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ЗАПИСНИК 
од 65-та седница на Советот 
одржана на 18.12.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, м-р Алма Машовиќ, м-р 

Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир 

Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: Селвер Ајдини (боледување), д-р Милаим Фетаи 

службено отсутен). 

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

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

Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, Магдалена Давидовска – Довлева, Арбен Саити, 

Милаим Абдураими, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска-

Јотевска. 

            Други присутни: / 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 65-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 10 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

          Советот, едногласно, со 13 гласа „за“, го усвои следниот: 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 62-та седница на Советот, одржана на 

06.12.2013 година. 

2. Нацрт-Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија за 2014 година. 

3. Нацрт-годишен план за јавни набавки во 2014 година на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија.  

4. Нацрт-Распоред на постапките за јавни набавки по Сектори за Нацрт-

годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија. 

5. Предлог-Програма за работа на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија за 2014 годинa. 

6. Разно. 

 
 
 Точка 1 

 Советот го разгледа и со 12 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на 

Советот, Методи Стоименовски, го усвои од Записникот од 62-та седница на Советот, 

одржана на 06.12.2013 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

             Точка 2 

             Советот го разгледа предложениот Нацрт-Финансиски план на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија за 2014 година. 
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 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, даде кратко 

објаснување на нацртот на Финансискиот план  за 2014-та година, со образложение за 

висината на планираните расходи и  приходи. 

 Членот на Советот, Лазо Петрушевски, во однос на Нацрт-Финансискиот план, 

даде една забелешка за расходната ставка – 418, за интернет конекција со хостирање 

на веб страницата на Советот. Наведе, бидејќи следната година се планира прием на 

сигналот на регионалните телевизии, а една од главните карактеристики на таа 

апликација ќе биде зголемен интернет сообраќај, постави прашање дали можеби ќе се 

загрози тој проект поради послаб интернет? Поради дилемата, го замоли 

Раководителот на Секторот за технологии и информатика да даде објаснување во 

смисла за тоа колку треба да се зголемат финансиските средства во буџетот за да се 

добие симетричен пристап? 

 Раководителот на Секторот за технологии и информатика, одговори дека цената 

за симетричен пристап изнесува 300.000,00 денари, и објасни дека постапката за 

наведената јавна набавка е на крајот на следната година, односно актуелниот договор 

за интернет конекција е склучен оваа година и затоа средствата предвидени во Нацрт-

Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 

година се со таков износ. 

Советот во принцип се договори да остане сумата наведена во Финансискиот 

план на Советот за 2014 година, а доколку има потреба, во текот на годината ќе се 

направи ребаланс да се качи таа цена на 300,000,00 денари за да се добие симетричен 

пристап, за новиот проект за гледање на регионалните телевизии. 

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

план на Советот за радиодифузија на РМ за 2014 година. 

 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да подготви 

Предлог-Финансиски план на Советот за радиодифузија на РМ за 2014 година. 

 

 

         Точка 3 

         Советот го разгледа и едногласно, со 13 гласа „за“, го усвои предложениот Нацрт-

годишен план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија.  

         Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Предлог-Годишен 

план за јавни набавки во 2014 година на Република Македонија. 

 

 

         Точка 4 

         Советот го разгледа и едногласно, со 13 гласа „за“, го усвои предложениот Нацрт-

Распоред на постапките за јавни набавки по Сектори за Нацрт-годишниот план за јавни 

набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

         Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Предлог-Распоред на 

постапките за јавни набавки по Сектори за Предлог-Годишниот план за јавни набавки 

во 2014 година на Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

 

          

  Точка 5 

             Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Предлог-Програмата за работа на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2014 годинa. 
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 Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста, Програмата за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија 

за 2014 годинa, да ја објави на веб страна на Советот. 

 

 

          

  

 Точка 6 

                Разно. 

- Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 

промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје. 

    

Советот, едногласно донесе одлука да издаде одобрение за промена на 

сопственичката структура на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, со оглед на тоа  

што не се создава недозволена медиумска концентрација, односно не постојат 

формално-правни пречки.  

   Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената 

одлука.    

Советот го задолжи Секретаријатот да ја достави одлуката до  ТРД Телевизија 

СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје. 

 

- Советот ја разгледа препораката на Владата на Република Македонија од 

седницата одржана на 11.12.2013 год., со која на органите  на државната управа, 

јавните претпријатија, фондовите, агенциите и акционерските друштва во државна 

сопствености и на регулаторните тела им се препорачува, имајќи ја предвид 

економската криза, а со оглед на престојните новогодишни и божиќни празници, да не 

се доделуваат новогодишни пакетчиња од буџетски средства. 

    Согласно препораката, Советот, со 11 гласа „за“ и три воздржани гласа од 

членовите на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, 

донесе одлука да се поништи набавката во делот 2 „Новогодишни пакетчиња“ во 

предметот на договор за јавна набавка: Честитки и пакетчиња по повод Новата 2014 

година, со архивски број на одлуката за наведената јавна набавка 02-4637/1 од 

20.11.2013 година. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести понудувачите за 

донесената одлука. 

