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ЗАПИСНИК 
од 6-та седница на Советот 

одржана на 27.03.2012 година 
 

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

проф. д-р Томе Груевски, акад. Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, Столе 
Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, м-р 
Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: акад. Али Алиу (оправдано отсутен), м-р Алма 
Машовиќ (оправдано отсутна) и Замир Мехмети (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Цветанка 
Митревска, Арбен Саити, Магдалена Давидовска – Довлева, Хари Митриќески-
Клекачкоски, Милаим Абдураими, м-р Драгица Љубевска, Симона Темелкова и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 

Новинари: Мартин Пушевски од МТВ, Михајло Видимлиски од 24 Вести, 
Предраг Петровиќ од Фокус, Максим Ристески од Капитал, Соња Казиовска од Дневник, 
Соња Јовановиќ од Телма, Александар Спасовски од Сител, Тања Јовановиќ од Вест, 
Наќе Батев од Вечер, Невзад Мамути од Алсат М. 
 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 6-та седница на 

Советот за радиодифузија. 
Предлог за измена и дополнување на Дневниот ред имаше членот на Советот, 

м-р Зоран Трајчевски. Во однос на 4-та точка од дневниот ред,  "Барање за плаќање на 
рати на надоместокот за дозвола за вршење на радиодифузна дејност од ТРД Наша ТВ 
ДОО", рече дека одлуката што Советот ќе ја донесе во насока на оваа точка 
подеднакво ќе важи за сите трговски радиодифузни друштва кои својата програма ја 
пренесуваат преку сателит, односно можност заостанатиот долг да го исплатат на рати. 
Во тој поглед предложи точката да не се однесува само за Наша ТВ, затоа што 
Одлуката што Советот ќе ја донесе ќе се однесува за сите радиодифузни друштва што 
вршат емитување на сигналот преку сателит. Исто така имаше забелешка за 5-та 
точка, односно "Преглед на доставени понуди од осигурителни друштва кои што 
покриваат колективно осигурување на вработени од последици на несрекен случај 
(незгода)", за која сметаше дека треба да постои комисија за Јавни набавки и Советот 
не треба да дискутира по ова прашање. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, по однос на точка 4, се 
согласи со м-р Зоран Трајчевски, дека називот на точката треба да гласи "Барање за 
плаќање на рати на надоместокот за дозвола за вршење на радиодифузна дејност", а 
во текот на дискусијата ќе се напоменат сите потребни елементи по однос на оваа 
точка.  За точка 5, побара мислење од Стручната служба, која одговори дека оваа точка 
е од информативен карактер, подготвена по заклучок од седница, и се однесува за 
колективно осигурување на вработени од последици на несрекен случај (незгода) и 
треба да покаже дали постои заинтересираност кај вработените за ова прашање. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи да се додатат уште 3 точки во 
дневниот ред: "Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на набавка – 
Податоци за слушаноста на радио станиците", "Предлог-Одлука за потреба од јавна 
набавка за предметот на набавка – Истражување – Национална анализа на нивото на 
јавната свест за улогата на DSO (во рамките на проектот SEE Digi. TV, во 2012)" и 
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"Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на набавка – Подготовка и 
извршување на национална едукативна програма (во рамките на проектот SEE Digi. TV, 
во 2012)". 

Советот ги вклучи во дневниот ред измените и дополнувањата од членовите на 
Советот, м-р Зоран Трајчевски и Лазо Петрушевски, и едногласно, со 13 гласа „за“, го 
усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Предлог-Извештај за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година.  
2. Информација за почитувањето на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност 
од страна на радиодифузерите на РМ. 
3. Предлог за измена на Табеларниот преглед на работните места на СРД. 
4. Барање за плаќање на рати на надоместокот за дозвола за вршење на 
радиодифузна дејност на трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма 
на национално ниво по пат на сателит.  
5. Преглед на доставени понуди од осигурителни друштва кои што покриваат 
колективно осигурување на вработени од последици на несрекен случај (незгода). 
6. Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на набавка – Податоци за 
слушаноста на радио станиците. 
7. Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на набавка – Истражување – 
Нацонална анализа на нивото на јавната свест за улогата на DSO (во рамките на 
проектот SEE Digi. TV, во 2012). 
8. Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на набавка – Подготовка и 
извршување на национална едукативна програма (во рамките на проектот SEE Digi. TV, 
во 2012). 
9. Разно. 

