ЗАПИСНИК
од 20-та седница на Советот
одржана на 18.10.2010 година
Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов акад. Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, м-р
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов,
Отсутни: /
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Емилија Јаневска, Борче Маневски,
Магдалена Давидовска – Довлева, Симона Темелкова, Арѓент Џелили, Горан
Радуновиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја отвори 20-та седница. Пред да се
усвои зададениот Дневен ред, членот на Советот, м-р Алма Машовиќ предложи
Дневниот ред да се дополни со уште три точки:
v Критериуми за избор на членовите на Советот за службени патувања во земјава
и странство.
v Информација за уплата за надоместок за вршење на радиодифузна дејност со
предлог за постапување на Советот, согласно чл. 261 од Законот за
општоуправна постапка за Трговските радиодифузни друштва ТРД К15 минус
ДООЕЛ Скопје и ТРД БМ ТВ од Скопје
v Предлог за унапредување на Симе Златески вработен во Секторот за правни
работи, поднесен од Раководителот на Секторот за правни работи, Цветанка
Митревска. Предлогот е доставен на 20.09.2010 година до Претседателот и
Заменикот на Претседателот на Советот, до сите членови на Советот, како и до
Раководителот на Стручната служба.
Претседателот на Советот Зоран Стефаноски ги замоли членовите на Советот да
се произнесат за предложените, доплонителни точки на Дневниот ред, дали ќе бидат
прифатени и разгледувани на седницата. Првиот предлог членот на Советот Бојан
Шоптрајанов предложи да се одложи, затоа што не е добро да се ставаат точки за кои
е потребна претходна подготовка. Тој рече дека добро би било доколку за трите
предложени точки од членот на Советот Алма Машовиќ предходно се направеа
одредени консултации, а стручните служби би подготвеле конкретен материјал. Членот
на Советот Борис Арсов појасни дека не се работи за Нацрт-Правилник туку за
одредени критериуми, односно начинот за избор на вработени кои би оделе на
службени патувања и воопшто како тече целата постапка околу службените патувања.
Овој предлог го подржува за точка на Дневен ред. Членот на Советот, Столе Наумов
појасни дека за критериумите за службените патувања се дискутирало и порано и
смета дека е постигната согласност дека треба заеднички да се разговара и договара
кој каде ќе оди. Но како за точка на дневен ред нема доволно материјали односно
информации за разгледување, па предложи да се разгледува на следна седница. Но
се сложува за секое службено патување сите членови на Советот да бидат навремено
информирани со најосновните информации. Членот на Советот Бранко Радовановиќ
се согласува да се стават предлозите на Дневен ред, но смета дека е потребна
предходна подготовка и координација. Апелира да не се заборави принципот на
создавање на дневен ред за седници на Советот – преку стручни служби и на
координација, сето тоа заради поголема ефикасност во работењето и одлуките кои
треба да се донесат. Членот на Советот акад. Али Алиу образложи дека по службените
патувања се прави извештај и тоа секогаш така било и така треба и во иднина да биде.
Службените патувања не се екскурзија туку научни патувања и одат вработени од
Стручна служба и членови на Совет кои се најкомпетентни за одредената област.
Заменикот на Претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи истакна дека
работењето и одлучувањето на членовите на Советот и Стручната служба секогаш
било транспарентно. Подржува нови идеи и правото за поднесување предлози за
1

точки на дневен ред. Но секогаш треба да се има предвид тоа да биде во функција на
позитивното работење на Советот за радиодифузија.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека целокупното работење
на Советот е јавно и дека на службените патувања во странство Претседателот на
СРД и неговиот заменик треба да го претставуваат и застапуваат Советот за
радиодифузија. Поради недостаток од материјали, предлогот не беше прифатен за
точка на Дневен ред.
Што се однесува до Предлогот за унапредување на Симе Златески, вработен во
Секторот за правни работи, Претседателот Зоран Стефаноски потврди дека ќе биде
решено позитивно но прашање е на време и договор. Според Деловникот за работа на
СРД, чл.20 став 1 алинеа 11, Претседателот на Советот одлучува по прашања од
работен однос (засновање, престанување и остварување на другите права и обврски
од работен однос) за вработените во стручната служба на Советот во согласност со
закон и колективен договор. Нагласи дека вработените во Советот досега не биле
оштетени и нема да бидат, и секогаш биле поддржани при одлуки за вработување, за
унапредување, за стручно усовршување и сл.
