во телевизиските програми треба да се вметне на начин со кој нема 

да се загрозат интегритетот и вредноста на програмата, како и правата на авторите и 

на другите носители на права), да се изрече мерката: писмена опомена. 

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

програмски работи да ги подготви горенаведените Одлуки.   

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави горенаведените 

Одлуки до ТРД ТВ СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведените Одлуки во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 

 

 Точка 5 

            Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса за сејмените домаќинства на 

обврзниците од с. Бесвица-општина Демир Хисар. с. Косилари, општина Градско и с. 

Црешка-општина Штип, со предлог-одлуки. (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето). 

          По доставениот Приговор на приговорот, наш бр.03-197 од 30.10.2013 година, од 

страна на Јован Ганчев од с.Бесвица – Демир Капија за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса на семејните домаќинства на обврзниците во ова населено место, 

Советот за радиодифузија, на 31.10.2013 година до Јавното претпријатие ,,Македонска 
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радиодифузија – Скопје” ц.о. Скопје, упати Барање, наш број 03-4242/1, за извршување 

на мерење на РТВ сигналот во с.Бесвица, општина Демир Капија. 

   Јавното претпријатие ,,Македонска радиодифузија - Скопје” ц.о. Скопје, до 

Советот за радиодифузија на РМ, достави:  

- одговор на приговор за немање прием на програмите на ЈП,,Македонска 

радиотелевизија” во село Бесвица – општина Демир Капија, бр.11-1363/2 од 14.11.2013 

година (наш бр.03-4242/2 од 19.11.2013 година), со кој го извести Советот дека 

жителите на село Бесвица – општина Демир Капија немаат прием на програмите на 

ЈП,,Македонска радиотелевизија”, и истовремено достави и 

- одговор на приговор од месната заедница на с.Кочилари – општина Градско 

за немање прием на програмите на ЈП,,Македонска радиотелевизија” во село Кочилари 

– општина Градско, бр.11-1176/2 од 14.11.2013 година (наш бр.03-4600/1 од 19.11.2013 

година), со кој го извести Советот дека жителите на с.Кочилари – општина Градско 

немаат прием на програмите на ЈП,,Македонска радиотелевизија” и 

- одговор на приговор од ФРУТИПРОМ Дооел с.Црешка и од ПУРАВИН Дооел 

с.Црешка – општина Штип за немање прием на програмите на ЈП,,Македонска 

радиотелевизија” во село Црешка – општина Штип, бр.11-1177/2 од 14.11.2013 година 

(наш бр.03-4599/1 од 19.11.2013 година), со кој го извести Советот дека жителите на 

село Црешка – општина Штип немаат прием на програмите на ЈП,,Македонска 

радиотелевизија. 

         Јавното претпријатие ,,Македонска радиодифузија” – Скопје, во своите дописи му 

предложи на Советот “одлуките за ослободување од плаќање радиодифузна такса да 

бидат со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал. 

    Со цел прецизирање на бројот на семејните домаќинства на обврзниците во 

погоре наведените населени места, Секторот за технологија и информатика обезбеди 

податок од увидот во Книга 10 – Попис на населението, домаќинствата и становите во 

Република Македонија, 2002 година; Дефинитивни податоци, издадена од Државниот 

завод за статистика, дека бројот на семејните домаќинства на обврзниците во: 

- село Бесвица, општина Демир Капија, изнесува 12 (дванаесет), 

- село Кочилари, општина Градско, изнесува 30 (триесет) и 

-   село Црешка, општина Штип нема семејни домаќинства, а согласно 

поднесениот приговор станува збор за две правни лица: Друштво за производство, 

трговија и услуги ,,ФРУТИПРОМ” ДОО увоз – извоз с.Црешка, Штип и Друштво за 

вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги ,,ПУРАВИН” ДООЕЛ 

увоз – извоз с.Црешка – Штип, двете со седиште на ул.Населено место без уличен 

систем”, с.Црешка, Штип. 