 
 
Точка 1  
Советот го разгледа Предлог-Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на 

РМ за 2011 година. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, пред да ја 
отвори дискусијата, напомена две работи во однос на Извештајот за работа на Советот 
за 2011 година, за кои сметаше дека се минимално потенцирани во текстот. Рече дека 
станува збор за Организацијата на Европската платформа за регулаторни тела, чии 
што домаќин беше Република Македонија и се одржа во Охрид во 2011 година. Смета 
дека за оваа активност треба да се отстапи поголем простор, од причина што била 
јавно призната и прогласена за најуспешна во историјата на ЕПРА, со допис од 
Претседателот на ЕПРА. Втората забелешка се однесуваше во делот каде се говори за 
Предвремените парламентарни избори 2011 година, и треба да се нагласи дека 
средствата кои што Советот ги обезбеди за реализација на мониторинг за изборниот 
процес, беа од сопствените средства на Советот за радиодифузија. 

Членот на Советот, проф. Томе Груевски, побара да се дополнат некои делови 
во содржината на Извештајот за кои што сметаше дека се испуштени од активностите 
што ги оствари Советот во 2011 година. Во однос на Предвремените парламентарни 
избори 2011 година, рече дека Советот целосно ја исполнил својата задача и треба да 
се даде еден подолг извештај. Во однос на воведниот дел на Извештајот, предложи да 
се започне со бројот на одржаните седници на Советот, кои преставуваат негова 
основна задача. Исто така потенцира дека Извештајот е заедничка активност на целиот 
Совет, без разлика што одреден број членови се вклучија подоцна во неговата 
работата. Предложи да се напомене и целосната отвореност на седниците за јавноста 
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и тоа да се подвлече во воведниот дел, потоа престанувањето на работа на А1 
Телевизија, со тоа што ќе се потенцира дека дозволата за работа не ја одзема Советот, 
туку АЕК го одзема одобрението за користење на фрекфенцијата. Документите што ги 
објавува Советот, како што се анализита од Секторот за истражување и долгорочен 
развој и Секторот за програмски работи, посебно да се истакне заедно со активностите 
кои беа значајни од Секторот за спречување на пиратерија заштита на авторските и 
сродни права кои беа во меѓусебна соработка со Координативното тело за 
интелектуална сопственост. Се согласи со Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски и посебно инсистира да биде забележано дека реализацијата на 
мониторингот за изборниот процес во 2011 година, беше финансирана од сопствените 
средства на Советот, да се потенцира остварената меѓународна соработка на Советот 
и организацијата на ЕПРА. Груевски рече дека смета дека со вклучување на овие 
забелешки ќе се заокружи и пренесе целосната слика за активностите на Советот.  

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, начелно смета дека 
Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година е добро 
направен и во голема мера ја отсликува работата на Советот, се согласува за ЕПРА, за 
која смета дека преставува историски настан, со што до јавноста е пратена порака дека 
и регулаторното тело на РМ може да организира настан од големо значење. Предложи 
во текстот да се потенцира зголемувањето на бројот на членовите на Совет, Одлуката 
на Советот за отвореноста на седниците за јавност, меѓународната соработка и 
самофинансирањето на изборите. Рече дека треба да се има предвид и ангажманот на 
Раководителот на Стручната служба и Раководителот на Секретаријатот околу 
Извештајот и за тоа да бидат соодветно наградени. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека му е драго што неговите 
колеги, членови на Совет ја подржуваат отвореноста на седниците за јавноста, иако, 
рече кога се носела таа одлука, дел од нив не биле воодушевени, дури постоела и 
иницијатива таа одлука да биде поништена. Се согласи со предлозите што ги дадоа 
другите членови, освен во делот околу одземањето на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на А1 Телевизија, поточно одземањето на фрекфенцијата од 
АЕК, која претставува работа на друго тело, и таа активност треба да биде дел од друг 
извештај а не од работата на Советот, односно не треба да стои во Извештајот за 
работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година. Забележа, дека од ниеден 
член на Совет не се доставени писмени забелешки за измени и дополнување на 
Извештајот, но на седницата наведоа голем дел од нив. Забелешките требало да се 
достават ден-два пред одржување седница за да би можеле сите да ги разгледаат. 
Рече дека доколку се продолжи со ваков начин на работа овој докумет за подолг 
период нема да се усвои така да доколку има и друга седница, можно е повторно да се 
добијат нови идеи што се треба да биде составен дел на Извештајот. Во таа насока 
предложи да се гласа и да се усвои документот. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека неговата идеја од секогаш била 
отвореност на седниците и присуството на новинарите на седниците да се одвива без 
претходна најава и рече дека секако треба да биде составен дел од воведот и во Глава 
13, Јавност во работењето на Советот, каде треба подетално да се опише. Бидејќи на 
седницата треба да се усвои Извештај за работа на Советот, а не на Собранието, рече 
дека законските измени за зголемување на бројот на членовите на Совет е работа на 
Собрание на РМ. Во делот на Законската регулатива треба да биде наведено кои беа 
активностите на Советот во насока на измените во Законот за радиодифузната дејност, 
за промена на бројот на членови на Совет, односно дека Советот не е консултиран по 
тоа прашање. Во врска со А1 Телевизија, во Извештајот предложи да биде 
потенцирана хронолошката работа на седници на Совет  по оваа проблематика и 
фактот дека во текот на 2011 година дозволата на А1 Телевизија не беше одземена од 
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страна на Советот, туку АЕК и ги одзеде фрекфенциите. Во врска со Анализата на 
плурализмот во вести кај МТВ, тој дел што е напишан не соодвествува со содржината 
во Анализата, односно не се работи за доминација на Извршната власт туку во 
анализта било наведено дека доминира Владата во поглед на другите власти како што 
е судската, локалната и Претседателот на РМ.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека Извештајот за работа на 
Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година е добро сработен. Предложи во 
иднина Советот почесто да организира трибини со медиумите, за да го слушнат гласот 
на медиумите, Советот да биде поблиску до нив, за да во јавноста нема мислење дека 
Советот само казнува. Во таа насока предложи во иднина барем еднаш месечно 
Советот да одржува консултации со медиумите, национални, регинални, локални и 
сателитски и воедно го поздрави отворањето на седниците за јавност.  
 Предлогот, да се усвои Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на РМ 
за 2011 година, со наведените забелешки за измена и дополнување, се стави на 
гласање. Со 8 гласа „за“ и четири воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Зоран 
Трајчевски, Столе Наумов, м-р Борис Арсов и м-р Методија Јанчески, Советот го усвои 
предложениот Извештај за работа на Советот за радиодифузија на РМ за периодот од 
01.01. до 31.12.2011 година, во текстот како што беше предложен. 

