ЗАПИСНИК
од 17-та седница на Советот
одржана на 29.05.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи,
Столе Наумов, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети,
акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Методи
Стоименовски, Селадин Џезаири, м-р Васко Петревски, Антонио Јовановски.
Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ, (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Цветанка Митревска, м-р Емилија Јаневска, Арџент Џелили, Симона
Темелкова и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Јасмина Јакимовска од А1 ОН, Михајло Видимлиски од 24
Вести, Елена Ивановска од ТВ Канал 5, Кучи Валмир од Алсат М, Озимец Кристина од
Капитал, Александар Спасовски од ТВ Сител, Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Соња
Казиовска од Дневник, Тања Јовановска од Вест, Кукуќ Предраг од ТВ А2, Петар
Стојановски од Утрински Весник.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 17-та седница на
Советот за радиодифузија.
Предлози за измена или дополнување на дневниот ред не беа понудени, така
што Советот едногласно, го усвои следниот:
Дневенред
1. Усвојување на Записникот од 12-та седница на Советот, одржана на 04.05.2012
година.
2. Информација за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна
дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни друштвата кои што
не ја исполнија обврската.
3. Предлози за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачи на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ, како и предлози за измена и дополнување на прилозите 1 и на 2
на горенаведениот Правилник, односно Табеларниот преглед на работните места во
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ и Описот на работните места
утврдени во табеларниот преглед на работни места во стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ, и предлози за измена и дополнување на Правилникот за бруто
плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ.
4. Информација во врска со работењето на ТРД ТВ Меди Битола ДООЕЛ.
5. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на
Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-2398/1 од 11.05.2012 година.
6. Информација од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД А2 реализиран во
периодот од 19 до 28 мај 2012 година.
7. Анализа на форматот на ТРД ТВ Шутел реализирана во периодот од 23 до 29 април
2012 година.
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8. Извештај за исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела
во 2011 година.
9. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за жителите на ул.
К.Ј. Питу од бр.1 до број 12 од Македонски Брод, со Предлог- Одлука за ослободување
од плаќање радиодифузна такса жителите на ул. К.Ј. Питу од бр.1 до број 12 од
Македонски Брод.
10. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка – службена
облека и обувки за вработените лица во Советот за радиодифузија на РМ.
11. Разно
Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 12-та седница на Советот, одржана на
04.05.2012 година.
Советот, со еден воздржани глас од членот на Совет, м-р Алма Машовиќ, (бидејќи
во тој период беше оправдано отсутна), го усвои Записникот од 12-та седница на
Советот, одржана на 26.04.2012 година, во текстот како што беше предложен.
Точка 2
Советот ја разгледа Информацијата за плаќањето на надоместокот на дозволата
за вршење радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските
радиодифузни друштвата кои што не ја исполнија обврската.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, го изрази неговото задоволство од акцијата
која ја презема Советот за радиодифузија согласно Законот, да ги поттикне и да им
укаже на сите трговски радиодифузни друштва во РМ за нивната обврска која согласно
Законот треба да ја исполнат према Советот. Во текот на неговата дискусија направи
паралела со работата на Советот во неговиот претходниот состав и работата со
сегашниот состав на членови на Совет, за кој нагласи дека е далеку поефикасен во
извршувањето на својата функција. Од информацијата за плаќањето на надоместокот
на дозволата за вршење радиодифузна дејност, рече дека се забележува дека 95% од
радиодуфузерите ја извршиле обврската со плаќањето на надоместокот и тоа е за
поздравување. Тој рече дека се надева дека и во иднина Советот ќе продолжи со
ваквиот ефикасен начин на работа, без никаква селективност, односно овозможување
еднакви услови за работа на сите медиуми.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека постои барање од радија за ново
одложување. Без разлика што законски така стојат работите, рече дека изразува
загриженост, затоа што целта е и со Уставот на РМ и со поставеноста на државата и со
сите норми кои се меѓународни и човечки, правото на информирање треба да биде
неприкосновено. Нагласи дека има градови во РМ, како на пример Пехчево, каде Радио
Пехчево бара рок за одложување за плаќањето на надоместокот на дозволата за
вршење радиодифузна дејноси, каде навел дека ќе плати, но со мало одложување и не
вели дека нема да плати. Ако Советот во својата одлука постапи ригидно, Пехчево ќе
остане без ниедно локално радио. Исто така најави дека сеуште нема пристигнато
барање за нов медиум во Пехчево, така што рече дека неговата загриженост е
оправдана. Запраша дали Советот ќе направи нешто во таа насока или ќе остане
ригиден до крај?
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека од активностите
што Советот ги презема изминатиот период, во првичната иницијатива беа опфатени
34 радиодифузери. До отпочнување на постаката за одземање на дозволата останале
15 радиодифузери, од кој 10 во целост ги исполниле обврските, а 5 до денешниот ден
