ЗАПИСНИК
од 27-та седница на Советот
одржана на 06.06.2013 година
Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р
Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Бранко Радовановиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Замир
Мехмети, Методи Стоименовски, Столе Наумов, Антонио Јовановски, Селвер Ајдини,
Лазо Петрушевски.
Отсутни членови на Совет: м-р Методија Јанчески (годишен одмор), м-р Васко
Петревски (годишен одмор), Сељадин Џезаири (годишен одмор).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Цветанка
Митревска, Горан Радуновиќ, Слободан Беличански, Владимир Ѓорѓиоски, Арбен
Саити, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска – Јотевска.
Други присутни: Јета Жута од ЦРМ.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 27-та седница на
Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 12 часот и
се одржа во просториите на Советот.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, предложи точката под Разно
„Изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1924/1 од 19.04.2013 година“ во
предложениот Дневен ред да биде вградена како точка 3, од причина што е потребно
хронолошки првично да се усвои изменувањето, а потоа точката доделување на
договор за јавна набавка: Услуга за мобилна телефонија за потребите на Советот за
радиодифузија на РМ. Советот со 11 гласа „за“ го усвои предлогот за измена на
Дневниот ред (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен за време на
гласањето).
Советот едногласно, со 11 гласа „за“ (членот на Советот, Столе Наумов, не
беше присутен за време на гласањето), го усвои следниот:
Дневен ред
1. Барање бр.11-239 од 28.05.2013 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.2 на Трговско услужно и производно друштво Агим Исмаиловски и
др.Профи Соунд увоз-извоз с.Лабуништа, Струга.
2. Барање бр.11-86 од 30.04.2013 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.44 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово,
Куманово Велес, Штип, Прилеп ул. 3-та Македонска Бригада бб.
3. Изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година на Советот за
радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1924/1 од 19.04.2013 година.
4. Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на Советот за
радиодифузија на Република Македонија.
5. Извештај од службено патување во Струга, подготвен од членовите на Советот,
м-р Борис Арсов и Столе Наумов и Арбен Саити, Раководител на Секторот за
технологии и информатика.
6. Разно.
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Точка 1 и 2
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет
на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност
со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и другите
дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски
мрежи. Советот одлучи да се прифати Барањето за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на Трговското услужно и производно друштво Агим Исмаиловски и
Барањето за дополнување на регистрираниот дигитален програмски пакет на др.Профи
Соунд увоз-извоз с.Лабуништа, Струга и Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за
градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.
Советот со 11 гласа „за“, едногласно одлучи (членот на Советот, Столе Наумов,
не беше присутен за време на гласањето):
- на Трговското услужно и производно друштво Агим Исмаиловски и др.Профи Соунд
увоз-извоз с.Лабуништа, Струга, да му се издаде Потврда за регистриран програмски
пакет бр.2 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување
преку комуникациска мрежа.
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово
Велес, Штип и Прилеп, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски
пакет бр.44 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за
реемитување преку комуникациска мрежа.
Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети по
управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во
програмските пакети на: Трговското услужно и производно друштво Агим Исмаиловски
и др.Профи Соунд увоз-извоз с.Лабуништа, Струга и Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до
наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.
Точка 3
Советот го разгледа предложеното Изменување на Годишниот план за јавни
набавки во 2013 година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.011924/1 од 19.04.2013 година.
Раководителот на Секторот за правни работи ја образложи потребата од
предложената измена на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година на Советот
за радиодифузија на РМ.
Советот го усвои предложеното Изменување на Годишниот план за јавни набавки
во 2013 година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1924/1 од
19.04.2013 година.
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Советот со 11 гласа „за“, едногласно одлучи (членот на Советот, Столе Наумов, не
беше присутен за време на гласањето), согласно потребите на Советот за
радиодифузија на РМ кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот
план за јавни набавки во 2013 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен
текст) бр.01-1924/1 од 19.04.2013 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за
јавните набавки, постојниот Годишниот план за јавни набавки во 2013 година, на
Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-1924/1 од 19.04.2013 година,
да се измени, и тоа:
1. Во Главата II.Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги,
во ставката под број 34 да се изврши следната измена, и тоа:
1.1 Ставка

Бр.