Советот одлучи да се достават до Собранието на РМ најдоцна до 31 март 2012 
година, Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на РМ за периодот од 
01.01. до 31.12.2011-та година, Годишниот финансиски план на Советот за 2012-та 
година и Ревизорскиот извештај од независен ревизор за 2011-та година. 
 
 
 Точка 2   

Советот ја разгледа Информацијата за почитувањето на членот 11 од Законот за 
радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите на РМ. Претседателот на 
Советот, м-р Зоран Стефаноски на почетокот му даде збор на Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи, кој беше еден од иницијаторите по однос на оваа 
точка. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека пред околу една 
година, по негова иницијатива, на седница се усвои заклучокот во поглед на 
почитување на член 11 од Законот, односно дека „Политички партии, државни органи, 
органи на државната управа, јавни претпријатија, единици на локалната самоуправа, 
носители на јавни функции и членови на нивните семејства, не можат да вршат 
радиодифузна дејност ниту да бидат основачи, соосновачи или да стекнуваат учество 
во сопственоста на радиодифузерите.“ Во таа насока Советот превзема одредени 
активности, состаноци, дискусии за доследно почитување на Законот. Според 
подготвената Информација поголем дел од трговските радиодифузни друштва имаат 
дадено изјава дека го почитуваат член 11 од Законот. Врз основа на доставените 
дописи, 132 радиодифузери доставиле Изјава, од кои 9 доставиле Изјава која не е 
заверена на нотар, додека 24 радиодифузери не постапиле по барањето на Советот и 
не ја доставиле потребната изјава. По утврдената фактичка состојба, по извршениот 
увид во тековните состојби на постојните радиодифузери, добиени од Централниот 
регистар на РМ, поднесените пријави и другата документација доставена до Советот во 
однос на почитувањето на член 11 од Законот за радиодифузната дејност, утврдени се 
отстапувања од членот 11 од Законот кај: Трговското радиодифузно друштво Канал 5 
ДООЕЛ од Скопје, Телевизија Сител ДООЕЛ од Скопје, ТРД Радио Канал 77  ДООЕЛ 
од Штип и ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ СКОПЈЕ. Заменикот 
на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека за непочитување на член 11 од 
Законот, предвидено е одземање на дозволата за вршење на радиодифуната дејност. 
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Пред да ја отвори дискусијата, Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи 
предложи Раководителот на Секторот за правни работи да даде кратко резиме по 
однос на оваа точка. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека 
медиумите треба да бидат независни, а не да бидат под влијание на политиката, и 
доколку не се почитува член 11 од Законот, според него ова преставува многу сериозен 
проблем. Негов став е дека треба да се проверат информациите за сите ТРД но 
предложи за оние за кои има јасни и конкретни податоци, Советот да излезе со 
конкретен став и пред Европа, и пред самите радиодифузери. Предложи да им се 
понуди одреден рок, во насока да го усогласат своето работење со Законот. Исто така 
потсети дека престанок на мандат на член на Совет во Законот е предвидено доколку 
самиот поднесе оставка или пак доколку работи спротивно на ЗРД. Доколку не се 
испита состојбата со почитување на член 11 од Законот до крај, ќе смета дека не се 
почитува Законот. 

Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, рече дека го поддржува 
мислењето на Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во однос на 
реализација на почитување на член 11 од ЗРД, со понуда на разумен рок за да 
радиодифузерите го усогласат своето работење со одредбите од Законот. 

Раководителот на Секторот за правни работи уште еднаш го објасни член 11 од 
Законот, но рече дека Законот за радиодифузната дејност, не го дефинира поимот 
“носители на јавни функции“, ниту видовите на јавни функции кои постојат во 
Република Македонија, туку тоа е определено во други акти и позитивни законски 
прописи. Од друга страна, во Законот за радиодифузната дејност, во членот 18 став 2 
алинеја 1, е содржана определба според која под поимот “членови на семејството“ се 
подразбираат: родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и посвоени деца. Доколку 
се утврди дека работењето на одреден радиодифузер е спротивно на членот 11 од 
Законот, постои основ за покренување постапка за одземање на дозволата согласно 
член 63 став 1 алинеја 3 од Законот.  

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека голем дел од трговските 
радиодифузни друштва доставиле изјави за сопственичка структура, но дел и не 
доставиле. Во таа насока, без тие што не доставиле, не може да се добие реалната 
слика за почитување на член 11 од Законот.  Тој, имаше забелешки за Информацијата 
во поглед на застарени информации и предложи ТРД А1 ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Скопје 
да се тргне од табелата затоа што му е одземена дозволата на претходната седница. 
Исто така рече дека сопственикот на Радио Буба Мара е Советник во Општина Карпош, 
но бидејќи не го знае датумот кога е направена информацијата, нема податок дали 
сопственикот на Радио Буба Мара во меѓувреме дал оставка или воопшто не бил 
Советник во Општина Карпош. За ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани, каде 
како Основач се јавува Лазо Димитров, името го асоцира на Градоначалникот на градот 
Кочани. Забелешките беа во поглед дека се наведени само име и презиме на 
основачите и нема дополнителни информации за нивната дејност. Како пример ја 
наведе ТВ Телма каде како акцинерско друштво се јавува Макпетрол, но рече дека 
нема информација кои се акционерите во него и дали се носители на политичка 
функција. Истата забелешка ја посочи и за основач кога се јавува странско правно и 
физичко лице. Заклучи дека со предложената Информација не може да се добие 
реална слика за податоците на основачите на ТВ станиците, од причина што за 
одредени радиодифузери има детални податоци, а за други недостасуваат и се 
доведуваат во нерамноправна положба. Го поддржа предлогот на Бранко Радовановиќ 
за да им се понуди рок од 6 месеци како би го усогласиле своето работење со член 11 
од Законот. Целосно се согласи со искажаниот став на членот на Советот, Лазо 
Петрушевски, дека како членови на Совет треба да се погледнат во очи, и да се 
признае дека дел и креатор на овој проблем е Советот како институција, бидејќи 15 
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години ништо не е направено во тој поглед. Според него, сигурно е дека 10 - 15 
радиодифузери, од кога постои Советот не го почитувале член 11, а Советот нема 
направено ништо за тој проблем. Дури ни во периодот кога се вршел премин од 
концесии во дозволи не го почитувале член 11 од Законот, а сепак им се доделени 
дозволи за вршење радиодифузна дејност.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека целта на 
седницата и на оваа точка е Советот да заземе став и критериумот што ќе биде 
валиден за сите радиодифузери. Во таа насока предложи да се разгледаат можните 
опции и по нив заеднички Советот да донесе конкретен став. Доколку Советот смета 
дека има нејаснотии околу одредени поими може да се обрати до Собранието на РМ и 
да побара автентично толкување. Се согласи дека секаде каде постои сомнеж дека 
постои поврзување на радиодифузер со носител на јавна функција треба детално да се 
испита. Објасни дека законодавецот, Собранието на РМ, кога го пишувал Законот, го 
напишал и член 18 став 2 алинеа 1 каде кажал дека “членови на семејството“ се 
подразбираат: родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и посвоени деца. Тој поим е 
дефиниран во ЗРД. Поради непочитување на член 11 од Законот, Европската Комисија 
има упатено многу сериозна забелешка до РМ. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека и минатиот пат на седница 
напоменал дека работите во поглед на почитување на член 11 од Законот не треба да 
се третираат селективно. Побара сите да вложат напори и почитувањето на член 11 од 
Законот да се изврши без селекција и подлабоко да се навлезе во проблематиката. 
Според него, во предложената Информација недостасуваат информации кои би дале 
целосна слика за радиодифузниот простор во РМ. Втората дилема која ја наведе, беше 
околу толкување на поимот Семејство и што точно се подразбира под тој поим. Точно 
е, рече, дека во ЗРД во член 18 став 2 алинеа 1, е содржана определба според која под 
поимот “членови на семејството“ се подразбираат: родители, деца, браќа и сестри, 
посвојувачи и посвоени деца. Но од друга страна наведе дека постои друг Закон за 
семејство каде што поинаку се толкува поимот и кај него се јавува забуна. Предложи за 
поимот Семејство да се побара толкување од Собрание на РМ, воедно и за член 11 од 
ЗРД, од причина да не се направи грешка која би довела до несакани последици, 
бидејќи станува збор за медиуми на национално ниво и кои се од огромно значење за 
РМ. Во Законот за семејство пронашол дека под поимот Семејство се подразбираат 
оние членови кои живеат под ист покрив и дека со полнолетството односно со 
деловната способност се губат сите родителски обврски кон децата. Родителското 
право престанува со полнолетство на детето, а тоа е 18 години. Постави прашање 
дали кога детето ќе наполни 18 години, не треба никаде да работи доколку таткото е 
носител на јавна функција. Предложи да се побара детално објаснување од 
Собранието на РМ и Советот да донесе генерален став за сите радиодифузери кои го 
кршат член 11 од Законот, а не само за 4-те наведени радиодифузери во 
предложената Информација.  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека Советот треба да биде 
доблесен и да им посочи на радиодифузерите навреме да изнајдат решение кое нема 
да биде во спротивност со член 11 од Законот, а со цел да се избегне можноста да се 
врши политичко влијание и притисок врз медиумот. Во таа насока предложи сите 
радиодифузери навреме да се информираат. Советот, рече, треба да има предвид, 
дека кога се дава одреден рок тој треба да биде разумен затоа што се работи за 
огромни медиумски куќи, со поголем број вработени и доколку на медиумот му се 
одземе дозволата за вршење радиодифузна дејност постои реална можност, 
новинарите, камерманите, монтажерите и сите останати,  да останат без работа. Во 
таа насока предложи рок од 6 месеци, со цел радиодифузерите кои работат спротивно 
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на член 11 од Законот, да го усогласат своето работење со Законот и подзаконските 
акти. 