(29.05.2012 година) кога и изминуваат 15-те дена што им беа дадени како последен
рок, не ја извршиле обврската за наплата на надоместокот на дозволата за вршење
радиодифузна дејност. Износот кој требаа да го платат медиумите за една година се
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движи од 16.000,00 до 21.000,00 денари, кој е скромен и доколку се подели на месечно
ниво е симболичен. За одлуката која треба да се донесе, Советот е обврзан не само од
Законот, туку и од Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото
работење на Советот за радиодифузија на РМ, кој Советот го изгласа и усвои и
излезен е во Службен весник на РМ, односно стапи во сила.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека функцијата на
Советот пред се треба да се состои од доделување дозволи за вршење радиодифузна
дејност, да обезбеди независно и професионално работење на медиумите.
Одземањето на 5 дозволи на медиумите кои се наведени во информацијата од
Стручната служба, Советот е приморан да констатира една фактичка состојба на
радиодифузери кои навремено не го плататиле надоместокот, под претпоставка дека
нивните финансиски капацитети се многу испразнети а радиодифузерите се доведени
во лоша економска позиција, не сакајќи да навлезе во причините.
Членот на Советот, м-р Васко Петревски, рече дека како правник по професија,
ќе биде конкретен, посочувајќи го член 37 од ЗРД: Советот за радиодифузија врши
надзор врз работата на субјекти кои вршат радиодифузна дејност од аспект на
почитување на одредбите од Законот, каде се споменува и дозволата за вршење
радиодифузна дејност и актите на Советот. Во истиот член, точка 8 е наведено дека
Советот презема мерки пропишани со Закон против радиодифузерите што не ги
извршуваат своите обврски утврдени со Закон, дозволата за вршење радиодифузна
дејност и актите на Советот. Го постави прашањето, доколку радиодифузерите не ги
исполнуваат обврските а Советот не презема ништо, дали во тој случај Советот не го
крши Законот?
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за плаќање на
надоместокот на дозволата за вршење радиодифузна дејност за терестријално
емитување за трговските радиодифузни друштва кои што не ја исполнија обврската и
донесе едногласна одлука за престанок на важноста на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално ниво
ТРД ТВ Меди Битола од Битола, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64 од
Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на својата
законска обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во соработка со
Секторот за правни работи, кон ТВ Меди Битола од Битола, да ги преземе сите
потребните активности за наплата на преостанатиот долг за надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 208.640,00денари.
Советот донесе едногласна одлука за престанок на важноста на дозволата за
вршење радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално
ниво ТРД МХ радио Охрид од Охрид, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64
од Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на својата
законска обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во соработка со
Секторот за правни работи, кон ТРД МХ радио Охрид од Охрид, да ги преземе сите
потребните активности за наплата на преостанатиот долг за надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 21.261,00 денари.
Советот донесе едногласна одлука за престанок на важноста на дозволата за
вршење радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално
ниво ТРД Радио Пехчево од Пехчево, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член 64
од Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на својата
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законска обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во соработка со
Секторот за правни работи, кон ТРД Радио Пехчево од Пехчево, да ги преземе сите
потребните активности за наплата на преостанатиот долг за надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 16.976,00 денари.
Советот донесе едногласна одлука за престанок на важноста на дозволата за
вршење радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално
ниво ТРД Радио Беса Долнени од Долнени, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и
член 64 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на
својата законска обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење
радиодифузна дејност.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во соработка со
Секторот за правни работи, кон ТРД Радио Беса Долнени од Долнени, да ги преземе
сите потребните активности за наплата на преостанатот долг за надоместокот за
дозволата за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 22.168,00 денари.
Советот донесе едногласна одлука за престанок на важноста на дозволата за
вршење радиодифузна дејност, издадена на комерцијалниот радиодифузер на локално
ниво ТРД Радио АБ Кочани од Кочани, врз основа на член 63 став 1, алинеја 4 и член
64 од Законот за радиодифузната дејност, односно поради неисполнување на својата
законска обврска да го плати надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во соработка со
Секторот за правни работи, кон Радио АБ Кочани од Кочани, да ги преземе сите
потребните активности за наплата на преостанатот долг за надоместокот за дозволата
за вршење радиодифузна дејност во вкупен износ од 16.828,00 денари.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви Одлуките за
престанок на важноста на дозволите за вршење радиодифузна дејност, издадени на
комерцијалните радиодифузери на локално ниво: ТРД ТВ Меди Битола од Битола, ТРД
МХ радио Охрид од Охрид, ТРД Радио Пехчево од Пехчево, ТРД Радио Беса Долнени
од Долнени и ТРД Радио АБ Кочани од Кочани.