За состојбата околу ТРД К15 минус ДООЕЛ Скопје и ТРД БМ ТВ од Скопје,
Претседателот рече дека под точка Разно, присутните ќе ги информира усно.
Советот едногласно го усвои следниот:
Дневенред
1. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 21 септември 2010 година.
2. Усвојување на Записникот од 17-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 24 септември 2010 година.
3. Предлог-Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност
(радио на локално ниво).
4. Предлог-Одлука за доделување дозволa за вршење радиодифузна дејност за
радио на локално ниво на ТРД Радио Валандово ДОО Валандово (согласно член 173
од Законот за радиодифузна дејност).
5. Информација за заклучувањето стечајна постапка над ТРД Радио Риниа 200
ДООЕЛ с.Црнилиште, Општина Долнени, Прилеп.
6. Предлог-Одлука за продажба на службено моторно возило на Советот за
радиодифузија - Lancia K 2.0 LS, со непосредна спогодба.
7. Нацрт-Правилник за издавање, прибавување и чување копија од снимка на
објавена информација или друга програмска содржина.
8. Нацрт-Правилник за условите и начинот на користење на службените
моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ.
9. Разно.
- Претставки, полаки и реакции од граѓани, по повод континуирано и зачестено
емитување на кампањите од јавен интерес на МТВ1, МТВ2 и Собранискиот канал.
- Информацијата за уплата за надоместок за вршење на радиодифузна дејност
со предлог за постапување на Советот, согласно чл. 261 од Законот за општоуправна
постапка за Трговските радиодифузни друштва ТРД К15 минус ДООЕЛ Скопје и ТРД
БМ ТВ од Скопје.
- Именување координатори на секторите во Советот.
Точка 1
Записникот од 16-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
21.09.2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.
Точка 2
Записникот од 17-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
24.09.2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.
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Точка 3
На 20-та седница Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за доделување
дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио на локално ниво).
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, присутните ги потсети дака
токму денот на кој и се одржува седницата односно 18.10.2010 година е крајниот рок за
донесување одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност (радио
на локално ниво). Членот на Советот, Столе Наумов рече дека оваа Предлог-Одлука е
одговор на потребите и искажаните барања во изминатиот период. Во овој случај се
работи за општини кои немаат или недоволно имаат вакви медиуми. Рече дека има
недоследности околу документацијата, но не ги исклучува од бодување поради
нужноста од појавување на вакви медиуми и со оглед што нема конкуренција. Мисли
дека нема да биде проблем да се доделат дозволи. Но, предложи да се проверат
работните простории, дали тоа што го имаат доставено (напишано) во документацијата
кореспондира со затекнатата состојба на лице место, пред да започнат со работа.
Предложи членовите на Советот и компетентни лица од Стручната служба да
направат една контрола, увид, пред да започнат со работа и доколку ги немаат
исполнето условите дозволата да не се додели.
Членот на Советот, Борис Арсов внимателно ја разгледал анализата што
беше доставена и подготвена од стручната служба, со забелешка дека недостасува
финалната табела за крајните вкупни бодови (која подоцна му беше и доставена), за
подобра прегледност. Го постави прашањето за минимумот на бодови што треба да ги
има радиодифузерот за да добие дозвола.
Претседателот Зоран Стефаноски јасно одговори на сите поставени
прашања, додавајќи дека онаму каде не постои конкуренција а постои потреба, според
него, доколку ги исполнува условите, дозволата би требало да се додели.
Советот донесе одлука да се доделат 4 (четири) дозволи за вршење
радиодифузна дејност (радио) на локално ниво , и тоа:
v 1 (една) дозвола, за Пробиштип, за емитување и пренос на радио програмски
сервис на локално ниво за пренесување преку терестријален предавател, музичко
говорно радио од општ формат на македонски јазик, Дарко Пановски од Пробиштип
v 1 (една) дозвола, за Крива Паланка, за емитување и пренос на радио
програмски сервис на локално ниво за пренесување преку терестријален
предавател, музичко-говорно радио од општ формат на македонски јазик, ДПТУ
ЕКО-ПРОЕКТ ДООЕЛ Експорт-Импорт Крива Паланка.
v 1 (една) дозвола, за Кичево, за емитување и пренос на радио програмски
сервис на локално ниво за пренесување преку терестријален предавател, музичко
говорно радио од општ формат на македонски јазик, на Нада Јосифовска од
Кичево.
v 1 (една) дозвола, за Тетово, за емитување и пренос на радио програмски
сервис на локално ниво за пренесување преку терестријален предавател, музичкоговорно радио општ формат на албански јазик, македонски јазик и на јазиците на
други немнозински етнички заедници (мултиетничко радио) на Мухамет Ајети од
Тетово.