34.

34 која гласи:

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Услуга за мобилна
телефонија

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

јуни

Постапка со
барање за
прибирање
понуди

ххххх

Да се смени на следниот начин, и да гласи:

Бр.

34.

Предмет на договорот
за јавна
набавка/рамковната
спогодба

Услуга за мобилна
телефонија
(за 2 години)

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

јуни

Отворена
постапка

Проценета вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

- хххх во 2013 година
- хххх во 2014 година

За предложеното изменување на Годишниот план за јавни набавки во 2013 година
на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-1924/1 од 19.04.2013 година, потребните
средства за 2013-та година се обезбедени со Финансискиот план на Советот за
радиодифузија на РМ за 2013-та година, а потребните средства за 2014-та година ќе
се обезбедат со Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2014-та
година. Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Пречистен текст на
Годишниот план за јавни набавки во 2013 година на Советот за радиодифузија на
Република Македонија.
Точка 4
- Советот ги разгледа Предлог – одлуките за доделување на договор за јавна
набавка за потребите на Советот за радиодифузија на Република Македонија.
Советот со 11 гласа „за“, 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: Печатарски услуги (со фотокопирање) за потребите на Советот за
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радиодифузија на РМ. (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен за време
на гласањето).
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 со 12 гласа „за“, 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 за мобилна телефонија за потребите на Советот за радиодифузија
на РМ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени
односно ќе бидат обезбедени на следниот начин:
- дел од износот од Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за
2013-та година и
- дел од износот од Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за
2014-та година.
Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на
постапката – отворена постапка согласно одредбите од Законот за јавните набавки.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки
Точка 5
Советот го разгледа Извештајот од службено патување во Струга, подготвен од
членовите на Советот, м-р Борис Арсов и Столе Наумов и Арбен Саити, Раководител
на Секторот за технологии и информатика.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека постапувајќи по заклучокот од 23-та
седница, комисијата во состав: м-р Борис Арсов, Столе Наумов и Арбен Саити, на
30.05.2013 година, оствариле службена посета во Струга и Охрид, со цел
обезбедување информации во врска со работењето на ТРД Ди-Џеј Славе ДООЕЛ
Струга. Комисијата констатирала дека радиодифузерот, во моментот на посетата не
вршел радиодифузна дејност, односно не емитувал радио програма. Просториите од
каде треба да ја емтува програмата биле затворени со катанец, а мобилните телефони
за контакт со одговорното лице наведени во документацијата биле непостоечки. Од
АЕК добиена е информација дека согласно нивните мерења од 16.05.2013 година, ТРД
Ди-Џеј ДООЕЛ Струга не ја користи доделената фрекфенција за радио емитување.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, исто така објасни дека комисијата кога се враќала
за Скопје, членот на Советот Столе Наумов бил исконтактиран од лице кое се
преставил како нов управител и ветил дека ќе го плати финансискиот долг кон Советот.
Во таа насока комисијата предложи на ТРД Ди-Џеј да му се даде рок од 15 дена за да
започне со работа и да ги плати законските финансиски обврски кон Советот.
Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно го усвои
предложениот Извештај од службеното патување во Струга, подготвен од членовите на
Советот, м-р Борис Арсов и Столе Наумов и Арбен Саити, Раководител на Секторот за
технологии и информатика.
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Точка 6
Разно
Советот ја разгледа Информацијата по претставка за пријавување на
нерегистриран оператор на јавни комуникациски мрежи на подрачјето на Гостивар.
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права објасни дека пристигната е претставка со која се известува
Советот дека на територијата на Гостивар работи нерегистриран, односно нелегален
