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ЗАПИСНИК 
од 17-та (јавна) седница на Советот 

одржана на 30.09.2011 година 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, проф. д-р Томе 

Груевски,  м-р Алма Машовиќ, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, акад. Бојан 
Шоптрајанов м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Отсутни: Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи (најавено отсутен), 
акад. Али Алиу (најавено отсутен) и Замир Мехмети,  (најавено отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Слободан 
Беличанец, Арбен Саити, Арџент Џелили и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 
 

 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, ја отвори 17-та јавна 

седница на Советот за радиодифузија. 
Пред да се усвои Дневниот ред, Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, 

предложи одредени измени и дополнувања во Дневниот ред. Имено, првата точка од 
Дневниот ред, Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 
13.04.2011 година, за која имаше и 13 продолженија, одржани во периодот од 
19.04.2011 до 17.08.2011 година, предложи да не се разгледува на оваа седница од 
причина што дел од членовите на Советот не беа вклучени за време на предвремените 
Парламентарни избори 2011, и потребно е подетално да се запознаат со активностите 
што СРД ги имаше во тој период, имајќи го во предвид и обемниот материјал, и поради 
тоа што Раководителот на Секретаријатот, Огнен Неделковски, кој го изготви 
Записникот за 9-та седница е оправдано отсутен, односно би требало да присуствува 
на самото усвојување. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, се согласи со предлогот за одложување на 
Записникот од 9-та седница, но предложи да се одложи и Записникот од 14-та седница 
одржана на 18.08.2011 година, за која имаше и едно продолжение, одржано на 
26.08.2011 година, од причина што читајќи го дошол до одредени нејаснотии, а и 
Раководителот на Секретаријатот, Огнен Неделковски во моментот не е присутен на кој 
што треба да одговори, со оглед на тоа кога ке се врати од боледување, предложи и 
двата записници да се разгледуваат во пакет. 

Советот едногласно прифати да се одложи усвојувањето на Записниците од 9-та и 
14-та седница, и бидејќи немаше други предлози за измена и дополнување, Советот, со 
горенаведените измени,  едногласно го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

1. Предлог за зголемување на финансискиот план на Советот за радиодифузија на 
РМ за 2011 година.  

2. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, 
на Советот за радиодифузија на РМ (пречистен текст) бр. 01-3346/1 од 16.09.2011 
година 

3. Информација за потребата од измени и дополнувања на Договорот за закуп на 
деловен простор склучен помеѓу закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје 
и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ. 

4. Разно 
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Точка 1 
Членовите на Советот го разгледаа Предлогот за зголемување на финансискиот 

план на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година. Раководителот на Секторот 
за економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ, образложи дека, Советот за 
радиодифузија на РМ со Европската комисија преставувана од нејзината канцеларија 
во Скопје склучи Договор за грант бр,2011/268-771 за учество во проектот (SEE 
Digi.TV). Врз таа основа на 15 август 2011 година пристигнаа средства во износ од ЕУР 
48.971,73. Со цел дел од средствата да се стават во функција, односно да се 
спроведат активностите кои треба Советот да ги изврши согласно склучениот Договор, 
истите треба да се предвидат и во Финансискиот план на Советот. Тие беа предвидени 
со измените кои беа направени во месец август 2011 година. 

Во меѓувреме, рече, Радуновиќ, дојде до усвојување на финалниот работен 
план на проектот, поради кое е потребно одредени активности да се предвидат за 
извршување во текот на оваа година, а дел од сега предвидените да се спроведат во 
2012 година. 

Од наведените причини е потребно да се зголеми постоечкиот Финасиски план 
на Советот за радиодифузија за 2011 година.  

Советот едногласно го усвои предложеното зголемување на Финансискиот план 
на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година и одлучи согласно Договорот за 
грант бр. 2011/268-771 за учество во проектот (SEE Digi.TV), склучен помеѓу Советот за 
радиодифузија на РМ и Европската комисија преставувана од нејзината канцеларија во 
Скопје, а со цел дел од средствата да се стават во функција, односно да се спроведат 
активностите кои треба Советот да ги изврши согласно склучениот Договор, да се 
зголеми постоечкиот финансиски план на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 
година и тоа во следните позиции: 

-Во однос на вкупно планираните расходи наместо 75.825.420,00 денари, да 
стои 76.132.420,00 денари. 

-На групната ставка 417 Интелектуални и други услуги, наместо 6.816.000,00 
денари да стои 7.123.000,00 денари. 

- На ставка 417 800 Други неспоменати услуги-истражување, наместо 
1.658.000,00 денари да стои 1.965.000.000,00 денари. 