        Согласно горенаведеното, Советот за радиодифузија на Република 

Македонија едногласно одлучи да и предложи на Владата на Република Македонија да 

донесе одлуки за ослободување од плаќање радиодифузната такса на:  

-  вкупно 12 (дванаесет) семејни домаќинства на обврзниците, кои не се 

покриени со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавното 

радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија“, од село Бесвица, општина 

Демир Капија, 

-   вкупно 30 (триесет) семејни домаќинства на обврзниците, кои не се покриени 

со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавното 

радиодифузно претпријатие ‘’Македонска радиотелевизија“, од село Кочилари, 

општина Градско и 

- Друштвото за производство, трговија и услуги ,,ФРУТИПРОМ” ДОО увоз – 

извоз с.Црешка, Штип, ул.Населено место без уличен систем”, с.Црешка, Штип и 

Друштвото за вработување на инвалидни лица за производство, промет и услуги 

,,ПУРАВИН” ДООЕЛ увоз – извоз с.Црешка – Штип, ул.Населено место без уличен 

систем”, с.Црешка, Штип, 
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          Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви предлог-одлуките, 

со напомена дека одлуките за ослободување од плаќање радиодифузна такса ќе бидат 

со времетраење до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал. 

          Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, предлог-одлуките да ги достави 

до Владата на Република Македонија. 

 

 

           Точка 6 

      Во однос на Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведениот во дневниот ред оператор 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 (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), да се прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 

Штип, Подружници Телекабел – Аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, 

Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

Советот едногласно одлучи:      

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, 

Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, 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. 

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

управна постапка, да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од управна 

постапка – Уп 1. 

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

јавноста да ја објави на веб страната на Советот за радиодифузија измената во 

програмскиот пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 

Подружници Телекабел – Аналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, 

Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

         Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдата од точка 2 на овој 

заклучок да ја достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

           Точка 7 

           Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај од 

реализирана обука во рамки на проектот: ”Оддржливо учење за ЕУ и систем за обука”; 

Tрета обука на тема: “Правда и внатрешни работи – Судство”, одржана во Скопје од 

18.11.2013 до 22.11.2013 година, изработен од м-р Андриана Скерлев – Чакар, 

Раководител на Стручната служба на Советот. (членот на Советот, Столе Наумов, не 

беше присутен за време на гласањето). 

 

 

          Точка 8 

          Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај за присуство 

на еднодневно советување на тема „Очекуваните ефекти од Законот за изменување и 

дополнување на Законот за јавните набавки и подготовка на негова примена“, 



6 

 

организиран од страна на Здружението на правници, изработен од Билјана Панева – 

Парлеева, соработник во Секторот за правни работи, каде како претставници од 

Советот учествуваа Цветанка Митревска, Раководител на Секторот за правни работи 

на Советот, Билјана Панева Парлеева, соработник во Секторот за правни работи на 

Советот и Александар Џуваревиќ, соработник во Секторот за правни работи на 

Советот. (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен за време на гласањето). 

 

 

          Точка 9 

           Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација за 

учеството на Националната конференција за политички и меѓурелигиски дијалог и 

култура на толеранција, МАНУ (15 ноември 2013), изработена од м-р Емилија Петреска 

– Камењарова, виш соработник во Секторот за програмски работи, Несрин Сејфула, 

соработник во Секторот за програмски работи, м-р Ивона Муфишева – Алексоска, виш 

соработник во Секторот за правни работи и м-р Тања Пачоска, соработник во Секторот 

за правни работи. (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен за време на 

гласањето). 

 

 

          Точка 10 

          Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација од 

учеството на трибината „Трансформативната улога на родовите студии во 

македонското општество: состојби и предизвици“, изработена од м-р Емилија Петреска 

– Камењарова, виш соработник во Секторот за програмски работи. (членот на Советот, 

Столе Наумов, не беше присутен за време на гласањето). 