Во предметот на договор за јавна набавка: Честитки и пакетчиња по повод Новата 

2014 година, со архивски број на одлуката 02-4637/1 од 20.11.2013 година, набавката 

во делот 1 „Новогодишни честитки“ останува неизменет. 

Советот го задолжи Секретаријатот да ги достави известувањата до наведените 

субјекти. 

 
- Советот ја усвои предложената Информацијата во врска со пресудите на 

Апелациониот суд во Скопје, за поведените судски постапки против Друштвото за 

филмска продукција и маркетинг Фабрика продукција ДОО Скопје, Друштвото за 

филмска продукција, уметност и издаваштво Шорткат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и 

Трговското радиодифузно друштво ТВ Свет ДОО од Свети Николе. 

 Со цел да се обезбеди целосна реализација на договорите за финансирање 

радио/телевизиски програми од јавен интерес склучени помеѓу Советот за 
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радиодифузија и наведените правни лица, Советот одлучи де се формира Комисија 

која ќе ги прегледува доставените проекти, составена од: Столе Наумов, член на 

Советот, Бранко Радовановиќ, член на Советот и Сељадин Џезаири, член на Советот. 

 Советот одлучи краен рок за реализација на договорите за финансирање 

радио/телевизиска програма од јавен интерес да биде 30.04.2014 година. 

 На име трошоци на парничната постапка, поведена од страна на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија против Друштвото за филмска продукција и 

маркетинг „Фабрика-Продукција“ ДОО Скопје, Советот донесе едногласно одлука да се 

уплатат средства во вкупен износ од 25.310,00 денари, од кои: 17.940,00 денари, 

согласно првостепената Пресуда, 6ТС-558/12 од 20.03.2013 година и 7.370,00 денари, 

согласно второстепената Пресуда, ТСЖ.бр.-1090/13 од 14.11.2013 година. 

Заради избегнување трошоци за присилно извршување, горенаведените 

средства, да се уплатат во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот (10.12.2013 

година) на второстепената пресуда, ТСЖ.бр.-1090/13 од 14.11.2013 година, и тоа на  

 

жиро сметка на полномошникот на Друштвото за филмска продукција и маркетинг 

„Фабрика-Продукција“ ДОО Скопје, Страхил Пеливанов – адвокат од Скопје, со 

бр.300000000762941 во Комерцијална Банка, А.Д. Скопје. 

              На име трошоци на паричната постапка, поведена од страна на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија против Трговско радиодифузно друштво „ТВ 

Свет“ ДОО Свети Николе, Советот донесе едногласна одлука да се уплатат средства 

во вкупен износ од 42.828,00 денари, од кои: 32.680,00 денари, согласно првостепената 

Пресуда, 4ТС-556/12 од 22.03.2013 година, 6.850,00 денари, согласно второстепената 

Пресуда, ТСЖ.бр.-1259/13 од 21.11.2013 година, и камата на парничните трошоци во 

износ од 3.298,00 денари, согласно првостепената Пресуда, 4ТС-556/12 од 22.03.2013 

година, сметано од 22.03.2013 година (датумот на донесувањето на првостепената 

пресуда со која се досудени трошоците), до конечната исплата. 

Заради избегнување трошоци за присилно извршување, горенаведените 

стредства, да се уплатат во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот (10.12.2013 

година) на второстепената пресуда, ТСЖ.бр.-1259/13 од  21.11.2013 година, и тоа на 

жиро сметка на полномошникот на Трговското радиодифузно друштво „ТВ Свет“ ДОО 

Свети Николе, Сашка Стаменковска – адвокат од Свети Николе, со 

бр.210065267800120 при Тутунска Банка - Скопје. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви одлуките. 

 Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да ги уплати 

наведените средства. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести корисниците на 

средствата дека краен рок за реализација на договорите за финансирање 

радио/телевизиска програма од јавен интерес е 30.04.2013 година. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да преговара со 

Националната установа Кинотека на Република Македонија и ЈП Македонската 

радиотелевизија, за да се обезбедат услови за прегледување на проектите и техничка 

опремата на која ќе бидат прегледувани. 

 Советот го задолжи Секретаријатот известувањата да ги достави до 

наведените субјекти. 

 

- Советот едногласно го усвои Предлогот за измени и дополнувања на Законот за 

радиодифузната дејност (Службен весник на РМ, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 

6/2010, 145/2010, 97/2011). 
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Советот го задолжи Секретаријатот, Предлогот за измени и дополнувања на 

Законот за радиодифузната дејност (Службен весник на РМ, бр.100/05, 19/07, 103/08, 

152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011), да го достави до Собранието на Република 

Македонија. 

 
 
 
 
 
Бр. 02-15/1                           Совет за радиодифузија на РМ 
02.01.2014 година                                                                      П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е              д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.  
 
 
 
 
 
Записникот го водеше, 
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
 
Изработил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 


