ЗАПИСНИК
од 12-та седница на Советот
одржана на 04.05.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер
Ајдини, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски.
Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна) и Лазо
Петрушевски (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Арџент Џелили и Ружица Бошнакоска
- Јотевска.
Новинари: Борјан Јовановски, од 24 Вести, Михајло Видимлиски од 24 Вести,
Максим Ристески од Капитал, Соња Јовановиќ Дамјановска од Телма.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 12-та седница на
Советот за радиодифузија. Во однос на дневниот ред предложи измена и
дополнување, односно како прва точка во дневниот ред да биде Верификација на
мандатот на тројца членови на Советот за радиодифузија на РМ, додека точката 3,
Информација за висината на каматните стапки на орочените депозити во банките во
Република Македонија и точката 4, Предлог-Одлука за орочување на средствата на
Советот за радиодифузија на РМ, во дневниот ред да бидат поставени како
препоследна и последна точка, од причина што станува збор за деловен однос на
Советот и деловните банки во РМ и изнесувањето на податоци кои се составен дел на
договорите не е дозволено без согласност на другата страна. Од наведената причина,
тој предложи медиумите да не бидат присутни на седницата кога Советот ќе ги
разгледува наведените точки, кои во дневниот ред ќе бидат под реден број 9 и 10.
Предлозите беа едногласно усвоени.
Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред,
Советот, со наведените предлози за измена и дополнување на дневниот ред,
едногласно, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Верификација на мандатот на тројца членови на Советот за радиодифузија на РМ.
2. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на 20.03.2012
година, за која имаше и две продолженија, одржани на 21.03.2012 односно на
27.03.2012.
3. Информација во врска со постапувањето на ТВ Сител, РА Антена 5, РА Канал 77 и
РА Рос Метрополис по изречените мерки писмени опомени со барање за објавување.
4. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други
надоместоци на членовите на СРД.
5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други
надоместоци на вработените во Стручната служба на СРД.
6. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка - услуга:
привремено вработување за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
7. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка – клима уреди
за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
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8. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од 12.04.2012 година (во однос а
вредноста за услугата – одржување на веб страната на СРД).
9. Информација за висината на каматните стапки на орочените депозити во банките во
Република Македонија.
10. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на РМ.
11. Разно
Точка 1
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира дека на седницата на
Собранието на РМ, на 30 април 2012 година, избрани се тројца нови членови на
Советот за радиодифуаија на РМ: м-р Васко Петревски, Селадин Џезаири и Антонио
Јовановски. На седницата Советот го констатира изборот на тројцата членови на
Советот за радиодифузија на РМ. Потоа Претседателот на Советот Зоран Трајчевски,
им посака успешна работа на новите членови на Советот.
Членот на Советот, Замир Мехмети, на новите членови на Совет им го честита
изборот и им посака успешна работа и коректна соработка.
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека навистина се радува кога
Советот ќе добие нови сили, кои ќе бидат еднакво принципиелни во нивната работа
како и членовите кои се веќе во составот на Советот.
Сoветот го верификуваше мандатот на членовите на Советот: м-р Васко
Петревски, од Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје, Антонио Јовановски, од
Универзитетот "Гоце Делчев" во Штип и Селадин Џезаири, од Државниот универзитет
во Тетово, избрани со Одлука на Собранието на РМ бр.07-2150/1 од 30.04.2012 година.
Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на 20.03.2012
година, за која имаше и две продолженија, одржани на 21.03.2012 односно на
27.03.2012.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека има една забелешка во однос на
роковите кои се однесуваа за завршување на проектите од јавен интерес.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, се согласи со посочената забелешка