 

 

           Точка 11 

            Разно 

- Советот го разгледа и го усвои предложениот Одговор на Барање информација 

од Агенцијата за електронски комуникации, бр.03-4665/1 од 25.11.2013 година. 

      Раководителот на Секторот за технологии и информатика, објасни дека на  

25.11.2013 година, во Советот пристигна барање од Агенцијата за електронски 

комуникации (АЕК), за да Советот им достави листа на доделените Radio Data System 

(RDS) кодови во Република Македонија. Radio Data System (RDS), објасни дека 

претставува стандард за комуникациски протокол за вклучување на мало количество 

на дигитални информации кои ги емитуваат конвенционалните радио дифузери кои 

користат фреквенциска модулација (Frequency Modulation –FM) за емитување на 

нивните радио сервиси. RDS стандардизира неколку типови на информации кои се 

пренесуваат, како што се информација за точното време, идентификација на 

радиодифузерот како и податоци за програмата која се емитува. РДС кодот за 

Република Македонија е 4, додека проширениот е Е3 (CC=4 ,ECC=E3). Доделбата на PI 

кодовите може да претрпи измена без претходна најава.  

   Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, согласно објаснувањето дадено од 

Раководителот на Секторот за технологии и информатика, запраша, бидејќи бројот 2 е 

код на покриеност за државно ниво, нулата е за регионално ниво, зошто нулата е 

ставена и за локално ниво, и во таа насока предложи РДС кодот за радио-сервисите во 

Република Македонија за локално ниво да биде со број 1, за да истите бидат меѓусебно 

разграничени. 

    Раководителот на Секторот за технологии и информатика, објасни дека РДС 

кодовите за сите радио-сервиси во Република Македонија може да се изменат, но 

појасни дека радиодифузерите веќе долго време ги имаат овие кодови, и доколку се 
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направи измена таа би се случила во иднина, со тоа што ќе треба сите радио-сервиси 

во Република Македонија да се известат за измената на кодовите.  

     Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека се согласува со 

предлогот на членот на Советот, м-р Методија Јанчески, бидејќи така ќе биде по 

прегледно. 

     Советот едногласно, со 15 гласа „за“, го задолжи Секторот за технологии и 

информатика, да го подготви одговорот, со прилозите: Листата на доделените Radio 

Data System (RDS) кодови во Република Македонија и Упатството за начинот на 

доделувањена РДС кодовите на трговските радиодифузни друштва кои обезбедуваат 

радио сервиси. 

           Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одговорот со прилозите, да го 

достави до Агенцијата за електронски комуникации. 

 
- Советот со 15 гласа „за“, едногласно донесе Одлука за склучување на анекс за 

определување на лимит/ограничување на услугата мобилен интернет кон постојниот 

Договор за јавна набавка на мобилни комуникациски услуги бр.03-3321/1 од 24.07.2013 

година (бр.02-3151/01 од 25.07.2013 година) со економскиот оператор „ОНЕ-

Телекомуникациски услуги” ДООЕЛ Скопје, по чие надминување ќе се воведе забрана 

за телефонски сообраќај – мобилен интернет. 

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

технологии и информатика да го подготват горенаведениот анекс. 

     Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот анекс да го 

достави до „ОНЕ-Телекомуникациски услуги” ДООЕЛ Скопје. 

 

- Советот го разгледа Мислењето за работниот текст на Законот за електронски 

комуникации. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, во однос на работниот текст 

на Законот за електронски комуникации, рече дека ќе даде свои предлози. Во однос на 

првиот предлог објасни дека операторите на јавните комуникациски мрежи, не плаќаат 

никаков надоместок на сметката на Советот, а Советот на скоро секоја седница носи 

одлуки за одобрување на нивните програмски пакети, вработените од Стручната 

служба одат на терен каде се мониторираат кабелските оператори, а надоместокот за 

овие услуги го плаќаат на Агенцијата за електронски комуникации. Објасни дека 

предлогот што сака да го даде го има во Предлог-Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, но во работниот текст на Законот за електронски комуникации е 

