ЗАПИСНИК
од 26-та седница на Советот
одржана на 31.05.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р
Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Замир Мехмети, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе Наумов, Антонио
Јовановски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски.
Отсутни членови на Совет: акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен),
Бранко Радовановиќ (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска,
Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Магдалена Давидовска – Довлева, Арбен
Саити, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска – Јотевска.
Други присутни: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Јета Шута од ЦРМ, Кире
Кипријановски од ТВ Ера, Фиљана Кока од МТВ, Бојан Стојановски од ТВ Алфа, Теута
Бучи од ТВ Ера.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 26-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 12 часот и
се одржа во просториите на Советот. Предлози за измена или дополнување на
дневниот ред не беа понудени. Советот едногласно, со 12 гласа „за“ (членот на
Советот, м-р Алма Машовиќ не беше присутна за време на гласањето), го усвои
следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот одржана на
30.04.2013 година.
2. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Советот одржана на
07.05.2013 година.
3. План за намена и распределба на преносни капацитети на дигитален
терестријален мултиплекс (пречистен текст).
4. Извештај од мониторингот на ТРД Наша ТВ ДОО Скопје, реализиран на
23.04.2013 година.
5. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5 Плус ДОО Скопје, реализиран
на 23.04.2013 година.
6. Извештај од мониторингот на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, реализиран на
23.04.2013 година.
7. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје, реализиран на
23.04.2013 година.
8. Извештај од мониторингот на Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, реализиран на 23.04.2013 година.
9. Извештај од мониторингот на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, реализиран на
23.04.2013 година.
10. Информација во врска со усогласувањето на радиодифузерите со одредбата
содржана во член 11 од Законот за радиодифузната дејност по спроведените Локални
избори 2013 во РМ.
11. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката
структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и
Владимир ДОО Велес, со предлог-одлука, и за констатирана недозволена медиумска
концентрација кај овој радиодифузер
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12. Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на Советот за
радиодифузија на Република Македонија.
13. Информација од присуството на промоцијата на Прегледот на
спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 на Советот на Европа, подготвена од
Емилија Петреска – Камењарова.
14. Разно.
Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 21-та седница на Советот одржана на
30.04.2013 година.
Советот едногласно, со 12 гласа „за“ го усвои Записникот од 21-та седница на
Советот одржана на 30.04.2013 година, во текстот како што беше предложен. (членот
на Советот, м-р Алма Машовиќ не беше присутна за време на гласањето).
Точка 2
Советот го разгледа Записникот од 22-та седница на Советот одржана на
07.05.2013 година.
Советот едногласно, со 12 гласа „за“ го усвои Записникот од 22-та седница на
Советот одржана на 07.05.2013 година, во текстот како што беше предложен (членот на
Советот, м-р Алма Машовиќ не беше присутна за време на гласањето).
Точка 3
Советот го разгледа Планoт за намена и распределба на преносни капацитети на
дигитален терестријален мултиплекс (пречистен текст). Членовите на Советот немаа
забелешки по однос на текстот од предложениот План.
Советот едногласно, со 13 гласа „за“ го усвои предложениот План за намена и
распределба на преносни капацитети на дигитален терестријален мултиплекс
(Пречистен текст).
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, планот да го објави на Веб страната на Советот.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, планот да го објави во Службен
Весник на Република Македонија.
Точка 4
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на ТРД Наша ТВ ДОО Скопје,
реализиран на 23.04.2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ги информира присутните дека
согласно предложениот извештај, кај Наша ТВ не се констатирани прекршувања на
Законот за радиодифузната дејност.
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот сервис на Радиодифузното друштво НАША ТВ ДОО - Скопје, емитуван на
23 април 2013 година. Во анализираниот ден, 23 април 2013 година, на програмскиот
сервис Наша ТВ не се регистрирани прекршувања на Законот за радиодифузната
дејност и на подзаконските акти.
Точка 5
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5 Плус ДОО
Скопје, реализиран на 23.04.2013 година.