кабелски оператор АС-САТ, кој реемитува програмски сервиси без притоа да поседува
важечки договори за уредени авторски и сродни права.
Советот ја усвои предложената Информација по претставката за пријавување на
нерегистриран оператор на јавни комуникациски мрежи на подрачјето на Гостивар.
Советот со 12 гласа „за“, едногласно одлучи со допис да ги извести
Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на Република
Македонија и Агенцијата за електронски комуникации во врска со операторот на јавни
комуникациски мрежи АС САТ- Гостивар, наведен во претставката (наш бр. 03-120 од
22.05.2013год.), кој врши пренос на програмски сервиси без потребната нотификација и
без регистриран програмски пакет од страна на Советот.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права да ги подготви дописите.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот дописите да ги достави до
Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на Република
Македонија и Агенцијата за електронски комуникации.
- Советот го разгледа предложеното Појаснување во врска со реемитувањето
преку јавните комуникациски мрежи кои вршат пренос на програмски сервиси преку
кабел на регионалните програмски сервиси кои се емитуваат преку дигитален
терестријален предавател во РМ.
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски објасни дека појаснувањето ќе им
се даде во врска со можноста за реемитувањето на регионалните програмски сервиси
кои се емитуваат прегу дигитален терестријален предавател, со наведување на
општините кои влегуваат во состав на секој радиодифузен регион и со напомена дека
секој оператор може да ги реемитува сите регионални програми од соодветниот регион
во општините што ги опфаќа регионот. Ова важи за кабелските оператори и ИПТВ
операторите:
- Регион Д 1 (Црн Врв– Скопје) : што ги опфаќа следните општини Центар,
Аеродром, Чаир, Бутел, Гази Баба, Ѓорѓе Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај,
Шуто Оризари, Сопиште, Арачиново, Зелениково, Чучер Сандево, Илинден,
Петровец и Студеничани.
- Регион Д 1 (Црн Врв– Велес): што ги опфаќа следните општини – Свети Николе,
Градско, Велес, Неготино, Чашка, Росоман, Демир Капија, Кавадарци и Лозово.
- Регион Д 2 (Страцин): што ги опфаќа следниве општини- Куманово, Липково,
Старо Нагоричане, Ранковце, Крива Паланка и Кратово.
- Регион Д 3 (Туртел): што ги опфаќа следниве општини- Пробиштип, Кочани,
Македонска Каменица, Штип, Чешиново – Облешево, Карбинци, Зрновци,
Виница, Делчево, Пехчево и Берово.
- Регион Д 4 (Боскија): што ги опфаќа следниве општини - Струмица, Радовиш,
Конче, Василево, Босилево, Ново Село, Дојран, Богданци, Валандово и
Гевгелија.
- Регион Д 5 (Пелистер): што ги опфаќа следниве општини – Битола, Прилеп,
Новаци, Могила, Кривогаштани, Долнени, Крушево, Демир Хисар, Ресен,
Пласница, Кичево и Македонски Брод.
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Регион Д 6 (Мали Влај): што ги опфаќа следниве општини- Охрид, Струга,
Вевчани и Дебрца.
- Регион Д 7 (Стогово): што ги опфаќа следниве општини – Центар Жупа, Дебар и
Маврово и Ростуша.
- Регион Д 8 (Попова Шапка): што ги опфаќа следниве општини – Тетово,
Гостивар, Боговиње, Врапчиште, Желино, Јегуновце и Теарце.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права да подготви допис до сите оператори на јавни комуникациски
мрежи во Република Македонија, во кој ќе биде содржано горенаведеното појаснување.
Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста појаснувањето да го објави на веб страната на Советот.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот дописот и појаснувањето да го
достави до сите оператори на јавни комуникациски мрежи во Република Македонија.
- Советот со 12 гласа „за“, едногласно донесе одлука да се овласти членот на
Советот за радиодифузија, Селвер Ајдини да го претставува и застапува Советот за
радиодифузија на Република Македонија, за времетраењето на отсуството на
Претседателот на Советот за радиодифузија, д-р Зоран Трајчевски и за
времетраењето на отсуството на Заменикот на претседателот на Советот за
радиодифузија, д-р Милаим Фетаи во период од 19.06.2013 година до 20.06.2013
година,
Овластувањето да се издаде да важи за временски наведениот период.
-

Бр.02-2590/10
25.06.2013 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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