Точка 3
Советот ги разгледа предлозите за измена и дополнување на Правилникот за
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачи на Стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ, како и предлози за измена и дополнување
на прилозите 1 и на 2 на горенаведениот Правилник, односно Табеларниот преглед на
работните места во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ и Описот на
работните места утврдени во табеларниот преглед на работни места во стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ, и предлози за измена и дополнување на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба
на Советот за радиодифузија на РМ.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски и даде збор на Раководителот на
Стручната служба, која објасни дека во функција на усогласување на актите за
систематизација и организација на Советот за радиодифузија на РМ со реалните
потреби кои се наметнаа при тековното извршување на работните задачи, како и
потребата да се усогласат овие акти со препораките дадени од Државниот завод за
ревизија, во консултација со раководителите на секторите каде се предлагаат
одредени измени и дополнувања, како и насоките дадени од Советот, се предлагаат
измени и дополнувања на актите за организација и систематизација на работите и
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задачите на стручната служба во Советот. Адекватно на измените кои ќе бидат
донесени на актите за организација и систематизација на работите и задачите на
стручната служба во Советот, треба да се пристапи и кон измена и на актот за бруто
плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба во СРД.
Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, Столе Наумов, ги усвои
Предлозите за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачи на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ, како и предлозите за измена и дополнување на прилозите 1 и на
2 на горенаведениот Правилник, односно Табеларниот преглед на работните места во
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ и Описот на работните места
утврдени во табеларниот преглед на работни места во стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ, и предлозите за измена и дополнување на Правилникот за бруто
плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ.
Во функција на усогласување на актите за систематизација и организација на
Советот за радиодифузија на РМ со реалните потреби кои се наметнаа при тековното
извршување на работните задачи, како и потребата да се усогласат овие акти со
препораките дадени од Државниот завод за ревизија, во консултација со
раководителите на секторите каде се предлагаат одредени измени и дополнувања,
како и насоките дадени од Советот, се усвоија следните измени и дополнувања на
актите за организација и систематизација на работите и задачите на стручната служба
во Советот. Адекватно на измените кои ќе бидат донесени на актите за организација и
систематизација на работите и задачите на стручната служба во Советот, се измени и
на актот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба во
СРД.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните
места и задачи на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во Прилогот број 2 - Опис на работните места утврдени во табеларниот преглед
на работни места во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во организационата единица под реден број 2. Секретаријат на Советот, се
усвоени следните измени и дополнувања:
Кај работното место број 3. РЕФЕРЕНТ-ДЕЛОВЕН СЕКРЕТАР, во називот на
работното место, зборот РЕФЕРЕНТ да се измени и да гласи СОРАБОТНИК, така што
целосниот назив на ова работно место да биде: СОРАБОТНИК-ДЕЛОВЕН СЕКРЕТАР.
Кај работното место број 5. РЕФЕРЕНТ ЗА АРХИВСКО И КАНЦЕЛАРИСКО
РАБОТЕЊЕ, после 4-та алинеја се додаде една нова алинеја 5, која гласи:
врши доставувачки работи;
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 5.
Кај работното место број 6. РАБОТНИК ВО КУЈНА И ХИГИЕНИЧАР, после 2-та
алинеја се додадоа две нови алинеи 3 и 4, кои гласат:
го надгледува чистењето на деловните простории на СРД од страна на
фирмата која е избрана да ги чисти деловните простории на Советот;
врши доставувачки работи;
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 4.