Членот на Советот, Селвер Ајдини, во однос на прекршувањето на член 98 став 1
од Законот за радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање),
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констатирано на ТВ Канал 5 Плус, предложи да се изрече мерката писмена опомена, со
оглед на тоа што последната изречена мерка, писмена опомена, е од 15.03.2011
година. Заменикот на претседателот д-р Миалим Фетаи истакна генерално дека според
предложените извештаи има впечаток дека медиумите во последниот период се
посебно дисциплинирани и во голема мера ги почитуваат одредбите од Законот за
радиодифузната дејност, пред се имајќи во предвид дека извештаите се однесуваат на
еднодневен мониторинг каде се земени во предвид сите аспекти од Законот. На
седницата генерално ги пофали медиумите за нивното законско работење, и рече дека
начелно медиумите се свесни за нивната обврска во однос на почитување на
законските одредби и стандарди. За телевизиите кои својата програма ја емитуваат
преку сателит рече дека нивото на нивниот професинализам е соодветен на нивната
дозвола и на обврските што ги имаат према публиката која ги следи нивните програми.
Во однос на прекршувањето на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање), констатирано на ТВ Канал 5 Плус, предложи да
се изрече мерката писмена опомена.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на ТРД Канал 5 Плус ДОО - Скопје, емитуван на 23 април 2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски предлогот на членот на
Советот, Селвер Ајдини во однос на прекршувањето на член 98 став 1 од Законот за
радиодифузната дејност (емитување прикриено рекламирање), констатирано на ТВ
Канал 5 Плус, да се изрече писмена опомена, го стави на гласање.
Советот едногласно одлучи на ТРД Канал 5 Плус ДОО - Скопје:
- поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја подготви Одлуката.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја
води Секторот за правни работи.
Точка 6
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип,
реализиран на 23.04.2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ги информира присутните дека
согласно предложениот извештај кај телевизија 24 ВЕСТИ не се констатирани
прекршувања на Законот за радиодифузната дејност. Советот едногласно го усвои
предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Трговското
радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, емитуван на 23 април 2013 година. Во
анализираниот ден, 23 април 2013 година, на програмскиот сервис ТВ 24 Вести не се
регистрирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските
акти.
Точка 7
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на ТРД ТВ Сител 3 ДООЕЛ
Скопје, реализиран на 23.04.2013 година. Претседателот на Советот, д-р Зоран
Трајчевски информира дека досега за овој вид прекршок Советот на ТВ Сител 3 му
нема изречено мерка. Предложи за прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од
Законот за радиодифузната дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два
рекламни блока во програмите), поради серозноста на прекршокот, да се изрече
мерката писмена опомена.
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Членот на Советот, Методи Стоименовски рече дека за прекршување на член 99
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (непочитување на периодот од
20 минути меѓу два рекламни блока во програмите), констатиран кај на ТВ Сител 3,
треба да се земе во предвид фактот дека медиумот не го надминал дозволениот лимит
за рекламирање на еден реален час, туку не го испочитувал периодот од 20 минути
меѓу два рекламни блока. Рече дека според него прекршувањето е од помал размер.
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи рече дека сака да
се надоврзе на неговата претходна дискусија за сериозноста на медиумите за нивното
законско работење. Имено рече дека ТВ Сител 3 го нема надминато лимитот за
рекламирање на еден реален час, туку направил помало прекршување. Во таа насока
предложи за прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната
дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во
програмите), констатиран кај на ТВ Сител 3, да му се упати укажување.
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ за прекршување на член 99 став 1
алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (непочитување на периодот од 20
минути меѓу два рекламни блока во програмите), констатиран кај на ТВ Сител 3,
предложи да се упати укажување, поради неголемата сериозност на прекршувањето.
Членот на Советот, Столе Наумов, се согласи поради прекршување на член 99
став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност (непочитување на периодот од
20 минути меѓу два рекламни блока во програмите), констатиран на ТВ Сител 3, да му
се упати укажување, пред се затоа што досега на медумот за овој вид прекршок нема
изречено мерка. Рече дека треба да се земе во предвид и самата технологија на
емитување на програма, затоа што непочитувањето на периодот од 20 минути меѓу два
рекламни блока може да се случи и најчесто се случува кај поголемите медиуми
поради невнимание и поради времетраењето на одредена емитувана содржина која
што може да биде подолга и во преостанатите минути од тој реален час мора
предвидените реклами да се емитуваат. Смета дека не е сериозен прекршокот.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски предлогот на ТВ Сител 3 да му
се упати укажување поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за
радиодифузната дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни
блока во програмите), го стави на гласање.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на ТРД Телевизија Сител 3 ДООЕЛ Скопје, емитуван на 23 април 2013 година.