изоставен. Неговиот предлог е операторите на јавни комуникациски мрежи да се 

обврзат на сметката на Советот за радиодифузија на РМ да плаќаат надоместок за 

надзор во висина од 0,5% од вкупниот годишен приход кој го оствариле од услугата 

реемитување на телевизиски програмски сервиси,  односно наместо да плаќаат на 

сметката на АЕК, како што е досега, надоместокот да оди на сметката на Советот. Во 

однос на вториот предлог рече, бидејќи АЕК го распишал тендерот за оператор на 

дигитален мултиплекс, а тендерот го доби ОНЕ, за решавање на споровите што би се 

јавиле помеѓу телевизиите што одат преку ОНЕ и ОНЕ, предложи во иднина да биде 

надлежен АЕК,  односно, доколку страните не постигнат согласност и не го склучат 

договорот, АЕК по барање на една од страните да поведе постапка за решавање на 

спорот. Предлогот е со цел да се обезбеди процедура за разрешување на споровите 

кои можат да настанат во постапката на склучување на договор за дигитално 

емитување помеѓу операторот на терестријален дигитален мултиплекс и 

радиодифузерите. 

Членот на Советот, м-р Васко Петревски, побара објаснување во однос на 

предлогот според кој „операторите на јавни комуникациски мрежи се должни на сметка 

на Советот за радиодифузија на РМ, да платат надоместок за надзор во висина од 
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0,5% од вкупниот годишен приход“, со прашање како од  процентот што  досега го 

плаќаат на АЕК  ќе се издвои  процентот за Советот? 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека треба да се 

погледне колкав е приходот на операторите што е пријавен од фиксна телефонија, од 

интернет и од реемитување, за да се пресмета  0.5% за Советот од вкупниот приход 

остварен од  реемитување. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека во принцип го поддржува 

мислењето што е изработено од Стручната служба за кои ќе даде одредени коментари, 

но информира дека има и тој лично подготвено предлог и покрај тоа што ги поддржува 

предлозите од Стручната служба, како член на работната група за изработка на 

Законот за електронски комуникации ќе поднесе свој предлог, кој исто така е во прилог 

на Советот. Во неговата дискусија беше наведено дека: 

- во Мислењето е предложено да „Годишниот надоместок изнесува најмногу 0,5% 

од вкупниот годишен приход на операторот  остварен со употребата на јавни 

комуникациски мрежи и давањето на јавни комуникациски услуги во текот на 

претходната календарска година, или пократок дел од годината кога операторот  

почнал да работи, но не повеќе од 250.000 евра во денарска противвредност“. Во таа 

насока членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека тоа би значело доколку некој 

направи 260.000 евра постои можност да се појави математички проблем како да се 

пресмета  делот за Советот. 

- во однос на предлогот „Oператорите на јавни комуникациски мрежи се должни 

на сметка на Советот за радиодифузија на РМ, да платат надоместок за надзор во 

висина од 0,5% од вкупниот годишен приход кој го оствариле од услугата реемитување 

на телевизиски програмски сервиси“ што е во ред но, рече, во Законот за аудио и 

аудиовизулени медиумски услуги има уште еден дел што во ЗЕК е изоставен и во таа 

насока рече дека сака да се консултира со останатите членови дали треба истиот да се 

додаде. Предлогот е во однос на тоа дека постојат две услуги, едната е реемитување 

на програмски сервиси, а друга е обезбедување на аудиовизуелени медиумски услуги 

по барање, кој во моментот таа услуга ја има само T-Home. Треба да гласи: 

„Oператорите на јавни комуникациски мрежи се должни на сметка на Советот за 

радиодифузија на РМ, да платат надоместок за надзор во висина од 0,5% од вкупниот 

годишен приход кој го оствариле од услугите реемитување на телевизиски програмски 

сервиси и обезбедување на  аудиовизуелни медиумски услуги по барање“. Исто така 

појасни дека во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги според него има 

грешка бидејќи помеѓу нив стои сврзникот „или“, a не „и“, што би значело дека може да 

се плати или за едната или другата услуга.  