Точка 4
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за доделување дозволa за вршење
радиодифузна дејност за радио на локално ниво на ТРД Радио Валандово ДОО
Валандово. Врз основа на член 173, став 1 и 2 од Законот за радиодифузната дејност
на 13-та седница, одржана на 29.05.2006 година, Советот донесе Одлука за
спроведување постапка на организациона и сопственичка трансформација на јавното
претпријатие кое вршеше радиодифузна дејност - радио на локално ниво “Јавно
радиодифузно претпријатие Валандово” бр.02-1300/4 од 29.05.2006 година. По
спроведeната постапката за трансформација пред Министерството за економија и
склучениот Договор за продажба на идеален дел од Јавното радиодифузно
претпријатие Валандово – Валандово бр.07-10160/1 од 07.12.2007 година, основано е
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правното лице Трговско радиодифузно друштво Радио Валандово ДОО Валандово,
кое на 26.02.2008 година е регистрирано во Централниот регистар на РМ врз основа на
Одлуката за организациона и сопственичка трансформација на Советот бр.02-1300/4
од 29.05.2006 година и наведениот Договор за продажба на идеален дел. Доставената
Пријава, по барање на Советот во два наврати беше корегирана, односно доуредена и
дополнета со потребните документи, врз основа на што се создадоа правни услови да
се пристапи кон подготвување Предлог-Одлука за доделување дозвола за вршење
радиодофузна дејност за радио, на локално ниво, на подрачјето на Валандово.
Членот на Советот Томе Груевски, ја поздрави оваа Предлог-Одлука за
доделување дозволa за вршење радиодифузна дејност за радио на локално ниво на
ТРД Радио Валандово , и рече дека Советот се радува на секое излегување од
мачната ситуација односно трансформација низ која поминуваат радиодифузерите.
Трансформацијата е започната но се уште не е завршена за повеќето од нив. Вината
не е воопшто на Советот, и предложи да се усвои. Понуди еден предлог, да во иднина
како прилог да стои и еден преглед односно табела кои радиодифузери ја завршиле
постапката на трансформација од Јавни радиодифузни друштва во Трговски
радиодифузни друштва.
Претседателот, Зоран Стефаноски предложи Советот да завземе заеднички
став што со тие радиодифузери кои ја немаат завршено постапката или се далеку од
тоа а сепак зрачат во етерот на што се надоврза и се сложи и членот на Советот,
Столе Наумов.
Советот донесе одлука да се додели 1 (една) дозвола за вршење
радиодифузна дејност, на подрачјето - Валандово со најблиската околина, за
емитување и пренос на радио програмски сервис на локално ниво, говорно-музичко
радио од општ формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две
од трите медиумски функции, на македонски јазик, на Трговското радиодифузно
друштво РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово. Радио програмскиот сервис на
Трговското радиодифузно друштво РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово ќе се
емитува и пренесува преку терестријален предавател на фреквенција 91 МХз, на
локацијата Валандово.
Точка 5
Советот ја разгледа информацијата за заклучувањето стечајна постапка над
ТРД Радио Риниа 2000 ДООЕЛ с.Црнилиште, Општина Долнени, Прилеп. На 8-ми
октомври 2010 година со допис бр.03-2969/1, радио дифузното друштво „РАДИО
РИНИА - 200“, го извести Советот за радиодифузија на РМ дека поради економски и
финансиски проблеми отворило стечајна постапка пред Основниот Суд Прилеп,
информирајќи дека со правосилна судска одлука постапката е завршена и дека
наведениот радиодифузер престанува да функционира. Врз основа на спроведеното
книговодствено вештачење, во образложението на решението, Судот констатирал
дека радиодифузерот има обврски спрема: едновработено лице, Агенцијата за
електронски комуникации, во износ од 22.000,00 денари и Советот за радиодифузија
на РМ во износ од 10.000,00 денари. Од изведените докази Судот утврдил дека
должникот е неспособен за плаќање, а имотот не е доволен за намирување на
трошоците на постапката, и одлучил да отвори стечајна постапка и истата да не ја
спроведува, но да ја заклучи. Секторот за истражување и долгорочен развој на
Советот, го разгледаа предметното известување и на 13 октомври 2010 година,
извршил увид во податоците на Интернет дистрибутивниот систем на
Централниотрегистар на РМ и констатирал дека Радио дифузното друштво „РАДИО
РИНИА 200“ ДООЕЛ с.Црнилишта, општина Долнени, е избришано од регистарот на
трговски друштва. Но, Радиодифузното друштво „РАДИО РИНИА - 200“ ДООЕЛ
с.Црнилишта, општина Долнени, врз основа на фактура бр.110/2010 година, по основ –
надоместок за дозвола за вршење радиодифузна дејност, има долг спрема Советот
зарадиодифузија на РМ во износ од 10.692,00 денари, а не 10.000,00 денари како што
утврдува Судот во образложението на решението.