Советот со 12 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Васко
Петревски, одлучи на Телевизија Сител 3 ДООЕЛ Скопје:
- поради прекршување на член 99 став 1 алинеја 4 од Законот за радиодифузната
дејност (непочитување на периодот од 20 минути меѓу два рекламни блока во
програмите), да се упати укажување.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да го подготви укажувањето.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да го евидентира укажувањето во соодветната база на податоци
која ја води Секторот за правни работи.

Точка 8
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на Радиодифузно трговско
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, реализиран на 23.04.2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ги информира присутните дека
согласно предложениот извештај кај ТВ Сонце не се констатирани прекршувања на
Законот за радиодифузната дејност. Советот едногласно го усвои предложениот
Извештај од мониторингот на програмскиот сервис на Радиодифузно трговско друштво
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ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, емитуван на 23 април 2013 година. Во
анализираниот ден, 23 април 2013 година, на програмскиот сервис ТВ Сонце не се
регистрирани прекршувања на Законот за радиодифузната дејност и на подзаконските
акти.
Точка 9
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје,
реализиран на 23.04.2013 година.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, го праша Раковотителот на
Секторот за правни работи, со оглед на тоа дека на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, во
моментот Советот има издадено друга дозвола на овој радиодифузер, доколку се
изрече мерка на кој субјект ќе му се достави?
Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека правниот субјект ТРД
Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје постои, но сменето е техничкиот средство на емитување
програма, односно преку дигитален мултиплекс на државно ниво.
Членот на Советот, Столе Наумов предложи на ТВ Алфа поради прекршување на
член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност (надминување на лимитите за
рекламирање во текот на еден реален час), да се изрече мерката писмена опомена
или писмена опомена со обврска за објавување, затоа што времетраење за кое е
надминат лимитот за рекламирање во реалниот час изнесува 8 минути.
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи рече дека со оглед на
тоа што се работи за медиум кој во меѓувреме ја измени дозволата за вршење
радиодифузна дејност за емитување програма на државно ниво а претходно беше
преку сателит предложи на ТВ Алфа за прекршување на член 93 став 3 од Законот за
радиодифузната дејност (надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден
реален час), најоодветно е да се изрече мерката писмена опомена.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 23 април 2013 година.
Советот со 12 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Васко
Петревски, одлучи на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје:
- поради прекршување на член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитите за рекламирање во текот на еден реален час), да се
изрече мерката: писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја подготви Одлуката.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави Одлуката до ТРД
АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
програмски работи да ја евидентира Одлуката во соодветната база на податоци која ја
води Секторот за правни работи.
Точка 10
Советот ја разгледа Информацијата во врска со усогласувањето на
радиодифузерите со одредбата содржана во член 11 од Законот за радиодифузната
дејност по спроведените Локални избори 2013 во РМ. Раководителот на Секторот за
правни работи објасни дека по спроведените Локални избори во Република Македонија
во 2013 година, избрани се нови градоначалници и се конституирани Советите на
општините во Република Македонија. Со оглед на наведеното рече дека постои
можност за настапување на евентуална неусогласеност на работењето на
радиодифузерите во смисла на член 11, а во врска со член 18 од Законот за
радиодифузната дејност. Заради доследно почитување на одредбите од Законот за
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радиодифузната дејност, како и условите утврдени во дозволата за вршење
радиодифузна дејност, a имајќи го предвид членот 11 од истиот Закон, Секторот за
правни работи предложи Советот да ги извести и потсети радиодифузерите за
почитување на членот 11 од истиот Закон. Доколку радиодифузерите увидат дека има
отстапување на член 11 од законот, самите да си преземат мерки за нивно
усогласување со овој член од Законот.