Членот на Советот, Методи Стоименовски го подржа ставот на Бранко 
Радовановиќ, во поглед на рокот, затоа што смета дека 60 дена се краток период, 
додека 6 месеци преставува оптимален период за да се завршат сите потребни 
активности во поглед на усогласување на работењето по член 11 од Законот. Рече дека 
според овој член не можат да вршат радиодифузна дејност носители на јавни функции 
и членови на нивните семејства, но рече дека во тој поглед не преставува проблем 
само сопственоста, туку во таа група влегуваат и управителите, директорите, 
уредниците.. Предложи да се размисли околу ова прашање. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека негов став е да им се даде рок од 
60 дена за да се усогласат. Се согласи дека е потребно толкување за тоа што го 
одредува член 11 и член 18 став 2 алинеа 1. Според европската регулатива, го на веде 
примерот со Италија: по вертикала татко-мајка-син-ќерка. Но, по хоринзотала се 
исклучува по други облигацини односи кои што велат: по наследна линија данок се 
плаќа во хоризонтала кога брат на брат дава или брат на сестра, но по вертикала не се 
плаќа данок. Според тоа, децата на Берлускони не можат да бидат сопственици, но 
неговиот брат може.Тоа е ставот кој го поддржува. 

Членот на Советот, Селвер Ајдини, го поддржа предлогот на членот на Советот, 
Столе Наумов во поглед на понудениот рок од 60 дена. Рече дека не сака да се 
затвори ниеден медиум, но Законот за радиодифузната дејност мора да се почитува. 
Оние трговски радиодифузни друштва кои доследно го почитуваат Законот вршат 
притисок поради оние кои тоа не го извршуваат, така да во јавноста рече, произлегла 
информација дека Советот ги брани ТВ Сител и ТВ Канал 5.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека ќе се осврне на 3-те субјекти, 
односно ТВ Сител, Канал 5 и Радио Канал 77. Во однос на ТВ Сител, Љубисав Иванов 
– Ѕинго посочи дека е пратеник последните 20 години. Во однос на ТВ Канал 5,  Борис 
Стојменов е пратеник од 2008 година до денес, во однос на Канал 77, госпоѓата 
Казанџиска е пратеник од 2011 година. Потенцира дека Советот за радиодифузија 
постои од 1997 година, и го постави прашањето зошто досега не реагирл? Смета дека 
изгледа лицемерно што дел од членовите велат дека се преземани активности во оваа 
насока, но тие активности се однесуваат за само 1 година наназад, додека Советот во 
овој состав е од 2006 година. Тоа значи дека на одредени радиодифузери им се 
доделени дозволи за вршење радиодифузна дејност и покрај тоа што не го почитувале 
член 11 од Законот. Го постави прашањето, кој ќе ги плати досегашните вложувања на 
сопствениците, и во таа насока рече дека предлогот на Бранко Радовановиќ од 6 
месеци да го усогласат своето работење со член 11 од Законот, е разумен рок. 

