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ЗАПИСНИК 

од 35-та седница на Советот 
одржана на 15.07.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 

Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Столе Наумов, м-р Васко Петревски, Методи 

Стоименовски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески. 

Отсутни членови на Совет: Бранко Радовановиќ (годишен одмор), Сељадин 

Џезаири (годишен одмор), акад. Бојан Шоптрајанов (годишен одмор). 

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

Митревска, Горан Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, Арбен Саити, Катерина Митре, 

Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска. 

Други присутни: Еркан Бабачиќ, Јета Жута од ЦРМ, Бојан Бојаџиевски од 

Канал 77, Валерија Јовановска од Канал 77, Соња Казиовска од Дневник. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 35-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 14 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот едногласно, со 12 гласа „за“, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1.  Усвојување на Записникот од 31-та (ЈАВНА) седница на Советот  одржана на 

24.06.2013 година.  

2. Усвојување на Записникот од 32-та седница на Советот одржана на 

01.07.2013 година.  

3. Информација во врска со плаќање на надоместокот за дозволата за вршење 

радиодифузна дејност по иницирана постапка за одземање на дозволата.  

4. Предлог-одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за 

емитување и пренос на радио програмски сервис, на државно ниво преку терестријален 

предавател  

5. Информација во врска со добиено известување од ЈП,,Македонска 

радиодифузија” – Скопје, за промена на покриеноста со сигналот на Јавното 

радиодифузно претпријатие ,,Македонска радиотелевизија”, во населените места 

Слоештица, Жван и Сопотница, општина Демир Хисар, со Предлог-Одлука.  

6. Правна анализа на резултатите од поведените прекршочни постапки против 

радиодифузерите (во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година).  

7. Анализа на сите спроведени мерки, известувања и упатени укажувања од 

страна на СРД против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на 

радиодифузерите во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година.  

8. Информација во врска со поведената претходна постапка за испитување на 

условите за отворање на стечајна постапка над ТРД „МОНАКО-РАДИО СИТИ ФМ“ 

ДООЕЛ Куманово.  

9. Предлог – одлуки за доделување јавна набавка за потребите на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија.  

           10. Разно 
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      Точка 1 

Советот го разгледа Записникот од 31-та (ЈАВНА) седница на Советот одржана 

на 24.06.2013 година.  

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, забележа дека во Записникот е 

изоставено неговото име и предложи да се додаде, со забелешка дека во тој период 

бил на годишен одмор. 

Советот, со забелешката, со 11 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на 

Советот Антонио Јовановски, го усвои Записникот од 31-та (ЈАВНА) седница на 

Советот  одржана на 24.06.2013 година, во текстот како што беше предложен. 

 
 
 
      Точка 2 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 32-та седница на 

Советот одржана на 01.07.2013 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 
 
      Точка 3 
      Советот ја разгледа предложената Информација во врска со плаќањето на 

надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност по иницирана постапка 

за одземање на дозволата.  

      Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи објасни дека по 

доставеното последно предупредување, Трговското радиодифузно друштво ТРД Канал 

5 Плус ДОО Скопје, во предвидениот рок од 15 дена, го платило пресметаниот 

надоместок во целост. 

Советот ја усвои предложената Информација во врска со плаќањето на 

надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност по иницирана постапка за 

одземање на дозволата.  

 Советот за радиодифузија на РМ согласно член 64 од Законот за 

радиодифузната дејност и член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на 

финансиското и сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ 

(“Службен Весник на РМ” бр.64/2012), едногласно донесе заклучок за запирање на 

иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност за 

ТРД Канал 5 Плус ДОО од Скопје, кое по иницирањето на постапката за одземање на 

дозволата, а пред донесувањето на одлуката на Советот, изврши плаќање на 

надоместокот. 

       Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви заклучок за 

запирање на иницираната постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на ТРД Канал 5 Плус ДОО од Скопје.    