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека во однос на
усогласувањето на радиодифузерите со член 11 од Законот за радиодифузната
дејност, Советот во минатото има преземено низа активности се со цел доследно
почитување на одредбите од овој Закон. Советот низ дискусии и барање на мислење
разреши и одредени дилеми посебно околу членови на семејство или основачи и
соосновачи на медиум. Г-динот Фетаи рече дека во тој период Советот имаше дадено и
предлог за список, односно регистар за носителите на јавни функции. Рече дека со
предлог-заклучокот од Секторот за правни работи се остава самите радиодифузери да
си преземат мерки, но напомена дека и Советот е потребно да има можност да ги
провери тие податоци. Наведе дека самоиницијативноста на радиодифузерите години
наназад се покажала како неефикасна. Неговата идеја рече е дека треба да се
дејствува паралелно и самоницијативно од страна на радиодифузерите и по
иницијатива на Советот. Не треба Советот да чека радиодифузерите да го прекршат
Законот па потоа да реагира, Советот треба да дејствува превентивно. Во таа насока
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи рече дека во Советот се отвора многу
работа со оглед на тоа дека треба да се следат сите носители на јавни функции во РМ
и да се анализира во однос на член 11 од Законот, така да се доаѓа до констатација
дека е добро што Советот за радиодифузија брои 15 членови на Совет, а посебно со
зголемените обврски и работа што го следат Советот во следниот период во однос на
дигитализацијата. Предложи во новиот Закон за медиуми и аудиовизуелни медиумски
услуги, да остане сегашниот број на членови на Совет.
Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека предлог-заклучокот ги содржи
сите потребни елементи во однос на член 11 од Законот за радиодифузната дејност,
односно согласно Законот, обврска е на самите радиодофузери да го усогласат своето
работење.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува со мислењето на
Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи изнесено во неговата дискусија.
Напомена дека Советот има список на сите советници, таков список има Државната
изборна комисија и во таа насока Советот треба повеќе да се ангажира во однос на
член 11 од Законот. Се согласува дека активностите треба да се одвиваат паралелно и
од страна на Советот и од страна на радиодифузерите. Во својата дискусија наведе
дека не треба постојано да се потенцира и повторува истата приказна каде Советот
постојано се повикува на одговорност. Напомена дека е потребна заедничка соработка
на Советот со Државната изборна комисија. Исто така рече дека носителите на јавни
функции пополнуваат и потпишуваат изјави со кој гарантираат дека немаат никаков
судир со член 11 од Законот. Потребно е во таа насока да се вклучи и Државна
комисија за спречување на корупција. Советот не бега од работа но мора да се вклучат
и други надлежни институции. Членот на Советот, Столе Наумов, повика на
одговорност на носителите на јавни функции, бидејќи член 11 од Законот за
радиодифузната дејност е многу јасен, и во него не се наведени радиодифузерите туку
носители на јавни функции и нивните семејства.
Советот ја усвои предложената Информација во врска со усогласувањето на
радиодифузерите со одредбата содржана во член 11 од Законот за радиодифузната
дејност по спроведените Локални избори 2013 година во РМ.
Советот едногласно одлучи во врска со спроведените Локални избори во
Република Македонија во 2013 година, а со цел да се обезбеди доследна примена на
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членот 11 во врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност, до сите
радиодифузери во Република Македонија да достави допис, со кој ќе ги потсети дека
своето работење се обврзани да го усогласат со одредбите содржани во членот 11 од
Законот за радиодифузната дејност.
Доколку радиодифузерите не постапат по наведеното задолжување, а Советот
за радиодифузија утврди отстапување од член 11, а во врска со член 18 од Законот за
радиодифузна дејност, согласно своите законски овластувања, врз основа на член 63
став 1 алинеја 3 од истиот Закон, ќе иницира постапка за одземање на дозволата за
вршење на радиодифузна дејност за сите радиодифузери кај кои ќе се утврди
отстапување од одредбата содржана во член 11 на Законот.
Точка 11
Советот ја разгледа Информацијата за барањето за согласност за промена на
сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО МЕРАК 5 ФМ
Љупчо и Владимир ДОО Велес, со предлог-одлука, и за констатираната недозволена
медиумска концентрација кај овој радиодифузер.
Вишиот соработник од Секторот за истражување и долгорочен развој објасни дека
во прилог на Барањето доставен е Извештај во кој е наведено дека промената на
сопственичката структура е со цел да се отстрани прекршувањето на членот 11 а во
врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност, кое е настанато по завршувањето на Локалните избори што се одржаа во март 2013 година, кога сопругата на еден
од основачите на радиодифузерот е избрана за член на општината Велес. Исто така
објасни дека при обработката на Барањето за промена на сопственичката структура и
при проверката на податоците во Интернет дистрибутивниот систем на Централниот
регистар на Република Македонија било констатирано дека физичкото лице кој е
сопственик на 50% од основачкиот капитал на ТРД РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и
Владимир ДОО Велес, истовремено се јавува и како основач на Друштво за
производство, трговија и услуги чија приоритетна дејност/главна приходна шифра е
59.20 – Снимање на звучни записи и издавање на музички записи, што е спротивно на
член 13 став 3 алинеја 4 од Законот за радиодифузната дејност.
Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за
промена на сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво РАДИО
МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес.
Советот едногласно донесе одлука, со оглед на тоа што не постојат формалноправни пречки, да издаде одобрение за промена на сопственичката структура на ТРД
РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес.
Со оглед на тоа дека е констатирана недозволена медиумска концентрација,
Советот едногласно одлучи да му упати укажување за констатираната состојба и да му
наложи на ТРД РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес, согласно член 15
став 2 од Законот за радиодифузната дејност, во рок не подолг од три месеца од денот
на утврдувањето на постоење недозволена медиумска концентрација, да го усогласи
своето работење со одредбите од Законот за радиодифузната дејност.
Како ден на утврдување на постоењето недозволена медиумска концентрација, се
смета денот кога е одржана седницата на Советот на која е утврдено постоењето
недозволена медиумска концентрација кај наведениот радиодифузер.
Доколку радиодифузерот не постапи по дадениот налог, Советот, согласно член
15 став 3, а врз основа на член 63 став 1 алинеја 3 од Законот за радиодифузната
дејност, ќе спроведе постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност.
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
истражување и долгорочен развој да го евидентира укажувањето во соодветната база
на податоци која ја води Секторот за правни работи.
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Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката и укажувањето да го
достави до ТРД РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО Велес.
Точка 12
Советот ги разгледа Предлог – одлуките за доделување јавна набавка за потребите
на Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2013
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:
24-часовен мониторинг надзор со 24-часовно мобилно интервентна патрола на
седиштето на Советот за радиодифузија на РМ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки.
- Советот едногласно одлучи, зa потребите на Советот за радиодифузија во 2013
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:
Одржување и поправка на климатизери, лоцирани во работните простории на Советот
за радиодифузија на Република Македонија.
За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година.
Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на
постапката - барање за прибирање на понуди
согласно одредбите од Законот за
јавните набавки.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки.
- Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2013
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:
Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи, за потребите на Советот
за радиодифузија на РМ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-та година.
Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на
постапката - барање за прибирање на понуди
согласно одредбите од Законот за
јавните набавки.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки.
- Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2013
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Систематски
прегледи на вработените во Советот за радиодифузија на РМ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013-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.
Советот одлучи за потребите на Советот за радиодифузија во 2013 година,
согласно одредбите од Законот за јавните набавки, да се одложи постапката за
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доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – стока: ИСО
Имплементација за потребите на Советот за радиодифузија на РМ.
Точка 13
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои Информацијата од присуството на
промоцијата на Прегледот на спроведувањето на Препораката CM/Rec(2010)5 на
Советот на Европа, подготвена од Емилија Петреска – Камењарова.
Точка 14
Разно
- Во врска со Барањето на Синдикалната организација на Стручната служба на
Советот бр. 04-1346/1 од 27.03.2013 година (40/2013 од 27.03.2013 година), Советот за
радиодифузија на Република Македонија донесе Одлука за исплата на регрес за
годишен одмор за 2012 на сите вработени во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на Република Македонија. Средствата се обезбедени со Финансискиот
план на Советот за радиодифузија за 2013 година. Советот го задолжи Секторот за
правни работи да ја подготви горенаведената Одлука.
- Советот донесе одлука кон основната плата за месец мај 2013 година, на
членовите на Советот за радиодифузија на РМ да им се исплати износ за работна
успешност како променлив дел од платата, поради зголемен обем и квалитетно
реализирање на работните активности во врска со: Локалните избори во Република
Македонија кои се одржаа на 24 март 2013 година и процесот на дигитализацијата,
односно измената на преносот на телевизиски програмски сервиси од аналогна во
дигитална технологија што предизвика измена на дозволите за вршење радиодифузна
дејност во однос на техничкото средство за емитување/пренос. Средствата се
обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2013 година.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената Одлука.

Бр.02-2437/18
19.06.2013 година
Скопје

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