од членот на Советот, Столе Наумов, и рече дека на 5-та седница е дискутирано за
рокови но не е прецизиран дефинитивен рок. Предложи тој дел да се избрише од
предложениот записник.
Советот со 11 гласа „за“ и 3 гласа воздржани од новите членови на Совет, м-р
Васко Петревски, Селадин Џезаири и Антонио Јовановски, со дадената забелешка го
усвои Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на 20.03.2012 година, за која
имаше и две продолженија, одржани на 21.03.2012 односно на 27.03.2012, во текстот
како што беше предложен.
Точка 3
Советот ја разгледа Информацијата во врска со постапувањето на ТВ Сител, РА
Антена 5, РА Канал 77 и РА Рос Метрополис по изречените мерки писмени опомени со
барање за објавување.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека според
информацијата која е подготвена од Стручната служба, Советот за радиодифузија на
својата 2-ра седница одржана на 9 февруари 2012 година, врз основа на податоци од
претходно реализирани мониторинзи, донесе одлуки за изрекување мерки писмени
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опомени со барање за објавување кон четири радиодифузери: ТВ Сител (1 мерка – за
прекршок на член 93 став 3 од ЗРД), Радио Антена 5 (3 мерки – за непочитување на
членовите: 74 став 2, 97 став 1 и 106 став 1 од ЗРД), Радио Канал 77 (1 мерка –
прекршок на член 74 став 2 од ЗРД) и Радио Рос Метрополис (2 мерки – за повреда на
член 74 став 2 и член 93 став 3 од ЗРД).
Одлуките на Советот со изречените мерки, во пропишаниот рок (30 дена од
приемот), ги испочитуваа три радиодифузери: ТВ Сител, Радио Антена 5 и Радио
Канал 77, коишто повратно, со допис, како што беше барано во одлуките, го
информираа Советот кога ќе ја извршат мерката. ТВ Сител и Радио Антена 5 дописот
го доставија во предвидениот рок, 8 дена од приемот на изречените мерки, а Радио
Канал 77 својот допис го достави по истекот на тој рок. ТВ Сител со допис (наш бр. 0352 од 8 март 2012 г.), го извести Советот дека изречената мерка ќе биде емитувана на
програмата на телевизијата на 9 март 2012 година, во периодот од 17.00 до 19.00
часот. Секторот за програмски работи ги провери наводите од дописот и констатираше
дека ТВ Сител ја испочитува одлуката на Советот (уредно доставена на 5 март 2012 г.),
емитувајќи ја писмената опомена во предвидениот рок од 30 дена од приемот.
Соопштението за мерката беше емитувано на 9 март, во 17.30 часот, во рамки на
периодот утврден во одлуката на Советот (17.00 до 20.00 ч.) и ги содржеше сите
елементи специфицирани во Одлуката за изрекување мерка. Радио Антена 5 со дописи
(наши бр. 03-43, 03-44 и 03-45 од 7 март 2012 г.), го извести Советот дека изречените
три мерки писмени опомени со барање за објавување ќе ги спроведе наредниот ден, на
8 март, во 9.25 часот. Секторот ги провери наводите од дописот и констатираше дека
Радио Антена 5 ги испочитува одлуките на Советот (доставени на 29 февруари 2012 г.)
емитувајќи ги во предвидениот рок (30 дена од приемот) и согласно периодот утврден
во одлуките, од 08.00 до 10.00 часот. При објавата, соопштенијата за мерките ги
содржеа сите елементи специфицирани во Одлуките за изрекување мерки на Советот.
Радио Канал 77 достави допис до Советот по истекот на предвидените 8 дена од
приемот на Одлуката за изрекување мерка, којашто уредно му беше доставена на 2
март 2012 година. Во дописот (испратен на 23 март), Радио Канал 77 го известува
Советот дека изречената мерка писмена опомена со барање за објавување ќе ја
изврши на 25 март 2012 г. во периодот утврден во одлуката, од 08.00 до 10.00 часот.
Секторот за програмски работи ги преслуша снимките од програмата на Радио
Канал 77 и констатираше дека мерката е извршена на посочениот датум, во 08.35
часот, со што беше испочитуван рокот од 30 дена за објавување на мерката од денот
на приемот на Одлуката. Мерката беше објавена согласно барањата на Советот, со
сите елементи наведени во Одлуката за изрекување мерки.
Исто така, Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека во текот
на денот (04.05.2012 година), пред започнувањето на седницата, Радио Рос
Метрополис го известил Советот дека одлуката ќе ја спроведе до 09.05.2012 година, и
тоа известување е доставено како дополнителен материјал на членовите на Советot.
Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со постапувањето на ТВ
Сител, РА Антена 5, РА Канал 77 и РА Рос Метрополис по изречените мерки писмени
опомени со барање за објавување.