Советот ја усвои Информацијата за почитување на членот 11 од Законот за 
радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите на РМ. 

Советот со 8 гласа „за“ и 4 воздржани гласа од членовите на Совет, м-р Милаим 
Фетаи, Селвер Ајдини, Столе Наумов и м-р Зоран Трајчевски одлучи, да испрати  допис 
до сите радиодифузери во РМ, со кој ќе им даде краен рок до 30 септември 2012 
година, да го усогласат своето работење со член 11 од Законот за радиодифузната 
дејност. 

Доколку радиодифузерите во утврдениот рок не постапат по задолжувањето на 
Советот и не ги отстранат констатираните повреди на Законот за радиодифузната 
дејност, Советот ќе покрене постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузната дејност согласно член 63 став 1 алинеја 3 од Законот за 
радиодифузната дејност.  
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Точка 3 
Советот го разгледа  Предлогот за измена на Табеларниот преглед на работните 

места на СРД. Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека не му се јасни 
предложените измени во Табеларниот преглед на работните места на СРД и не се 
сеќава дека во однос на овој предлог е разговарано и договорено на координација. 
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, објасни дека од дискусијата на координацијата 
со членовите на Совет, произлегла потребата од измената во Табеларниот преглед на 
работните места на СРД и членовите на Совет се согласиле овој предлог и официјално 
да се усвои на седница. Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, м-р 
Борис Арсов, одлучи да ги усвои предложените измени и дополнувања на Табеларниот 
преглед на работните места на СРД, за условите потребни за вршење на работите и 
задачите во Стручната служба на СРД (пречистен текст) бр. 02-689/24 од 18.05.2011 
година. Советот едногласно одлучи, во Секторот за меѓународна и европска соработка 
и односи со јавноста, во Табеларниот преглед на работните места на СРД, за условите 
потребни за вршење на работните задачи во Стручната служба на СРД (пречистен 
текст) бр. 02-689/24 од 18.05.2011 година, кој е составен дел на Правилникот за 
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на 
Стручната служба на СРД на РМ (Пречистен текст), бр. 02-4115/1 од 11.12.2009 година, 
да се изврши измена во точката 5. Работно место: „Соработник“, во колоната „Услови 
потребни за вршење на работите и задачите“, се бришат алинеите „- познавање на 
проектен менаџмент“ и „- поседување документ за познавање на односи со јавност“, и 
се додава алинеја „- оспособеност за писмен, консекутивен и симултан превод од 
албански на македонски јазик и обратно, и истата гласи: 

 
 
Постојна ситуација: 

 
Ред. 
број Работно место Услови потребни за вршење на 

работите и задачите 
Број на 

извршители 

 

 
 
 
 
 
Соработник 
 

- ВСС, 240 кредити според ЕКТС 
или VII/1степен, високо 
образование; 
- Општествени науки; 
- познавање на проектен 
менаџмент; 
- без работно искуство; 
- активно познавање на македонски 
и албански јазик; 
- поседување документ за 
познавање на односи со јавност; 
- активно познавање на англиски 
јазик. 

 
1 
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Нова ситуација: 
 

Ред. 
број Работно место Услови потребни за вршење на 

работите и задачите 
Број на 

извршители 

 

 
 
 
 
Соработник 
 

- ВСС, 240 кредити според ЕКТС 
или VII/1степен, високо 
образование; 
- Општествени науки; 
- без работно искуство; 
- оспособеност за писмен, 
консекутивен и симултан превод од 
албански на македонски јазик и 
обратно; 
- активно познавање на англиски 
јазик. 

 
1 

 
 

Табеларниот преглед на работните места во Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ, бр.02-689/24 од 18.05.2011 година (изменет со Одлука за негово 
изменување бр.02-4574/1 од 22.12.2011 година), во останатиот дел не се менува. 