 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот горенаведениот заклучок да го 

достави до наведениот радиодифузер. 
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 Точка 4 
 Советот ја разгледа Предлог-одлуката за доделување дозвола за вршење 

радиодифузна дејност за емитување и пренос на радио програмски сервис, на државно 

ниво преку терестријален предавател. 

 Членот на Советот, Лазо Петрушевски, кој беше претседател на комисијата за 

разгледување на пријавите, објасни дека на 11-ти и 12-ти јули 2013 година Комисијата 

за разгледување на пријавите,  ги прегледала пријавите и придружната документација 

по наведениот конкурс. Комисијата констатирала дека во предвидениот рок се добиени 

2 (две) пријави со придружна документација, и тоа од: Физичкото лице Слободанка 

Господин Блажевска (Радио Либертас) од Штип и Правното лице Трговско 

радиодифузно друштво Радио Равел ДООЕЛ Скопје. По првичниот преглед на 

пријавите и придружната документација, Комисијата констатирала дека двете пријави 

немаат документи со кои го гарантираат финансирањето на деловниот план и изрази 

воздржаност во однос на придружната документација. Претседателот на комисијата ги 

посочи само забелешките, односно оние бодувања кои се различни кај двата субјекти: 
 

  

Критериум Можни 
бодови 

 

Радио  Либертас 
 

Радио  Равел 

 

3 
 

Број на простории за студио и 

режија и придружни простории 

(Студио 4 бода, Говорна кабина 4 

бода, Придружни простории 2 

бода) 

 

10 Вкупно 7 простории со 

вкупно 94м2 и висина 

2,65м, Студио 12м2 

(1,2 бода), Говорна 

кабина  има  (4 бода), 

придружни простории 

5 (2 бода) 

 

7,2 Вкупно10 простории 

со вкупно 209 м2 и 

висина 3.3м, Студио 

40м2 (4 бода),Говорна 

кабина има (4 бода), 

придружни просториии 

6 (2 бода) 

 

10,0 

 

5 
Квалитет на вентилацијата и 

климатизацијата 

 

3 
Централна 

климатизација 

 

3,0 
Сплит систем, но 

нема спецификација 

 

0,0 
 

  

Критериум Можни 
бодови 

 

Радио  Либертас 
 

Радио  Равел 

 
6 

Квалитет и квантитет на 

студиската и останатата опрема 

(Опременост со микрофони 3 

бода, Опременост со миксети 4 

бода, Опременост со компјутери 2 

бода, Друга опрема 1 бод) 

 
10 

Микрофони нема 

наведено - 0 бодови, 

Миксети шест - 4 

бода, Компјутери 42 - 
2 бода, Друга опрема 

- 1 бод 

 
7,0 

Микрофони пет - 3 

бода, Миксета  пет - 

3,3 бода, Компјутери 

12 - 0,6 бодови, Друга 

опрема (Live U, ...) - 1 

бод 

 
7,9 

 
7 

Покриеност со УПС и 

времетраење на автономија на 

работа 

 
2 

 

Нема спецификација 

во техничкиот проект 

 
0,0 

 

Два упса 3ч и агрегат 

29ч 

 
2,0 

 

8 
 

Број на вработени 
 

12 
 

10 вкупно, 8 во рок од 

1 година и 2 во рок од 

2 години 

 

5,2 
23 вкупно во 2013 

година и зголемување 

по 2 во наредните 3 

години 

 

12,0 

9 
 

Структура на вработените 8 3 новинари 2,7 9 новинари 8,0 
 

10 Средства за предложената 

инвестиција. 

 

25 
 

800.000 еур 
 

21,5 
 

929.400 еур 
 

25,0 

 

ВКУПНО:         100                                                                              76,6                                                94,9 

 

      Во однос на горенаведеното, комисијата предложи одлуката за доделување на 1 

(една) дозвола за вршење радиодифузна дејност, за емитување и пренос на радио 

програмски сервис да се додели на трговското радиодифузно друштво Радио Равел 

ДООЕЛ Скопје. 