5

Кај работното место бр. 8 АДМИНИСТРАТОР НА СИСТЕМОТ /ОДГОВОРНО
ЛИЦЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ВОЗАЧ после 3-та
алинеја се додадоа две нови алинеи, 4 и 5 кои гласат:
се грижи за исправноста и одржувањето на возилата на Советот;
врши доставувачки работи;
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 5.
Во Табеларниот преглед на работните места во Стручната служба на Советот
за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), во организационата единица под реден број
2. Секретаријат на Советот:
За работното место под реден број 5. РЕФЕРЕНТ-ДЕЛОВЕН СЕКРЕТАР, кај
називот на работното место, зборот РЕФЕРЕНТ, е изменет и гласи СОРАБОТНИК, така
што целосниот назив на ова работно место е: СОРАБОТНИК-ДЕЛОВЕН СЕКРЕТАР.
Кај условите потребни за вршење на работите и работните задачи, наместо:
ССС, IV степен, беше одлучено да стои: ВСС, 240 кредити според ЕКТС или VII1 степен
високо образование.
Бројот на извршители се намали од 2 на 1.
За работното место под реден број 10. РАБОТНИК НА ПРИЈАВНИЦА, бројот на
извршители се зголеми од 1 на 2.
Во Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во
Стручната служба на Советот за радиодифузија (Пречистен текст), беа извршени
измени и дополнувања, согласно погоре наведените промени.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните
места и задачи на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во Прилогот број 2 - Опис на работните места утврдени во табеларниот преглед
на работни места во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во организационата единица под реден број 4. Сектор за правни работи, со цел
усогласување на одредбите утврдени во Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачи на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст), со одредбите утврдени во Прилогот бр.2 - Опис
на работните места утврдени во табеларниот преглед на работни места во Стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), како и реализирање на
заклучокот на Советот бр. 02-3693/35 од 27.10.2011 година (нотирано и во извештајот на
ДЗР), беа направени следните измени:
Кај работното место бр. 1. РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР, 12-та алинеја се измени
и гласи:
- ги организира и ги насочува стручно-аминистративните работи, координира и е
одговорен за извршувањето на работите поврзани со спроведување на постапките и
одредбите на Законот за јавните набавки;
После алинејата 12, се додаде алинеја 13 и да гласи:
- ги организира и координира работите поврзани со спроведување на електронските
аукции;
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 13.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните
места и задачи на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
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текст), со цел реализирање на заклучокот на Советот бр. 02-3693/35 од 27.10.2011
година, беа направени следните измени: во член 13, став 1, после алинеја 10, се додаде
алинеја 11, која гласи:
- ги организира и координира работите поврзани со спроведување на електронските
аукции;
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 11.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните
места и задачи на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во Прилогот број 2 - Опис на работните места утврдени во табеларниот преглед
на работни места во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во организационата единица под реден број 6. Сектор за економско-финасиски
работи, беа направени следните измени и дополнувања:
Кај работното место број 3. СОРАБОТНИК, во називот на работното место, се
додаде ЛИКВИДАТОР, така што целосниот назив на ова работно место е:
СОРАБОТНИК- ЛИКВИДАТОР.
После 5-та алинеја, се додадоа четири нови алинеи 6, 7, 8 и 9, кои гласат:
- ја контролира и е одговорен за сметководствената и формалната вистинитост и
точност на сметководствените документи;
- подготвува и обработува финансиски документи и ликвидатура и се грижи за
навремено прибирање на книговодствени документи;
- ја комплетира ликвидираната документација и ја доставува на книжење;
- ги следи склучените договори за јавни набавки по цена и количина.
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 9.
Во Табеларниот преглед на работните места во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст), во организационата единица под реден број 6.
Сектор за економско-финасиски работи, за работното место под реден број 3.
СОРАБОТНИК, во називот на работното место се додаде зборот ЛИКВИДАТОР, така
што целосниот назив на ова работно место е: СОРАБОТНИК- ЛИКВИДАТОР.
Во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните
места и задачи на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во Прилогот број 2 - Опис на работните места утврдени во табеларниот преглед
на работни места во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст), во организационата единица под реден број 7. Сектор за технологии и
информатика, беа направени следните дополнувања:
Кај работното место бр. 3. СОРАБОТНИК, после 6-та алинеја, се додаде
една нова алинеја 7, која гласи:
- врши аудио-видео снимање на седниците на Советот;
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 7.
Кај работното место бр. 4. РЕФЕРЕНТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРИ,
после 6-та алинеја се додаде една нова алинеја 7, која гласи:
- врши аудио-видео снимање на седниците на Советот;
Сите други алинеи остануваат непроменети и следствено се промени
редоследот на сите алинеи после алинејата 7.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да изготви пречистен текст на
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и
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задачи на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, Прилогот бр.1 Табеларен преглед на работните места во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст), Прилогот број 2 - Опис на работните места
утврдени во табеларниот преглед на работни места во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст) и Правилникот за бруто плата и други
надоместоци за вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија
(Пречистен текст).
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги објави сите горенаведени
акти на огласната табла на Советот.

Точка 4
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на точката рече дека е
непотребно Советот да ја разгледува Информацијата од причина што на ТРД ТВ Меди
Битола ДООЕЛ му е одземена дозволата за вршење радиодифузна дејност.

Точка 5
Советот го разгледа предлогот за Изменување и дополнување на Годишниот план
за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст)
бр.01-2398/1 од 11.05.2012 година.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за предлогот за измена и
дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-2398/1 од 11.05.2012 година.
Советот едногласно одлучи, согласно потребите на Советот за радиодифузија на
РМ кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни
набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.012398/1 од 11.05.2012 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните
набавки, Годишниот план за јавни набавки за 2012 година, да се измени и дополни, и
тоа:
Во Главата I. “Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки“, по
ставката 21 се додава 1 (една) нова, ставка 22 , која гласи:

Бр.

22.

-

Предмет на договорот за јавна
набавка/рамковната спогодба

Горива за службените моторни
возила на Советот

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ
(денари)

мај/јуни

Постапка
со барање
за
прибирање
понуди со
објавување
на оглас

338.983,00
(400.000,00 со
ДДВ)

Во Главата II. “Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги“, по
ставка 40 се додава 1 (една) нова, ставка 41 , која гласи:
1.
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Бр.

Предмет на

договорот
за јавна
набавка/рамковната спогодба

Шифра
според
ОПЈН

24-часовен мониторинг надзор со
24-часовно мобилно-интервентна
патрола на седиштето на Советот
за радиодифузија

41.

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ
(денари)

мај/јуни

Постапка
со барање
за
прибирање
понуди без
објавување
на оглас

40.000,00

Во Главата II.“Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги“, се
вршат следните измени, и тоа:

-

Ставката под бр.2 која гласи:

Бр.

2.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Услуга за фиксна
телефонија

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ
(денари)

февруари

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување на
оглас

650.000,00

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ
(денари)

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување на
оглас

1.000.000,00

Се менува на следниот начин, и гласи:

Бр.

2.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Шифра
според
ОПЈН

Услуга за фиксна
телефонија

мај

Ставката под бр.23 која гласи:

Бр.

23.