Точка 4
Советот го разгледа Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
плати и други надоместоци на членовите на СРД. Советот едногласно го усвои
предложениот Правилник за изменување и дополнување на правилникот за бруто
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плата и други надоместоци на Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот
на Советот и членовите на Советот за радиодифузија на РМ (бр.01-2896/1 од
22.07.2009, бр.01-3807/1 од 28.12.2010 и бр.01-2415/1 од 20.06.2011).
Во Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Претседателот на Советот,
Заменикот на Претседателот на Советот и членовите на Советот за радиодифузија на
РМ, бр.01-2896/1 од 22.07.2009, бр.01-3807/1 од 28.12.2010 и бр.01-2415/1 од
20.06.2011, во глава IV. “НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА
И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ”, во членот 9, став 1, се вршат следните измени и
дополнувања:
Алинејата 2 која гласи:
„- дневници за службено патување во земјата до 8% од просечна месечна плата во
Република Македонија исплатена во претходните три месеци,“
се менува и гласи:
„- дневници за службено патување во земјата во износ од 500,00 денари”.
После алинејата 3 се додава нова алинеја (4), која гласи:
„- Користење на приватен автомобил за службени патувања во износ од 30% од цената
на литар гориво за соодветно возило, по поминат километар со патен налог;”.
Алинејата 4 станува алинеја 5.
Алинејата 5 станува алинеја 6.
Алинејата 6 станува алинеја 7.
Алинејата 7 станува алинеја 8.
Алинејата 8 станува алинеја 9.
Алинејата 9 станува алинеја 10.
Алинејата 10 станува алинеја 11.
Алинејата 11 станува алинеја 12.
Алинејата 12 станува алинеја 13.
Во Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Претседателот на
Советот, Заменикот на Претседателот на Советот и членовите на Советот за
радиодифузија на РМ, бр.01-2896/1 од 22.07.2009, бр.01-3807/1 од 28.12.2010 и бр.012415/1 од 20.06.2011, во глава IV. “НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО
РАБОТАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ”, членот 9, ставот 2 кој гласи:
“- Надоместоците наведени во став 1 алинеи: 10, 11 и 12, ќе се исплатат доколку
работодавецот има можност за тоа“.
Се менува и гласи:
“- Надоместоците наведени во став 1 алинеи: 11, 12 и 13, ќе се исплатат доколку
работодавецот има можност за тоа“.
Сите останати одредби од Правилникот за бруто плата и други надоместоци на
Претседателот на Советот, Заменикот на Претседателот на Советот и членовите на
Советот за радиодифузија на РМ, бр.01-2896/1 од 22.07.2009, бр.01-3807/1 од
28.12.2010 и бр.01-2415/1 од 20.06.2011, остануваат неизменети.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да изработи пречистен текст на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Претседателот на Советот,
Заменикот на претседателот на советот и членовите на Советот за радиодифузија на
РМ.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави на огласната табла
во Советот за радиодифузија на РМ пречистениот текст на Правилникот за бруто плата
и други надоместоци на Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот на
советот и членовите на Советот за радиодифузија на РМ.
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Точка 5
Советот го разгледа Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
плати и други надоместоци на вработените во Стручната служба на СРД.
Советот едногласно го усвои предложениот Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во
Стручната служба на советот за радиодифузија на РМ (бр.01-4114/1 од 11.12.2009 и
бр.01-3806/1 од 28.12.2010).
Во Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, бр.01-4114/1 од 11.12.2009 и
бр.01-3806/1 од 28.12.2010 година, во глава XII. “НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ
ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ”, во членот 12, став 1, се вршат
следните измени и дополнувања:
Алинејата 1 која гласи:
„- дневници за службено патување во земјата до 8% од просечна месечна плата
во Република Македонија исплатена во претходните три месеци,“
се менува и гласи:
„- дневници за службено патување во земјата во износ од 500,00 денари”.
После алинејата 2 се додава нова алинеја (3), која гласи:
„- Користење на приватен автомобил за службени патувања во износ од 30% од
цената на литар гориво за соодветно возило, по поминат километар со патен налог;”.
Алинејата 3 станува алинеја 4.
Алинејата 4 станува алинеја 5.
Алинејата 5 станува алинеја 6.
Алинејата 6 станува алинеја 7.
Алинејата 7 станува алинеја 8.
Алинејата 8 станува алинеја 9.
Алинејата 9 станува алинеја 10.
Алинејата 10 станува алинеја 11.
Во Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, бр.01-4114/1 од 11.12.2009 и
бр.01-3806/1 од 28.12.2010 година, во глава XII. “НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ
ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ”, членот 12 став 2 кој гласи:
“- Надоместоците наведени во став 1 алинеи: 8, 9 и 10, ќе се исплатат доколку
работодавецот има можност за тоа.“
Се менува и гласи:
“- Надоместоците наведени во став 1 алинеи: 9, 10 и 11, ќе се исплатат доколку
работодавецот има можност за тоа“.
Сите останати одредби од Правилникот за бруто плата и други надоместоци за
вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, бр.01-4114/1 од
11.12.2009 и бр.01-3806/1 од 28.12.2010 година, остануваат неизменети.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да изработи пречистен текст на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави на огласната табла
во Советот за радиодифузија на РМ пречистениот текст на Правилникот за бруто плата
и други надоместоци за вработените во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ.
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Точка 6
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за договор за јавна набавка за предметот
на набавка - услуга: привремено вработување за потребите на Советот за
радиодифузија на РМ.
Раководителот на Стручната служба даде кратко објаснување во однос на оваа
точка. Имено, појасни дека за потребите на Советот, потребно е да се избере Агенција
за привремено вработување, која во зависност од потребите на Советот, ќе ги врши
потребните вработувања. Појасни дека се работи за можност, а не за обврска, и секоја
година се избира Агенција за споменатите потреби. Кога Советот би имал зголемен
обем на активности, тогаш по потреба и за потребното време, би се ангажирале
привремено вработени.
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 - услуга:
Привремено вработување за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна
набавка изнесуваат 1.180.000,00 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 член 17 став 1 алинеа 2 и став 3 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:
- Александар Џуваревиќ - претседател на Комисијата, со заменик Симе Златески;
- Рубин Талески - член, со заменик Шчипе Тахир и
- Јордан Ѓоргиевски - член, со заменик Симона Темелкова.