Членот на Советот, Столе Наумов, го праша Претседателот на Комисијата, Лазо 

Петрушевски, кога на самиот почеток комисијата констатирала дека двете пријави 

немаат документи со кои го гарантираат финансирањето на деловниот план и изразила 

воздржаност во однос на придружната документација, зошто на крајот комисијата сепак 
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предлага заклучок да се додели дозволата на РА Равел, кога во конкурсната 

документација во точка 4 Барање во однос на финансиската способност, јасно пишува 

или да приложи изјава од финансиски институции и банка за нејзината намера да 

одобри средства за реализација на проектот, односно не се бара класична банкарска 

гаранција туку изјава? Таква изјава, рече има доставено едниот кандидат од 

меѓународна организација која што јасно ја искажува намерата дека ќе го поддржи 

проектот финансиски и од една банка која вели дека ќе одобри кредит за финансиска 

поддршка. Тоа значи дека едниот кандидат е во согласност со барањето од 

конкурсната документација. Втората забелешка е дека го интересира, она што е 

објавено во Службен весник на Република Македонија, точка 8, односно, кандидатите 

се должни по подигањето на документацијата од Советот, да се обратат до АЕК каде ќе 

ги добијат техничките параметри кој се составен дел на конкурсната документација и 

според кој ќе треба да се изработи технички елаборат за предавателно покривање, и 

праша дали субјектите кои конкурирале имаат доставено такви технички елаборати, 

затоа што тоа е услов? Трета работа која го загрижува рече дека е во однос на 

вработените новинари. Ра Равел пријавил дека има 9 новинари, но од нив само двајца 

се со високо образование, и во таа насока постави прашање како може да се биде 

новинар со средно образование? Значи дека треба да се обрне внимение и на степенот 

на образование и кој и да ја добие дозволата, треба да се следи оваа состојба. Додаде 

дека е потребно правно толкување затоа што се јавува проблем кога логички се 

толкуваат законите. Доколку се бара изјава тоа значи дека треба да се достави изјава, 

и рече дека како забелешка го истакнува генерално за се, а не само во однос на овој 

конкурс. Членот на Советот, Столе Наумов, на крајот додаде дека ќе се изземе од 

гласање по оваа точка. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски во однос на првото прашање одговори 

дека воздржаноста во однос на гаранцијата за финансирањето на деловниот план се 

однесува и на двата кандидати. Едниот кандидат има банкарска изјава дека кога би 

конкурирал би добил до 600 илјади евра, односно можеби би значело дека би добил и 

едно евро. Реално пари на сметката на кандидатот нема. За вториот кандидат има 

приложено изјава дека кога би добил дозвола би ја купил целата опрема што ја навел, 

а тоа е неколку стотини илјади евра. Значи и двата кандидати приложиле отприлика 

исто. Но имаат добра намера. Кај комисијата се јави загриженост дали двата кандидати 

ќе ги исполнат потребните параметри, дали ќе можат да му платат на Советот, дали ќе 

можат целата оваа работа да ја започнат? Но, потребно е да се даде шанса и да се 

почне од нешто. Но, многумина започнале без финансии и успеале бидејќи имале 

добар проект, идеја и желба. Во однос на техничкиот елаборат рече дека и двајцата 

кандидати имале поднесено, но бидејќи не биле предмет на бодување, податоците не 

се изнесени. Во однос на вработените новинари, објасни дека комисијата одела на 

математичко бодување, односно според бројот на вработени, затоа што така било 

пропишано според општите услови на тендерот. 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, рече дека е 

позитивно што на распишаниот конкурс се пријавиле двајца кандидати, бидејќи има 

простор и да се елаборира. Во двата случаи се работи за приватен капитал и добро е 

што има заинтересирани, а од друга страна можностите односно фрекфенциите се 

ограничени. Комисијата, бидејќи требала да се одлучи за еден кандидат, по обемната 

анализа на докумантацијата, исправно постапила и ќе го поддржи нивниот предлог. 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи рече дека и понатаму 