Предмет на
договорот за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Далечинско снимање
на оператори на јавни
комуникациски мрежи

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

по потреба

Постапка со
барање за
прибирање
понуди со
објавување
на оглас

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ
(денари)

420.000,00
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Се менува на следниот начин, и гласи:

Бр.

23.

Предмет на
договорот за јавна
набавка/рамковната
спогодба
Обезбедување на
сигнал на дел од
оператори на јавна
комуникациска мрежа
од помалите градови

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

мај/јуни

Постапка со
барање за
прибирање
понуди без
објавување
на оглас

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ
(денари)

300.000,00

За напред предложените изменувања и дополнувања на Годишниот план за
јавни набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-2398/1 од
11.05.2012 година, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за
радиодифузија на РМ за 2012-та година.

Точка 6
Советот ја разгледа Информацијата од мониторингот на програмскиот сервис на
ТРД А2 реализиран во периодот од 19 до 28 мај 2012 година.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека увидел дека во претходните неколку
дена, се забележува значителен прогрес во емитуваната програмата на ТВ А2. Наведе
дека се согласува оти се присутни технички недоследности на кој е потребно да и се
укаже на ТВ А2 за да бидат корегирани, но сепак смета дека се чувствува желбата и
напорите кои ги прави ТРД А2, за да се врати повторно. Ги емитува сите програми кои
се потребни согласно доделената дозволата, но рече дека има недостаток на
образовна програма во однос на забавна програма каде се забележува зголемен обем.
Доколку Советот остане приципиелен и неселективен и доколку се земат во предвид и
другите медиуми на државно ниво, при анализа на нивниот формат, не верува дека кај
нив ќе биде констатиран потребниот процент кој ќе ја задоволи образовната програма.
Тоа го разбира не на начин како математичка операција обработено до детали туку
како рамковно задоволување на одредени формати. Предложи за ТРД А2, да се
реализира нов 7 дневен мониторинг за анализа на форматот. Потсети дека имало
барање да се направи мониторинг на сите сателитски телевизии, но доставен е
мониторинг само на ТВ 24 Вести. Од дискусијата забележал дека членовите на Советот
се повикуваат на Законот, но не го гледаат Законот, односно процедурата. Одлука за
одземање на дозвола се носи врз основа на анализа додека на седницата е
предложена Информација од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД А2
реализиран во периодот од 19 до 28 мај 2012 година. Доколку некој смета дека денес
треба да се одземе дозволата, тоа ќе биде незаконска одлука. Така што
информацијата треба да се усвои, додека тече изработката на анализата, која сеуште е
во тек.
Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, потсети на хронологијата на настаните
поврзани околу ТВ А2. На 5-та седница на Совет одржана на 20.03.2012 година,
разгледан е мониторингот на ТВ А2 емитуван на 1 февруари 2012 год, каде го усвои
извештајот и констаира дека наведениот радиодифузер не се придржува кон
програмските услови согласно доделената дозвола. Во тој период Советот одлучил да
испрати допис до предстечајниот управник на ТВ А2, во кој побара да бидат објаснети
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причините за таквата состојба и да го известат Советот во која фаза е предстечајната
постапка. На седницата одржана на 18 мај 2012 година, Советот уште еднаш и укажа
на ТВ А2 да ја усогласи програмата со условите од дозволата, односно да ја прилагоди
емитуваната програма на форматот што и е определен во дозволата – претежно
забавен општ формат. Телевизија А2 го прими укажувањето на 21 мај, што значи рокот
од 7 дена за усогласување на форматот е од 22 до 28 мај 2012 година. Од 29 мај,
според условите во укажувањето ТВ А2 треба во целост да ги почитува програмските
услови од дозволата за вршење радиодифузна дејнос. Истакна дека беа поканети на
разговор и стечајниот управник и одговорниот уредник, и во таа насока, членот на
Советот, м-р Методија Јанчески, рече дека и покрај укажувањата и напорите кои ги
вложи Советот, и со последниот мониторинг е констаирано дека ТВ А2 не ги исполнува
условите од дозволата, претежно забавен општ формат.
Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека состојбата во која се наоѓа ТВ А2 се
забележуваат одредени недостатоци во програмата но од друга страна има и виден
напредок, и во таа насока предложи Советот да им понуди нов рок од 7 дена за да ја
усогласат програмата согласно доделената дозвола за вршење радиодифузна дејност.
Од дискусијата на седницата за предложената точка, забележал дека се води во
негативна насока, односно на штета на ТВ А2. Тимот на ТВ А2 смета дека сериозно ја
разбрал пораката на Советот, почнал со работа, споредувајќи ја состојбата од пред
некоја недела. И како член на Совет и како новинар смета дека треба да им се излезе
во пресрет, односно Советот да им понуди уште еден рок.
Членот на Советот, м-р Васко Петревски, рече дека Советот за радиодифузија е
последниот филтер, така што пред да се дојде до Советот, радиодифузерите треба да
поминат низ неколку филтри кои треба да ги совладаат. Рече дека се плаши затоа што
Советот веќе неколку пати прави отстапки за ТВ А2 и притоа знаејќи дека ништо не
може да се реши околу нивната економска ситуација. Истакна дека беа повикани на
разговор и стечајниот управник и одговорниот уредник, при тоа знаејќи дека нема
ништо суштински да се измени околу нивната состојба. Советот. правејќи остапка за ТВ
А2, односно понуден нов рок, треба да се има во предвид дека тоа ќе повлече и
остапки за други медиуми. За Пинк 15 минус рече дека биле коректни, се
заблагодариле на понудената можност од страна на Советот за да ја надминат
состојбата, но сепак отворено кажале дека со финансиските средства со кои
