
                                          
 

1 
 

          
ЗАПИСНИК 

од 9-та седница на Советот 
одржана на 18.04.2012 година 

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

Алма Машовиќ Бранко Радовановиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, м-р 
Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија 
Јанчески и Методи Стоименовски. 

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

Неделковски, м-р Борче Маневски, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Симе 
Златески, Арбен Саити, Милаим Абдураими, Магдалена Давидовска – Довлева и 
Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Кучи Валмир од Алсат-М, Билјана Костиќ од МИА, Максим 
Ристески од Капитал, Маја Јовановска од Канал 5, Антонио Крстевски од Сител, Гаврил 
Сирачевски од 24 Вести, Мики Грозданов од АБ Канал, Катерина Топалова од ТВ 
Алфа, Сања Јовановиќ од Телма, Фросина Факова од Макфакс и Тања Јовановска од 
Вест. 
 

      Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи ја отвори 9-та 
седница на Советот за радиодифузија. Тој најпрво предложи инверзија на точките 1 и 
2. Потоа  го предложи следниот дневен ред, кој подоцна беше едногласно усвоен: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Констатирање на истекување на мандат на тројца членови на Советот за  

радиодифузија на РМ. 
       2. Констатирање на престанокот на функцијата на Претседателот на Советот за 
радиодифузија на РМ, поради истекот на времето за кое е избран.  
       3.    Избор на Претседател на Советот за радиодифузија на РМ.  

 
 

Точка 1 
      Советот го констатираше престанокот на мандатот на тројца членови на Советот за 
радиодифузија на РМ: м-р Зоран Стефаноски, акад. Али Алиу и проф.д-р Томе 
Груевски.  
 
 
 Точка 2   
        Советот донесе одлука, со која на м-р Зоран Стефаноски му престанува 
функцијата - Претседател на Советот за радиодифузија на РМ, поради истекот на 
времето за кое беше избран за член на Советот за радиодифузија на РМ. Советот 
донесе одлука за бришење на Зоран Стефаноски како потписник од потписните 
картони на Советот за радиодифузија на РМ, во деловните банки во кои Советот има 
отворено денарски и девизни сметки, и тоа: 

- денарска сметка бр.300000000618023 во Комерцијална Банка АД Скопје; 
- девизна сметка бр.0270100273001 во Комерцијална Банка АД Скопје и 
- девизна сметка МК07280102000069251 ЕУР во Алфа Банка АД Скопје. 

       Советот донесе одлука за бришење на Зоран Стефаноски  како овластено лице – 
потписник во пријавата РДО која се доставува до Управата за јавни приходи на РМ за 



2 
 

овластени лица. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви 
Одлуките од точка 2 и 3 на овој Заклучок. 
 
 

Точка 3 
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ го предложи м-р Зоран Трајчевски за 

Претседател на Советот за радиодифузија на РМ, истакнувајќи ја неговата стручност и 
компетентност за вршење на оваа фукција. 

Членот на Советот, Столе Наумов, го повтори својот став за ротирање на 
претседателите на Советот на секои шест месеци или на една година. Со тоа, според 
него, би се обезбедила целосна рамноправност за сите членови на Советот. Секој член 
на Совет би добил подеднакви шанси да покаже што знае и умее, максимално би се 
постигнала трансапрентност, а тоа би преставувало брана за било каква опасност од 
корупција и злоупотреби. Со ротирањето би се избегнала персонификацијата  на 
Советот со само една личност, а како постоечки примери Наумов ги наведе Советот за 
електронски медиуми на Бугарија, Антикорупциска комисија и Комисијата за лустрација 
на РМ. 

 Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи рече дека, за да се 
случи такво нешто, потребна е промена на Деловникот за работа на Советот. Тој 
истакна дека таква точка нема на дневниот ред за денешната седнца. Членот на 
Советот, акад. Бојан Шоптрајанов побара Советот да се придржува на усвоениот 
дневен ред.  

Потоа, Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи го стави на 
гласање предлогот на членот на Советот, м-р Алма Машовиќ - м-р Зоран Трајчевски да 
биде избран за Претседател на Советот за радиодифузија на РМ. Советот едногласно 
донесе одлука со која се избира м-р Зоран Трајчевски за Претседател на Советот за 
радиодифузија на РМ. Потоа, новоизбраниот претседател м-р Зоран Трајчевски 
продлжи да ја води 9-та седница на Советот.  

М-р Зоран Трајчевски во своето прво обраќање до јавноста како претседател на 
СРД, истакна дека на Република Македонија й е потребен медиумски поредок, кој како 
своја мисија ќе го има квалитативното унапредување на медиумскиот плурализам 
преку ползување на целата медиумска креативност, медиумски поредок, кој ќе ги 
унапредува професионалните новинарски стандарди, кој ќе мотивира на дебата, кој ќе 
му дозволи на уредничкиот кадар да наметнува теми за општествен дискурс, 
медиумски поредок, кој ќе му го гарантира правото на граѓанинот да биде објективно 
информиран. Тој додаде дека 15 годишниот јубилеј на македонското регулаторно тело 
за медиуми – Советот за радиодифузија – е добар повод за поставување на главните 
стратешки определби на идната медиумска регулација, а тоа се: решавање на 
конфликтите на интерес во медиумската сопственичка структура, разбивање на 
недозволените медиумски концентрации и збогатување на плурализмот преку 
дигитализацијата на радиодифузијата и промоцијата на новите технологии. 

Потоа, Советот донесе одлука со која се впишува м-р Зоран Трајчевски во 
овластените лица (потписници) за располагање со средствата на Советот за 
радиодифузија на РМ, во следните деловни банки во кои Советот има отворено 
денарски и девизни сметки, и тоа: 

- денарска сметка бр.300000000618023 во Комерцијална Банка АД Скопје; 
- девизна сметка бр.0270100273001 во Комерцијална Банка АД Скопје и 
- девизна сметка МК07280102000069251 ЕУР во Алфа Банка АД Скопје. 
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        Советот донесе одлука со која се впишува м-р Зоран Трајчевски во овластени лица 
(потписници) во пријавата РДО која се доставува до Управата за јавни приходи на РМ 
за овластени лица. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви 
Одлуките од точка 1 и 2 на овој Заклучок. 
 
 
Бр.02-1776/4      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. 

     
  

Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски 
 
 
Изработил / одобрил: Огнен Неделковски 