Точка 7
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за договор за јавна набавка за предметот на
набавка – клима уреди за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Раководителот на Стручната служба, појасни дека се работи за 6 нови клима уреди,
кои ќе бидат поставени во канцелариите каде што недостасуваат.
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 - стока:
Клима уреди за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна
набавка, изнесуваат 100.000,00 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 - барање за прибирање на 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:
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- Огнен Неделковски - претседател на Комисијата, со заменик Хари МитрикескиКлекачкоски;
- Симе Златески - член, со заменик Александар Џуваревиќ и
- Арџент Џелили - член, со заменик Рубин Талески.

Точка 8
Советот го разгледа Извештајот Дополнување на Годишниот план за јавни набавки
во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од
12.04.2012 година (во однос а вредноста за услугата – одржување на веб страната на
СРД). Раководителот на Секторот за европска соработка и односи со јавноста, даде
кратко објаснување. Рече дека се работи за минимално зголемување на оваа ставка,
од причина што претходно потребната услугата се однесувала за период од 10 месеци
а сега е на годишно ниво, и при тоа цената по месец останува иста. Појасни дека
предходно истата јавна набавка беше неуспешна, а сега е пристигната понуда за која
смета дека е прифатлива и дека треба да се усвои. Во договор со Секторот за правни
работи, предлагаат зголемување за 6.000,00 денари, за да би можело да се избере
оваа единствена понуда, а тоа е забележано во образложението на Извештајот.
Советот, со еден воздржан глас од Селадин Џезаири, ја усвои предложената
Информација за Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на
Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од 12.04.2012 година.
Советот со еден воздржан глас од Селадин Џезаири, одлучи, Советот за
радиодифузија на РМ како договорен орган да ја искористи можноста што е дадена во
член 28 став 4 од Законот за јавните набавки, и да дообезбеди средства во износ од
6.000,00 денари потребни за реализација на договорот, бидејќи цената е поповолна од
реалните цени на пазарот и не го надминува вредносниот праг пропишан за видот на
постапката. На тој начин доставената понуда ќе има третман на соодветна, односно
прифатлива понуда согласно член 3 став став 1 точка 25 од Законот за јавните
набавки. За таа цел потребно, потребно е постојниот Годишен план за јавни набавки за
2012 година бр.01-1699/1 од 12.04.2012 година, согласно член 26 став 3 од Законот за
јавните набавки, да се измени на следниот начин:
Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Точката 11 која гласи:

Бр.

11.

Предмет на
Шифра
договорот за јавна
според
набавка/рамковната
ОПЈН
спогодба

Одржување на вебстраната на
Советот за
радиодифузија

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

Ноември/
Декември

Постапка
со барање
за
прибирање
понуди без
објавување
на оглас

36.000,00

Се менува на следниот начин, и гласи:
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Бр.