Советот ја усвои предложената Информација за заклучувањето стечајна
постапка над ТРД Радио Риниа 200 ДООЕЛ с.Црнилишта, Општина Долнени, и донесе
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решение за престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност,
бр.07-2045/1 од 18.06.2007, на ТРД Радио Риниа 200 ДООЕЛ с.Црнилишта, Општина
Долнени, за терестријално емитување на програмски сервис говорно музичко радио со
претежно информативен општ формат, на албански јазик, со опфат на слушаност на
локално ниво - општина Долнени. Воедно, Советот донесе Одлука за отпишување од
сметководствената евиденција на Советот, на побарувањето кое го има од ТРД
„РАДИО РИНИА - 200“ ДООЕЛ с.Црнилишта, општина Долнени, врз основа на фактура
бр.110/2010 од 31.05.2010 година, во износ од 10.692,00 денари со вклучен ДДВ, врз
основа на правосилното судско решение, бр.Ст.бр.141/2010 на Основниот Суд Прилеп.
Точка 6
Во врска со Предлог-Одлуката за продажба на службено моторно возило на
Советот за радиодифузија - Lancia K 2.0 LS, со непосредна спогодба, Советот донесе
долука да се пристапи кон продажба на движна ствар: патничко моторно возило марка
LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II, број на шасија
ZLA83800002092597, број на мотор 1197606, година на производство 1998, лимузина,
во сопственост на Советот за радиодифузија на Република Македонија, со непосредна
спогодба, на непосреден купувач, согласно Законот за користење и располагање со
стварите на државните органи ("Сл. весник на РМ" бр.8/2005, 150/2007), со оглед дека
не може да се продаде со јавно наддавање. Вредноста на движната ствар патничко
моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS да се намали за 40% од почетната цена на
јавното наддавање утврдена во Огласот бр. 02-1237/2 од 22.04.2010 година ("Сл.
Весник на РМ" бр.57/2010), односно 40% од вредноста објавена во огласот за првото
јавно надавање - 2.600 евра, во денарска противредност 159.900,00 денари, и истата
намалена изнесува 1.560 евра, во денарска противредност 95.940,00 денари. Меѓу,
повеќе купувачи доколку понудиле еднакви услови и цена за купување на стварта,
изборот на најповолен купувач ќе се врши со ждрепка.
Советот одлучи постапката за повторната продажба на стварта патничко
моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS, да ја спроведе Комисијата за располагање со
движни ствари, формирана со Одлуката бр.02-1237/1 од 21.04.2010 година, во состав:
Хари Митрикески-Клекачкоски, претседател; Љубе Тарчуговски, член и Владимир
Ѓоргиески член, со нивните заменици Арбен Саити, заменик претседател; Назиф
Зејнулаху, заменик член и Симе Златески, заменик член.
Точка 7
Советот го разгледа Нацрт-Правилникот за условите, начинот и постапката за
издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот
сервис на радиодифузерите на државно ниво во Република Македонија и
радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина). Со
Правилникот подетално се уредуваат условите, начинот и постапката за издавање
копија од снимка на објавена информација на барање на заинтересирано лице;
содржината на барањето за добивање копија од снимка; надоместокот за реалните
манипулативни трошоци потребни за издавање копија од снимка на објавена
информација; водење на евиденцијата за издавањето копија од снимка и други
прашања кои се поврзани и кои се однесуваат на материјата/проблематиката која е
предмет на уредување на овој Правилник.