располагаат, не се во можност да продолжат да зрачат во етерот. Со ваквиот начин на
работа, мислејќи на ТВ А2, Советот нема да ја испочитува неговата основна функција.
Препорача да се продолжи со принципиелната работа на Советот, која ќе ги отстранува
сите недостатоци и отстапки во работата на трговските радиодифузни друштва.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, напомена дека според него Советот направил
се што било потребно за да на ТВ А2 му даде можност да функционира според Законот
за радиодифузна дејност. За состојбата во која се наоѓа ТВ А2, според него постојат
две претпоставки – или радиодифузерот ТВ А2 не сака да ги почитува условите
согласно доделената дозвола за вршење радиодифузна дејност или пак ТВ А2 нема
технички и финансиски капацитети за да ги исполни условите и да ја надмине
состојбата. Советот за радиодифузија, треба во одредена мера да биде и толерантен,
со разумна граница, но мора да делува според Закон.
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека излегување од рамките на
Законот не е добро, но во Законот не е забрането да се даде нов рок на ТВ А2.
Општиот правен принцип според него е дека се што не е забрането е дозволено. Во
конкретниот случај со ТВ А2, смета дека констатираната состојба претставува прогрес,
а тоа што програмите со образовна функција се застапени со 4.38%, наместо со 5%, е
многу мало отстапување од форматот. Не може да се предвиди дали ТВ А2 ќе ја
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усогласи програмата со условите од дозволата, доколку не им се понуди уште еден
дополнителен рок.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека во текот на 2012 година се
направени две анализи на програмскиот сервис на ТВ А2, на 01.02.2012 година каде
приближно 100% програмата била од забавен карактер. Бил испратен допис до
предстечајниот управник, додека предстечајниот управник тврдел дека не е добиен
таков допис. Но сепак Советот поседува докази дека дописот е доставен. Рече дека до
18 мај ТВ А2 имале доволно време да регираат и да ја усогласат програмата, но не го
направиле тоа се додека не увиделе дека Советот е сериозен во работата во однос
Законот. Потоа следи подобрување во поглед на информативната и образовната
функција иако не доволно, и се уште е доминантна забавната функција со 86% и
евидентно е дека отстапува од дозволата. Доколку Советот не ја започнеше постапката
во однос на ТВ А2, немаше по иницијатива на ТВ А2 да има подобрување. Членот на
Советот, Лазо Петрушевски, рече дека се согласува со предлозите од членовите на
Советот, Столе Наумов и Замир Мехмети, да им се понуди нов рок, но предложи да
биде 15 дена. Смета дека 15 дена се сосема доволни и се надева дека ќе ги исполнат
условите. Предложи во последните 7 дена од понудениот рок да се реализира трет
мониторинг на форматот. Во таа насока нема да предложи уште едно укажување, туку
иницирање на постапка за одземање на дозвола. Го даде следниот предлог: поради
неусогласеност на работењето со Законот за радиодифузната дејност и дозволата за
вршење радиодифузна дејност и Правилникот за форматите, во согласност со член 63
став 1 алинеја 3 и член 64 од Законот, предлага Советот да донесе одлука за
започнување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност
на ТРД А2.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, констатира дека од дискусијата
произлегоа два предлози, предлог за рок од 7 дена од членовите на Советот, Столе
Наумов и Замир Мехмети и 15 дена од Лазо Петрушевски. Членот на Советот, Замир
Мехмети рече дека го прифаќа предлогот на Лазо Петрушевски.
Советот ја усвои предложената Информација од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД ТВ А2 реализиран во периодот од 19 до 28 мај 2012 година.
Советот за радиодифузија на РМ, со 13 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот
на Советот, Столе Наумов, врз основа на член 64 од Законот за радиодифузната
дејност, иницира постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност
на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје.
Советот одлучи, доколку по иницирањето на постапката за одземање на дозволата,
во рок од 15 дена, ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје не го усогласи своето работење
согласно дозволата, Советот ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност, согласно член 63 став 1 алинеја 3 од Законот за
радиодифузната дејност.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи, да реализира контролен
мониторинг на форматот на програмскиот сервис на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје,
за да утврди дали наведениот радиодифузер го усогласил форматот на својот
програмски сервис со форматот за кој му е доделена дозволата за вршење
радиодифузната дејност, бр.07-3483/1 од 27.11.2008 – претежно забавен општ формат.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да испрати допис до ТРД „А2
Телевизија“ ДОО Скопје, во кој ќе го извести дека е иницирана постапка за одземање
на неговата дозволата за вршење радиодифузна дејност и дека, доколку во рок од 15
дена не го усогласи своето работење согласно дозволата, Советот ќе донесе одлука за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, согласно член 63 став 1
алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност.
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Точка 7
Советот ја разгледа Анализата на форматот на ТРД ТВ Шутел реализирана во
периодот од 23 до 29 април 2012 година.
Програмскиот сервис на регионално ниво – Скопје, ТВ Шутел е сервис од општ
формат во кој застапените видови програми ги остваруваат сите три медиумски
функции. Според Правилникот за форматите на радио и на телевизиските програмски
сервиси, сервисите од општ формат во кој застапените видови програми ги
остваруваат сите три медиумски функции, секоја од медиумските функции мора да
биде застапена со најмалку 30% во вкупната програма што се класифицира според