останува на ставот кој го истакнал и кога се распишале конкурсите, што е можно побрзо 

да се изнајде можност и решение за распишување нов конкурс за доделување на 

дозвола на државно ниво за радио на албански јазик. Од приложената документација 
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евидентно е дека е потребна голема инвестиција, но мисијата на Советот е да им се 

даде еднаква шанса на сите заинтересирани субјекти, а со завршување на конкурсите и 

со доделување на две дозволи на државни ниво за радио и телевизија се збогати 

плурализмот во медиумскиот простор, така што, со цел уште повеќе да се збогати 

медиумскиот простор, упати апел да се пристапи кон реализација на распишување 

Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за радио 

програмски сервис на државно ниво, на албански јазик. 

 Советот го усвои предложениот Извештај од Комисијата за разгледување на 

пријавите по Конкурсот за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за 

радио програмски сервис на државно ниво според Одлуката донесена на 19-та 

Седница на Советот за радиодифузија одржана на 17.04.2013 година. 

 Советот со 11 гласа „за“ , членот на Советот, Столе Наумов се иззема од 

гласање, донесе одлука за доделување на 1 (една) дозвола за вршење радиодифузна 

дејност, за емитување и пренос на радио програмски сервис, музичко-говорно радио од 

општ формат, на државно ниво, на македонски јазик, на Трговското радиодифузно 

друштво Радио Равел ДООЕЛ Скопје. 

 Дозволата за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на 

радио програмски сервис на државно ниво, се доделува за временски период од 9 

(девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во врска со Одлуката од 

писмено да ги извести сите учесници на Конкурсот за доделување дозволa за вршење 

радиодифузна дејност – радио програмски сервис на државно ниво, со пренос преку 

терестријален предавател со фреквенциска модулација, објавен врз основа на 

Одлуката за објавување конкурс, бр.07-72 од 17.04.2013 година (“Службен весник на 

Република Македонија” бр.56/13), во рок од седум дена од денот на донесувањето на 

Одлуката. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Договор за 

емитување со радиодифузерот на кого му е издадена дозволата за вршење 

радиодифузна дејност согласно со одредбите од Законот за електронските 

комуникации. 

 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, одлуката да ја објави во 

,,Службен весник на Република Македонија”. 

 

 

 

Точка 5 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со добиено известување 

од ЈП,,Македонска радиодифузија” – Скопје, за промена на покриеноста со сигналот на 

Јавното радиодифузно претпријатие ,,Македонска радиотелевизија”, во населените 

места Слоештица, Жван и Сопотница, општина Демир Хисар, со Предлог-Одлука.  

Информацијата ја образложи Раководителот на Секторот за технологии и 

информатика. 

  Советот ја усвои предложената Информација во врска со добиеното известување 

од ЈП,,Македонска радиодифузија” – Скопје, за промена на покриеноста со сигналот на 

Јавното радиодифузно претпријатие ,,Македонска радиотелевизија”, во населените 

места Слоештица, Жван и Сопотница, општина Демир Хисар. 

   Советот за радиодифузија на РМ, на ден 07.06.2013 година, до Јавното 

претпријатие ,,Македонска радиодифузија” Скопје, испрати допис - Известување со 

предлог за преземање активности бр.03-2700/1, со кое  од ЈП ,,Македонска 

радиодифузија” – Скопје, беше побарано, согласно надлежностите да извршат 
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контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на населените места за кои се 

донесени Одлуки за ослободување од плаќање радиодифузна такса со цел, да се 

провери дали има промени на покриеноста со сигналот на МРТ во тие места по 

спроведениот процес на дигитализација во Република Македонија, а за резултат од 

превземените активности да го известат Советот за радиодифузија на РМ. 

