
                                          
 

1 

 

            
       

ЗАПИСНИК 
од 43-та седница на Советот 
одржана на 06.09.2013 година 

 
 

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

Алма Машовиќ, Замир Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Васко Петревски, 

Методи Стоименовски, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ. 

Отсутни членови на Совет: м-р Борис Арсов (оправдано отсутен), Столе 

Наумов (оправдано отсутен). 

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

Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Луција Ѓурковиќ, Ружица 

Бошнакоска –Јотевска. 

 Други присутни: Сања Јовановиќ од ТВ Телма. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 43-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 12 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот, со 13 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

 1. Модел на АНЕКС бр.1 кон Договорот за спроведување на групна јавна набавка 

за изградба на административен објект бр.03-4399/1 од 24.08.2012 година, бр.15-5104/1 

од 24.08.2012 година и бр.03-10204/1 од 24.08.2013 година. 

2. Пресметка за регулирање на надоместок за изградба на објект. 

3. Информација во врска со потребата од национално кофинансирање (НКФ) за 

проектот на СРД од IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети на 

регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите 

дигитални и повеќенаменски сервиси“ 

 
 

 
 Точка 1 
 Советот го разгледа предложениот Модел на АНЕКС бр.1 кон Договорот за 

спроведување на групна јавна набавка за изградба на административен објект бр.03-

4399/1 од 24.08.2012 година, бр.15-5104/1 од 24.08.2012 година и бр.03-10204/1 од 

24.08.2013 година. 

Советот едногласно одлучи да го усвои предложениот АНЕКС бр.1 кон 

Договорот за спроведување на групна јавна набавка за изградба на административен 

објект бр.03-4399/1 од 24.08.2012 година, бр.15-5104/1 од 24.08.2012 година и бр.03-

10204/1 од 24.08.2013 година. 

Советот го задолжи Претседателот на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија, д-р Зоран Трајчевски да го потпише горенаведениот АНЕКС бр.1. 

 
 
Точка 2 
Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Пресметка за регулирање 

на надоместок за изградба на објект. 
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       Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да подготви допис 

до СОЗР и АДСДП и да организира состанок со СОЗР и АДСДП. 

       Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да ги усогласи 

идните плаќања на Советот согласно предложената Пресметка за регулирање на 

надоместок за изградба на објект. 

 
 

Точка 3 
         Советот едногласно ја усвои предложенaтa Информација во врска со потребата 

од национално кофинансирање (НКФ) за проектот на СРД од IPA TAIB 2009 

„Зајакнување на административните капацитети на регулаторните тела за 

телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и 

повеќенаменски сервиси“. 

          Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да изврши уплата 

на сметката на Национален фонд, согласно член 7 од Договорот за обезбедување на 

национално кофинансирање за  проектите финансирани од првата компонента од 

Инструментот за претпристапна помош – ИПА под децентрализиран систем за 

управување со средствата од Инструментот за претпристапна помош – ИПА потпишан 

од страна на НАО со СРД.  

 Средствата се предвидени во буџетот на Советот за радиодифизија на РМ за 

национално кофинансирање (НКФ). 

 Крајниот рок за плаќање на фактурата е 13.09.2013 година,  па затоа 

трансферот на средствата на сметката на Национален фонд  треба да се изврши на 

11.09.2013 година (среда).  

 
 
 
Бр. 02-3676/5                                      Совет за радиодифузија на РМ 
30.09.2013 година                                                                   П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е             д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.  
  
 
 
 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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