11.

Предмет на
Шифра
договорот за јавна
според
набавка/рамковната
ОПЈН
спогодба
Одржување на вебстраната на
Советот за
радиодифузија

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

по потреба

Постапка
со барање
за
прибирање
понуди без
објавување
на оглас

42.000,00

Точка 9
Советот ја разгледа и усвои Информацијата за висината на каматните стапки на
орочените депозити во банките во Република Македонија.

Точка 10
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за орочување на средствата на Советот за
радиодифузија на РМ и едногласно ја усвои. Советот го задолжи Секторот за правни
работи да ја подготви горенаведената Одлука.

Точка 11
Разно
- Советот ја разгледа и со 11 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на
Советот, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, ја усвои Предлог-Одлуката за
вработување според Јавниот оглас објавен на 29 март 2012 година. Од причина што
Претседателот на Комисијата за вработување, Лазо Петрушевски не беше присутен на
седницата, Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, збор му даде на членот
на Советот и член на Комисијата за вработување, м-р Методија Јанчески, кој објасни
дека по евалуацијата на пристигнатите пријави за вработување на Јавниот оглас за
вработување во Советот за радиодифузија на РМ објавен на 29 март 2012 година, а на
предлог на Комисијата за спроведување на јавниот оглас за вработување, во состав:
Лазо Петрушевски, Претседател на Комисијата, м-р Методија Јанчески, член на
Комисијата и Селвер Ајдини, член на Комисијата, Советот донесе одлука да се заснова
работен однос на неопределено време со следните кандидати пријавени на Огласот:
- Позиција 1 – Соработник во Секторот за истражување и долгорочен развој:
а. Катерина Митре.
б. Валиде Јашари.
- Позиција 2 – Соработник во Секторот за правни работи:
а. Тања Пачоска.
- Позиција 5 – Референт за архивско и канцелариско работење во Секретаријатот
на Советот:
а. Сања Трпевска.
- Позиција 6 – Референт-деловен секретар во Секретаријатот на Советот:
а. Билјана Митрова.
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- Позиција 6 – Соработник во Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права:
а. Бурим Хамиди.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека ја почитува работата на Комисијата за
спроведување на јавниот оглас за вработување и нејзиниот избор, но рече дека ќе биде
воздржан при гласањето. Посебно затоа што предлози за кандидати за вработување од
помалите етнички заедници воопшто не се присутни. Се надева и сака да верува дека
при изборот имало недостаток на кандидати од помалите етнички заедници во РМ. Во
иднина членот на Советот, Столе Наумов ќе инсистира при вработувањето во избор да
влезат и кандидати од помалите етнички заедници кои воопшто не се присутни во
Советот.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека ќе биде воздржан про
гласањето.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека ќе гласа позитивно за
поднесениот предлог.
На предлог на Комисијата за спроведување на јавниот оглас за вработување, во
состав: Лазо Петрушевски, Претседател на Комисијата, м-р Методија Јанчески, член на
Комисијата и Селвер Ајдини, член на комисијата, Советот донесе одлука да не изврши
избор од кандидатите кои аплицираа за позициите 3 и 4 за вработување во Секторот за
технолигии и информатика.
Избраните кандидати да почнат со работа од денот на склучувањето и заверката на
договорот за вработување.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да потпише Договор за
вработување на неопределено време на горенаведените кандидати.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги повика во Советот
горенаведените, избрани кандидати и да ги реализира сите активности за нивно
пријавување во Агенцијата за вработување на РМ.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да ги пријави
горенаведените, избрани кандидати во Фондот за здравствено осигурување на
Македонија.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести за овие Одлуки
сите кандидати кои се пријавиле на Јавниот оглас за вработување во Советот, објавен
на 29.03.2012 година и да им ги врати сите документи што ги доставиле како доказ за
исполнување на бараните услови за вршење на работата, согласно член 27 од Законот
за работните односи
- 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 - услуги:
Одржување на системот за снимање аудио-видео записи.
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 - барање за прибирање на понуди без објавување на оглас согласно
одредбите од Законот за јавните набавки.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка од точка 1 на овој
Заклучок ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во следниот состав:
- Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Арџент Џелили;
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- Ивана Каракушева - член, со заменик Атила Мемед и
- Александар Џуваревиќ - член, со заменик Ивона Муфишева-Алексовска.

Бр. 02-2107/12
30.05.2012 година
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