медиумската функција во текот на седмицата.
Членот на Советот, Столе Наумов, потенцира дека треба да се има во предвид
дека ТРД ТВ Шутел е медиум кој емитува програма на ромски јазик и секогаш во
јавноста се потенцира дека можеби РМ е единствена држава во светот што има
комерцијални медиуми на ромски јазик, така да смета дека Советот во таа насока
треба и соодветно да се однесува. Предлага на ТВ Шутел да му се упати укажување со
забелешка дека има утврдено отстапување од форматот за кој што му е доделена
дозволата за вршење радиодифузна дејност. Работата на Советот не е само да
изрекува мерки, туку да се информира зошто еден медиум отстапува од форматот или
зошто се забележува одредено отстапување од Законот, односно Советот да има се
почести комуникации со медиумите, да се информира за нивните проблеми и да
помогне доколку Советот е во можност, или пак да даде предлог до повисоки
институции за да им се помогне на медиумите.
Членот на Советот, Борис Арсов, предложи да се упати укажување за прекршоците
кои се констатирани со Анализата на форматот на ТРД ТВ Шутел, и за да не биде
Советот селективен предложи да се повика сопственикот на ТВ Шутел, да се разговара
со него во насока на укажување на констатитраните прекршоци со цел да го усогласи
своето работење согласно Законот.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека кај ТВ Шутел е
констатирано сериозно прекршување, непочитување на форматот. Доколку се споредат
процентите од анализираните функции на форматот ќе се забележи дека се скоро
идентични со резултатите добиени од анализата на ТВ А2. Во тој поглед предложи да
се постапи еднакво како и со ТВ А2, и со другите радиодифузери кои имаа проблем со
почитување на условите од дозволата во поглед на форматот, како со ТВ Алфа и ТВ
Пинк 15, односно да им се упати укажување.
Членот на Советот Сељадин Џезаири рече дека е за ставот да се обезбеди
рамноправен и недискриминаторски третман на сите радиодифузери и Советот да се
држи до Законските одредби. Побара да му се објасни што значи постпката кога
Советот, на некој радиодифузер ќе му упати укажување. Претседателот на Советот,
м-р Зоран Трајчевски рече дека тоа преставува израз на добра волја на Советот за
радиодифузија, а како пример ги наведе ТВ А2 и ТВ Шутел на кои прво им се укажува
за сторениот прекршок со цел во најкраток период да го усогласат своето работење,
ценејќи дека Советот е кооперативен и толерантен со трговските радиодифузни
друштва. Доколку Советот прво изрекуваше мерки а не укажување, во тој случај на ТВ
А2 и ТВ Шутел, требаше одамна да им се одземат дозволите за вршење радиодифузна
дејност.
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека е против упатување на
укажувања до радиодифузерите, но нагласи дека во врска со ТВ Шутел, смета дека
треба да им се упати укажување.
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Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје реализиран во периодот од 23 до
29 април 2012 година.
Советот еногласно одлучи на Трговското друштво за радиодифузна дејност ТВ
Шутел ДООЕЛ Скопје да му упати укажување со забелешка дека утврденото
отстапување од форматот за кој што му е доделена дозволата за вршење
радиодифузна дејност, бр.07-1953/1 од 18.06.2007 година, е сериозно отстапување,
како и да му укаже на потребата веднаш по добивање на ова укажување да го усогласи
форматот на неговиот програмски сервис со форматот за кој му е доделена дозволата,
како би го усогласил своето работење со Законот за радиодифузната дејност
(“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и
13/2012) и подзаконските акти донесени врз основа на истиот закон.
Исто така, Советот одлучи да му се укаже на ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје дека
доколку не го усогласи своето работење со Законот за радиодифузната дејност
(“Сл.весник на РМ”, бр.100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и
13/2012), дозволата за вршење радиодифузна дејност и Правилникот за форматите на
радио и телевизиските програмски сервиси, во согласност со член 63, став 1, алинеја 3
и член 64 од Законот за радиодифузната дејност, Советотот ќе иницира постапка за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност;
Советот одлучи да направи контролен мониторинг на програмскиот сервис на
ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје, за да утврди дали радиодифузерот постапил по
укажувањето односно го усогласил форматот на својот програмски сервис со форматот
за кој му е доделена дозволата.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да направи контролен
мониторинг на програмскиот сервис на ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје, за да утврди
дали радиодифузерот постапил по укажувањето односно го усогласил форматот на
својот програмски сервис со форматот за кој му е доделена дозволата.
Со мониторингот за утврдување на форматот на ТВ Шутел, реализиран од 23 до 29
април 2012 година, констатирано е дека на 23 април во периодот од 17:31:10 до
18:54:42 емитувана е снимка од 4-от конгрес на политичката партија на Ромите
„Обединета партија за еманципација“. Снимката е означена како „бесплатно
емитување“.
Членот на Советот, Селвер Ајдини предложи да се изрече мерката писмена
опомена со барање за објавување. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски
објасни дека изречените мерки треба да одат по редослед, така што бидејќи Совеот
досега на ТВ Шутел по овој основ нема изречено мерка, предложи согласно законот да
биде изречена мерката писмена опомена.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за несоодветно
емитување политичко рекламирање на програмата на ТРД ТВ Шутел на 23 април 2012
година.
Советот едногласно одлучи на Трговското друштво за радиодифузна дејност ТВ
Шутел ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за
радиодифузната дејност, да му изрече мерка: писмена опомена.
(во текот на гласањето членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р Милаим
Фетаи беа отсутни).