Претседателот на Совет за радиодифузија Стефаноски, објасни дека потребата
од донесување на Правилникот произлезе од се позачестените побарувања од граѓани
и други заинтересирани субјекти за издавање копиии од снимки. При излегувањето во
пресрет на ваквите барања, и покрај тоа што тоа не е обврска на Советот, се
амортизира техничката опрема, се искористува потрошниот материјал, и вработените
во Секторот за Технологии и информатика дополнително се ангажираат, односно се
посветуваат на обезбедување/издавање снимки по барање на заинтересираните
субјекти.
Членот на Советот, Столе Наумов имаше одредени дилеми околу висината на
манипулативниот трошок и утврдувањето на субјектите на кои ќе им се излезе во
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пресрет на нивните барања за снимки. Имено предложи цената да се движи најмногу
до 100 денари. Тој рече дека нема потреба од носење на ваков вид правилник поради
тоа што е ограничувачки.
Советот одлучи на координација уште еднаш да се разгледа НацртПравилникот и потребата од негово донесување и усвојување. Па на наредна седница
да се излезе или со Предлог-Правилник или воопшто да не се носи ваков Правилник.
Точка 8
Советот го разгледа Нацрт-Правилникот за условите и начинот на користење на
службените моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ. Со овој правилник се
уредува начинот на користење, управување и одржување на службените моторни
возила на Советот за радиодифузија на РМ. Покрај општите одредби во овој
правилник е вклучена и постапката за користење на службени моторни возила и
управување и одржување на службените моторни возила.
Членот на Советот, Борис Арсов, предложи Нацрт-Правилникот уште еднаш детално
да се разгледа на координација, додека членот на Советот, Столе Наумов побара
ваков вид на Правилник од друга институција, сметајќи дека може во голема мера да
помогне при изготвување на предложениот Нацрт-Правилник.
Советот одлучи уште еднаш да се разгледа Нацрт-Правилникот за условите и
начинот на користење на службените моторни возила во Советот за радиодифузија на
РМ, да се разговара за евентуалните предлози и забелешки, и на една од наредните
седници на Совет да се достави како Предлог-Правилник за условите и начинот на
користење на службените моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ.
Точка 9
Разно
Под оваа точка Членовите на Совет ги разгледуваа следните точки:
v Претставки, полаки и реакции од граѓани, по повод континуирано и зачестено
емитување на кампањите од јавен интерес на МТВ1, МТВ2 и Собранискиот канал.
Поради таа причина, односно да се согледа вистинската слика за евентуалната
зачестеност, Советот одлучи да го задолжи Програмскиот сектор да направи
мониторинг и анализа на Првиот и на Вториот телевизиски програмски сервис (МТВ1 и
МТВ2) и на Собранискиот канал од аспект на емитувањето бесплатно рекламирање.
Одлучено беше да се опфатат сите спотови прикажани со ознака „бесплатно
емитување“, како и оние спотови кои по својата суштина претставуваат бесплатно
емитување, а сепак не се така означени.
v Претседателот на Советот Зоран Стефаноски, по предлогот на членот на
Советот Алма Машовиќ, а во врска со Информацијата за уплата за надоместок за
вршење на радиодифузна дејност со предлог за постапување на Советот, согласно чл.
261 од Законот за општоуправна постапка за Трговските радиодифузни друштва ТРД
К15 минус ДООЕЛ Скопје и ТРД БМ ТВ од Скопје, информира усно дека состојбата е
непроменета.
v Советот донесе одлука да престанат да важат сите претходно донесени одлуки
на Советот за радиодифузија на РМ во врска со именувањето координатори на
секторите во Советот за радиодифузија.
Советот донесе одлука да се именуваат координатори на секторите во
Советот и тоа:
- Координатор на Секторот за економско-финансиско работење да биде: Али Алиу.
- Координатор на Секторот за техологии и информатика да биде: Алма Машовиќ.
- Координатор на Секторот за правни работи да биде: Борис Арсов.
- Координатор на Секторот за програмски работи да биде: Бранко Радовановиќ.
- Координатор на Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на авторското
и сродните права да биде: Столе Наумов
- Координатор на Секторот за истражување и долгорочен развој да биде: Томе
Груевски.
- Координатор на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
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јавноста да биде: Бојан Шоптрајанов.
- Координатор на Секретаријатот на Советот да биде: Милаим Фетаи.
- Координатори на проектите од јавен интерес да бидат: Бранко Радовановиќ и
Столе Наумов.
Воедно, од членовите на Советот беше побарано во писмена форма да го
изнесат својот интерес кон некој од секторите во Советот за радиодифузија на РМ.

Бр. 2991/7
17.11.2010 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,
Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Б. Јотевска
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