  На ден 10.07.2013 година, од страна на Јавното претпријатие ,,Македонска 

радиодифузија” – Скопје, до Советот беше доставена информација за промени на 

покриеноста со сигналот на МРТ за населени места ослободени од плаќање 

радиодифузна такса во текот на 2011, 2012 и 2013 година бр.11-706/2 од 05.07.2013 

година (наш бр.03-2700/2 од 10.07.2013 година), во која е наведено дека по извршените 

мерења констатирано е дека жителите на населените места: Слоештица, Жван и 

Сопотница од општината Демир Хисар имаат прием на програмските сервиси на Јавно 

претпријатие ,,Македонска радио-телевизија” - Скопје. 

Во врска со наведеното, Владата на Република Македонија, на предлог на Советот 

за радиодифузија на РМ на седницата одржана на 06.09.2011 година има донесено 

Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.51-4020/1 од 06.09.2011 

година (,,Службен весник на Република Македонија” бр.124/11) за обврзниците во 

населените места: с.Мренога, с. Слоештица, с.Жван и с.Сопотница, општина Демир 

Хисар кои не се покриени со радиодифузни сигнали. Оттука може  да се утврди дека: 

-  обврзниците во населеното место с.Мренога, општина Демир Хисар и понатаму 

немаат прием на програмските сервиси на Јавно претпријатие ,,Македонска радио-

телевизија” – Скопје, а  

- обврзниците во населените места с.Слоештица, с.Жван и с.Сопотница, општина 

Демир Хисар имаат прием на програмските сервиси на Јавно претпријатие 

,,Македонска радио-телевизија” – Скопје. 

       Советот за радиодифузија на Република Македонија едногласно одлучи да и 

предложи на Владата на Република Македонија да донесе Одлука изменување на 

Одлуката за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.51-4020/1 од 

06.09.2011 година, во делот во кој обврзниците во населените места с. Слоештица, 

с.Жван и с.Сопотница, општина Демир Хисар, повеќе нема да бидат ослободени од 

плаќање радиодифузна такса.  

           Советот го задолжи Секторот за правни работи да достави допис до Владата на 

Република Македонија, во кој ќе и предложи да донесе Одлука за измена на Одлуката 

за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.51-4020/1 од 06.09.2011 година 

(,,Службен весник на Република Македонија” бр.124/11). 

 

 

 

Точка 6 
Советот ја разгледа предложената Правна анализа на резултатите од поведените 

прекршочни постапки против радиодифузерите (во периодот од 01 јануари до 30 јуни 

2013 година).  

Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека Советот за 

радиодифузија на Република Македонија како независно регулаторно непрофитно тело 

во областа на радиодифузијата, покрај другите овластувања во областа на 

радиодифузијата, има овластувања и можност да поднесува барања за поведување 

прекршочни постапки пред надлежните судови против радиодифузерите за  прекршоци 

предвидени во Законот за радиодифузната дејност и прекршоци предвидени во 

Изборниот законик. Во таа насока информира дека Секторот за правни работи 
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сработил детална анализа од поведените прекршочни постапки против 

радиодифузерите во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година. 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, рече дека во одредени 

случаи кога се работи за многу мал прекршок, подобро е радиодифузерите да не одат 

на порамнување, туку да одат на суд. И во таа насока предложи во идниот Закон да се 

допрецизираат ваквите случаи. Го издвои примерот со ТВ Дибра и објасни доколку 

дошол на порамнување радиодифузерот, ќе плател половина од сумата предвидена за 

прекршокот. Но се одлучил за суд и таму добил само писмена опомена. 

Членот на Советот, м-р Васко Петревски, рече дека според правниот систем во 

нашата држава, судијата има дискреционо право како ќе пресуди. Може да се случи за 

ист прекршок да се донесат различни казни. 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски објасни дека со новиот Закон за 

медиуми порамнувањето е предвидено со проценти од 2% до 5%, за кое рече дека е 

многу подобро решение од сегашното кога сите еднакво треба да платат. 

Советот едногласно ја усвои предложената Правна анализа на резултатите од 

спроведените постапки за порамнување и поведените прекршочни постапки против 

радиодифузерите (во периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година). 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста, анализата да ја објави на Веб страната на Советот.   