 
 
Точка 4 

      Советот го разгледа Барањето за плаќање на рати на надоместокот за дозвола за 
вршење на радиодифузна дејност на трговските радиодифузни друштва кои емитуваат 
програма на национално ниво по пат на сателит. Членот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски, рече дека Советот иницирал постапка за одземање на дозвола за вршење 
радиодифузна дејност на шест трговски радиодифузни друштва кои емитуваат 
програма по пат на  сателит. За останатите трговски радиодифузни друштва, од 
надлежните сектори во Советот, побара да подготват и достават информација за секој 
поединечно колку изнесува нивниот долг, за да членовите на Совет имаат евиденција, 
па условите и критериумите кои ќе ги усвојат да важат подеднакво за сите. Напомена 
дека мора да се наплаќа и камата на заостанат долг, што преставува и забелешка од 
Државниот завод за ревизија. Предложи до издавање на новите фактури за плаќање на 
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, на рати да се исплати 
вкупниот заостанат долг. Сето тоа да биде со склучување на договор и условите во 
него до крај да се испочитуваат, односно не смее да се задоцни ни еден ден. Во новата 
фактура мора да пишува дека рок на плаќање е 15 дена и доколку не се испочитува 
крајниот рокм, ќе тече камата. Членот на Советот, Столе Наумов, предложи 
заостанатиот долг трговските радиодифузни друштва да го исплатат до крајот на 
годината, од причина што има трговски радиодифузни друштва кои мораат да исплатат 
голема сума на пари за надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
Претседателот на Совет, м-р Зоран Стефаноски, рече дека Советот ќе им дозволи на 
трговските радиодифузни друштва кои емитуваат програма на национално ниво по пат 
на сателит, заостанатиот долг да го исплатат на одреден број идентични рати, со тоа 
што последната рата ќе ја исплатат до денот на издавање на новата фактура за 
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност.  Раководителот на 
Секторот за економско-финансиски работи ги објасни условите по кои може да се 
исплати заостанатиот долг. Советот, во врска со радиодифузерите, ТРД „Џангл ТВ“, 
ТРД „24 Вести“ и ТРД „ТВ Перспектива“, по однос на заостанатиот вкупен долг на 
доспеаните, неплатени надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност, 
едногласно одлучи следното: 
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- Заостанатиот вкупен долг можат да го исплатат на 3 (три) идентични рати, 
најдоцна до датумот на издавањето на новата фактура, односно пред 11 јуни 2012 
година; 

- За исплата на долгот на наведениот начин мора да се склучи Договор за 
плаќање на рати со Советот за радиодифузија најдоцна до 5 април 2012 година со 
точно утврдени датуми на уплата на ратите; 

- Првата рата мора да се уплати најдоцна до 5 април 2012 година; 
-   Задоцнувањето, односно неплаќањето на било која рата на точно утврдениот 

датум според Договорот за плаќање на рати, веднаш ќе преставува основ за одземање 
на доделената дозвола, согласно член 63, став 1 алинеа 4 од Законот за 
радиодифузната дејност. 

Советот, во врска со радиодифузерите, ТРД „ТВ Пинк 15-“, ТРД „ТВ АБ Канал“ и 
ТРД „ Наша ТВ“ по однос на заостанатиот вкупен долг на доспеаните, неплатени 
надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност, едногласно одлучи 
следното: 

- Заостанатиот вкупен долг можат да го исплатат на 5 (пет) идентични рати, 
најдоцна до датумот на издавањето на новата фактура, односно пред 14 август 2012 
година; 

- За исплата на долгот на наведениот начин мора да се склучи Договор за 
плаќање на рати со Советот за радиодифузија најдоцна до 5 април 2012 година со 
точно утврдени датуми на уплата на ратите; 

- Првата рата мора да се уплати најдоцна до 5 април 2012 година 
- Задоцнувањето, односно неплаќањето на било која рата на точно утврдениот 

датум според Договорот за плаќање на рати, веднаш ќе преставува основ за одземање 
на доделената дозвола, согласно член 63, став 1 алинеа 4 од Законот за 
радиодифузната дејност. 

Советот едногласно одлучи, доколку радиодифузерите: ТРД „Џангл ТВ“, ТРД „24 
Вести“, ТРД „ТВ Перспектива“, ТРД „ТВ Пинк 15-“, ТРД „ТВ АБ Канал“ и ТРД „ Наша ТВ“, 
не склучат Договор за плаќање на рати, потребно е најдоцна до 5-ти април 2012 година 
да ги платат доспеаните, а неплатени надоместоци за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност. 