- следната забелешка се однесуваше на образложението кое гласи: 

„Предложеното изменување е со цел да се предвиди/востанови надоместок за Советот 

за радиодифузија на РМ, за надзорот кој го врши над пакетите на програмските 

сервиси кои ги реемитуваат операторите на јавни комуникациски мрежи.“ Предложи да 

се прошири со следната реченица: „Предлогот овозможува покривање на трошоците на 

Советот за надзор на пакетите на програмските сервиси кои ги реемитуваат 

операторите на јавни комуникациски мрежи и обезбедување финансиски средства за 

надградба и одржување на системот за мониторинг на Советот во делот за 

мониторирање на  операторите на јавни комуникациски мрежи, во поглед на 

почитување на авторските права.“ 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, го даде и го објасни и својот предлог кој 

се однесуваше на член 30 од ЗЕК, кој ќе овозможи зголемување на приходите на 

Советот за радиодифузија од приближно 30% со што ќе се зголеми неговата 

финансиска независност и започнување на повеќе развојни проекти. Значењето на 

Советот во државата е огромно, пред се во поглед на обезбедување на слободата на 

изразување и во поглед на обезбедување на политички плурализам. Рече дека 
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неговото барање има основа затоа што телевизијата е носечка во поглед на останатите 

услуги на операторите (фиксна телефонија, интернет и т.н). Предложи законско 

решение во кое ќе стои следното: „Операторот е должен најдоцна до 15-ти април во 

тековната година на сметка на АЕК да уплати 67% од годишниот надоместок од 0.5% 

од вкупниот годишен приход, а на сметка на Советот да уплати 33% од годишниот 

надоместок од 0.5% од вкупниот годишен приход.“ На тој начин би се поделиле во 

сооднос: две третини за АЕК, а една третина за Советот. Членот на Советот, Лазо 

Петрушевски рече дека вакви процентуални решенија постојат, тргнувајќи од Законот 

за радиодифузната дејност во делот за распределба на радиодифузната такса. На 

крајот предложи, Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски и Заменикот на 

претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, да остварат работна средба со 

Министерот за информатичко општество и администрација на Република Македонија, 

м-р Иво Ивановски, во врска со член 30 од работната верзија на Законот за 

електронски комуникации. 

Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, рече дека еден од клучните 

предуслови за независно регулаторно тело и извршувањето на неговата дејност е и 

финансиската независност. Поаѓајќи од таа позиција и од предлозите дадени во таа 

насока, рече дека би било добро да се организира средба со претставници од 

надлежните институции за да им се укаже дека не се работи за нешто што ние туку така 

го бараме, туку за нешто што треба да биде во функција на надзорот над работата на 

операторите, зашто почитувањето на авторските и сродните права е наша обврска од 

евроатланската интеграција на Република Македонија. Му честита на Петрушевски за 

неговиот предлог, но рече дека во образложението за предлогот да биде наведено 

дека е поради исполнување на обврските на Советот кои произлегуваат од Законот, во 

поглед на кабелските оператори. 

Советот едногласно го усвои Мислењето за работниот текст на Законот за 

електронски комуникации. 

      Советот ги задолжи секторите во Советот, предлозите од Претседателот на 

Советот, д-р Зоран Трајчевски и членот на Советот, Лазо Петрушевски, да ги вградат 

во Мислење за работниот текст на Законот за електронски комуникации. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведеното мислење да го 

достави до Министерството за информатичко општество и администрација на 

Република Македонија. 

Советот ги задолжи Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски и 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, да организираат работна 

средба со Министерот за информатичко општество и администрација на Република 

Македонија, м-р Иво Ивановски, во врска со член 30 од работната верзија на Законот 

за електронски комуникации.  

 
 
Бр. 02-4677/14                Совет за радиодифузија на РМ 
13.12.2013 година                                                                    П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е              д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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