 

 

 

Точка 7 
      Советот ја разгледа предложената Анализа на сите спроведени мерки, 

известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и 

најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 01 јануари до 30 

јуни 2013 година.  

Раководителот на Секторот за правни работи објасни дека Советот за 

радиодифузија на Република Македонија согласно член 37, став 1, точка 8 од Законот 

за радиодифузната дејност е надлежен да презема мерки пропишани со Закон против 

радиодифузерите што не ги извршуваат своите обврски утврдени со Закон, дозволата 

за вршење радиодифузна дејност и подзаконските акти донесени од страна на 

Советот. Кога при вршење на работите од својата надлежност Советот ќе констатира 

непочитување на одредбите од Законот за радиодифузната дејност и прописите 

донесени врз основа на истиот Закон, како и непочитување на условите утврдени со 

дозволата за вршење на радиодифузна дејност, согласно член 38 од Законот за 

радиодифузната дејност на радиодифузерите може да им изрече мерки, како писмена 

опомена, Писмена опомена со барање за објавување, Времена забрана за 

рекламирање и телешопинг од еден до седум дена или Времена забрана за емитување 

на програмскиот сервис за период од најмногу три месеци. Во таа насока информира 

дека Секторот за правни работи изработил Анализа на сите спроведени мерки, 

известувања и упатени укажувања од страна на СРД против радиодифузерите и 

најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 01 јануари до 30 

јуни 2013 година. 

Советот едногласно ја усвои предложената Анализа на сите спроведени мерки и 

упатени укажувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против 

радиодифузрите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот 

од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2013 година. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста, анализата да ја објави на Веб страната на Советот.   
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Точка 8 
Советот ја разгледа и усвои предложената Информација во врска со поведената 

претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна постапка над 

ТРД „МОНАКО-РАДИО СИТИ ФМ“ ДООЕЛ Куманово.  

      Советот едногласно одлучи, Секторот за правни работи и понатаму да продолжи со 

континуирано следење на  поведената претходна постапка за испитување на условите 

за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво ,,МОНАКО-

РАДИО СИТИ ФМ” ДООЕЛ Куманово, односно доколку стечајниот судија утврди дека се 

исполнети условите за отворање на стечајна постапка, и донесе Решение за отворање 

на стечајна постапка, по кое согласно член 69 од Законот за стечај (,,Службен весник 

на Република Македонија” бр.34/06, 126/06, 84/07, 47/11, 79/13), Советот за 

радиодифузија како доверител во рок од 15 дена од објавувањето на Решението во 

‘’Службен весник на Република Македонија’, да го пријави своето побарување во износ 

од 3.471,00 денари кај стечајниот управник. 

 
 
 
Точка 9 
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 – 

стоки: ИСО Имплементација 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. 

        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: 

Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа. 

         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, 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-стока: 

Истражувања на родовите прашања  во програмите на радиодифузерите. 

        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. 
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Точка 10 
       Разно 

       Советот донесе едногласна Одлука за вработување на „Работник на пријавница“ во 

Секретаријат на Советот, 1 (еден) извршител, на неопределено време. 

     Советот одлучи да се формира Комисија за спроведување на горенаведениот 
конкурс. 

      Советот ја задолжи Комисијата за вработување да направи административна 

селекција на пријавените кандидати и интервју со сите кандидати кои ја поминале 

административната селекција и да достави предлог до Советот на СРД кој на седница 

на Совет ќе одлучува за прием на кандидатите предложени од Комисијата. 

       Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста, Јавниот оглас за потребата од горенаведеното вработување да го објави во 2 

(два) весника: 1 (еден) весник на македонски јазик и 1 (еден) весник на јазик што го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот, на 

товар на Советот за радиодифузија на РМ, како работодавач. 

 Огласот ќе трае 5 (пет) работни дена, сметано од наредниот ден од денот на 

објавувањето на огласот во дневниот печат. 

 
 
 
 
Бр. 02-3103/12                          Совет за радиодифузија на РМ 
21.08.2013 година                                                                    П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е              д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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