 
Точка 5 

      Советот го разгледа Прегледот на доставени понуди од осигурителни друштва кои 
што покриваат колективно осигурување на вработени од последици на несрекен случај 
(незгода). Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, на седницата 
објасни дека се работи за дополнително осигурување кое не е покриено со 
здрвственото осигурување и за кое на вработените им се одбива од плата. Согласно 
тоа, рече, по заклучок на Совет, побарани се понуди за овој вид дополнително 
осигурување, кои се доставени на седницата. Раководителот на Секторот за 
економско-финансиски работи, рече дека Советот нема потреба да донесе Одлука за 
распишување на јавна набавка по ова прашање. Секој вработен што сака да прифати 
понуда од осигурителни друштва за осигурување на вработени од последици на 
несрекен случај (незгода) ќе можен тоа да го направи и за тоа посебно ќе му се одбива 
од плата, во зависност од осигурителното друштво и сумата за која што се одлучил.  

 
Точка 6 
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Одлуката за потреба од јавна набавка за 

предметот на набавка – Податоци за слушаноста на радио станиците. Советот 
едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година, 
согласно одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за 
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доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Податоци за 
слушаноста на радио станиците.  Вкупниот износ на средствата потребни за 
реализација на договорот за јавна набавка, изнесуваат 400.000,00 денари, без вклучен  
ДДВ. За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. Доделувањето на 
договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на постапката – постапка со 
барање за прибирање понуди со објавување на оглас согласно одредбите од Законот 
за јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  

   - Магдалена Довлева – Давидовска - претседател на Комисијата, со заменик  
Емилија Петреска Камењарова;   

   - Сашо Богдановски - член, со заменик Рубин Талевски и 
   - Александар Џуваревиќ  - член, со заменик Симе Златески. 
 
 
Точка 7 

       Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Одлуката за потреба од јавна набавка за 
предметот на набавка – Истражување – Нацонална анализа на нивото на јавната свест 
за улогата на DSO (во рамките на проектот SEE Digi. TV, во 2012). Советот едногласно 
одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година, согласно одредбите 
од Законот за јавните набавки, да се спроведе постапка за доделување на договор за 
јавна набавка за следниот предмет на набавка: Истражување – Нацонална анализа на 
нивото на јавната свест за улогата на DSO (во рамките на проектот SEE Digi. TV, во 
2012). Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 246.000,00 денари, без вклучен  ДДВ. За реализацијата на 
договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија за 2012-та година (финансиран од проектот  SEE Digi. TV – 
IPA Translation). Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со 
примена на постапката – постапка со барање за прибирање понуди без објавување на 
оглас согласно одредбите од Законот за јавните набавки. Постапката за доделување на 
договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во следниот 
состав:  
 - Магдалена Довлева – Давидовска - претседател на Комисијата, со заменик  
Борче Маневски;   
 - Сашо Богдановски - член, со заменик Симона Темелкова и 
 - Ивана Каракушева  - член, со заменик Ивона Муфишева Алексовска. 

 
 
Точка 8 

      Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Одлуката за потреба од јавна набавка за 
предметот на набавка – Подготовка и извршување на национална едукативна програма 
(во рамките на проектот SEE Digi. TV, во 2012). Советот едногласно одлучи, за потре-
бите на Советот за радиодифузија во 2012 година, согласно одредбите од Законот за 
јавните набавки,  да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка 
за следниот предмет на набавка: Подготовка и извршување на национална едукативна 
програма (во рамките на проектот SEE Digi. TV, во 2012). Вкупниот износ на средствата 
потребни за реализација на договорот за јавна набавка, изнесуваат 184.500,00 денари, 
без вклучен  ДДВ. За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се 
обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година 
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(финансиран од проектот  SEE Digi. TV – IPA Translation). Доделувањето на договорот 
за јавна набавка ќе се спроведе со примена на постапката – постапка со барање за 
прибирање понуди без објавување на оглас согласно одредбите од Законот за јавните 
набавки. 
 Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе 
Комисија за јавни набавки во следниот состав:  
  - Борче Маневски - претседател на Комисијата, со заменик  Емилија Јаневска;   
 - Симона Темелкова - член, со заменик Емилија Петреска Камењарова и 
 - Симе Златески  - член, со заменик Александар Џуваревиќ. 

 
 
Точка 9 
Разно 

      Советот го разгледа и едногласно го усвои Барањетото од Синдикалната 
организација на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ со предлог за 
исплата на регрес за годишен одмор за 2011 година, бр.04-1151/1 од 21.03.2012 година. 
Членот на Советот, Столе Наумов, во дискусијата забележа дека треба да се земe  
предвид актуелната криза пред да се донесе било каква одлука. Советот донесе одлука 
да се исплати регрес за годишен одмор за 2011 година, во нето износ од 11.280,00 
денари за вработените во Стручната служба на Советот, согласно Правилникот за 
бруто плата и други надоместоци на вработените во Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 
Одлуката од точка 2  на овој Заклучок.  

 
 
 
Бр. 02-1201/10          Совет за радиодифузија на РМ 
17.05.2012 година                                                             П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е        м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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