Точка 8
Советот го разгледа Извештајот за исполнување на обврската за емитување
европски аудиовизуелни дела во 2011 година.
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Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за исполнување на обврската
за емитување европски аудиовизуелни дела во 2011 година.
Советот едногласно одлучи на МТВ1 поради прекршување на член 123 од Законот
за радиодифузната дејност, да му изрече мерка: писмена опомена.
Советот едногласно одлучи на Канал 5, Канал 5 +, Наша ТВ, Сител, Сител 3, Сонце,
А2 Телевизија, АБ Канал, Алсат – М и ТВ Телма, поради прекршување на член 73 од
Законот за радиодифузната дејност, да им ја изрече мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за програмски работи да подготви допис до МТВ1,
Канал 5, Канал 5 +, Наша ТВ, Сител, Сител 3, Сонце, А2 Телевизија, АБ Канал, Алсат –
М и ТВ Телма, во кој ќе им наложи во рок од 7 дена да достават Извештај за
исполнување на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2011
година.
(во текот на гласањето членот на Советот, м-р Алма Машовиќ беше отсутна).

Точка 9
Советот ја разгледа Информацијата за ослободување од плаќање радиодифузна
такса за жителите на ул. К.Ј. Питу од бр.1 до број 12 од Македонски Брод, со ПредлогОдлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса жителите на ул. К.Ј. Питу од
бр.1 до број 12 од Македонски Брод.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за ослободување од
плаќање радиодифузна такса за жителите на ул. К.Ј.Питу од број 1 до број 12 од
Македонски Брод.
Советот за радиодифузија на Република Македонија, го разгледа доставениот
Одговор од Јавното претпријатие “Македонска радиодифузија” – Скопје за барање за
ослободување од плаќање радиодифузна такса од Радован Толески од Македонски
Брод бр.11-613/1 од 11.05.2012 година, (наш бр.03-2627/1 од17.05.2012 година), во кое
е е наведено дека по извршените мерења за покриеност со радиодифузен сигнал, е
утврдено дека жители на ул,,К.Ј.Питу” од бр.1 до бр.12 од Македонски Брод, не се
покриени со радиодифузен сигнал, односно немаат прием на програмите на Јавното
радиодифузно претпријатие “Македонска радиотелевизија.
Имајќи ја во предвид утврдената состојба, Советот за радиодифузија на РМ
согласно член 146 став 2 од Законот за радиодифузна дејност („Службен весник на
Република Македонија“, бр.100/2005, 19/2007, 103/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011 и
13/2012), и предлага на Владата на Република Македонија да донесе Одлука за
ослободување од плаќање радиодифузна такса на жители на ул,,К.Ј.Питу” од бр.1 до
бр.12 од Македонски Брод.
Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса е со времетраење до
обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на жителите од точка 2 на овој
Заклучок.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да достави допис до Владата на
Република Македонија и да достави Предлог-Одлука до Владата на РМ, со цел
Владата да ја донесе предметната одлука за ослободување од плаќање радиодифузна
такса на жителите во наведените населени места, корисници на радио и ТВ приемници,
поради немање квалитетен радиотелевизиски сигнал.
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Точка 10
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за договор за јавна набавка за предметот
на набавка – службена облека и обувки за вработените лица во Советот за
радиодифузија на РМ.
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: службена
облека и обувки за вработените лица во Советот за радиодифузија на РМ.
Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна
набавка, изнесуваат 120.000,00денари, без вклучен ДДВ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки во следниот состав:
- Огнен Неделковски - претседател на Комисијата, со заменик Борче Маневски;
- Златка Тарчуговска - член, со заменик Лепа Мицевска и
- Ружица Ј. Бошнакоска - член, со заменик Билјана Бошњакоски.

Точка 11
Разно

Бр.02-2791/11
03.07.2012 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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