Советот едногласно одлучи, покрај наведеното зголемување на Финансискиот 
план за 2011 година, да се направи и Ребаланс на планот, односно да се зголемат 
одредени позиции како што се потрошувачката на електрична и топлинска енергија, 
бидејќи од 1 ноември 2011 година наведените трошоци во целост ќе треба да ги 
подмирува Советот за радиодифузија. Наведените средства ќе се обезбедат со 
намалување на позицијата 417700 Договорни услуги која наместо 4.508.000,00 денари 
би се намалила за 350.000,00 денари и истатата ќе изнесува 4.158.000,00 денари, 
додека пак на групната ставка 417 Интелектуални и други услуги наместо сегашниот 
износ од 7.123.000,00 денари ќе стои износот од 6.773.000,00 денари.  
За таа цел групната ставката 401 Потрошена енергија наместо сегашниот износ од 
1.100.000,00 денари ќе се зголеми и истата ќе изнесува 1.450.000,00 денари, ставката 
401000 Потрошена електрична енергија наместо 450.000,00 денари ќе се зголеми на 
600.000,00 денари и ставката 401100 Потрошена топлинска енергија наместо 
650.000,00 денари ќе се зголеми на 850.000,00 денари. 
 

 
 
  Точка 2   

Советот го разгледа предложеното Изменување и дополнување на Годишниот план 
за јавни набавки во 2011 година, на Советот за радиодифузија на РМ (пречистен текст) 
бр. 01-3346/1 од 16.09.2011 година 

Советот едногласно одлучи согласно Договорот за грант бр. 2011/268-771 за 
учество во проектот (SEE Digi.TV), склучен помеѓу Советот за радиодифузија на РМ и 
Европската комисија преставувана од нејзината канцеларија во Скопје, а со цел дел од 
средствата да се стават во функција, односно да се спроведат активностите кои треба 
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Советот да ги изврши согласно склучениот Договор, се дополнува постојниот План за 
јавни набавки за 2011 година на Советот, со следните 3 (три) ставки, и тоа: 

 
- Во  делот на Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 

услуги: 
 

Број Предмет на договорот 
за јавна 

набавка/рамковна 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
41. 

 
Истражување и анализа 
на постојната правна 
рамка, во врска со 
проектот за воведување 
дигитална телевизија за 
Југоисточна Европа - 
компонента 2, 
(финансиран од IPA 
Transnational) 

  
 
 
септември/ 
октомври 

 
 
 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
на понуди 

без 
објавување 

оглас 

 
 
 

307.500,00 

 
 
42. 

Истражување и анализа 
на јавното мислење во 
врска со процесот на 
аналогно/дигитална 
конверзија, во врска со 
проектот за воведување 
дигитална телевизија за 
Југоисточна Европа - 
компонента 2, 
(финансиран од IPA 
Transnational) * 

  
 
октомври/ 
ноември 

 
 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
на понуди 

без 
објавување 

оглас 

 
 
 

123.000,00 

 
- Во  делот на Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, 

по точката 42, се додава нова точка 43, која гласи: 
 

 
Бр. 

Предмет на договорот за 
јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
 
43. 

 
Подготовка и 
спроведување на 
едукативна програма за 
потрошувачите, во врска 
со проектот за 
воведување дигитална 
телевизија за 
Југоисточна Европа - 
компонента 2, 
(финансиран од IPA 
Transnational) * 

  
 
 
октомври/ 
ноември 

 
 
 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
на понуди 

без 
објавувањe 

на оглас 

 
 
 

184.500,00 
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Финансиските средства за реализација на наведените предметни договори за 
јавна набавка се обезбедени од IPA Transnational, согласно Договорот меѓу Советот за 
радиодифузија и Делегацијата на Европската Унија во Република Македонија, бр.03-
2681/1 од 11.07.2011 година (бр. 2011/268-771). 

Поради горенаведените јавни набавки, Советот донесе едногласна одлука да се 
формира комисија за јавни набавки за спроведување постапка за доделување договор 
за јавна набавка/рамковна спогодба за следниот предмет: Истражување и анализа на 
постојната правна рамка, во врска со проектот за воведување дигитална телевизија за 
Југоисточна Европа - компонента 2, (финансиран од IPA Transnational) во состав: 
членови на Советот, м-р Борис Арсов, Претседател на комисија и Селвер Ајдини 
Заменик- претседател, и вработените од Стручна служба на СРД, м-р Борче Маневски, 
член, Симона Темелкова заменик-член и Симе Златески член и Ивона Муфишева-
Алексовска заменик-член. 
            Советот донесе едногласна одлука да се формира комисија за јавни набавки за  
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка/рамковна спогодба за 
следниот предмет: Истражување и анализа на јавното мислење во врска со процесот 
на аналогно/дигитална конверзија, во врска со проектот за воведување дигитална 
телевизија за Југоисточна Европа - компонента 2, (финансиран од IPA Transnational) во 
состав: членови на Советот, м-р Методија Јанчески, Претседател на комисија и Бранко 
Радовановиќ, Заменик- претседател, и вработените од Стручна служба на СРД, м-р 
Борче Маневски, член, Симона Темелкова заменик-член и Арбен Саити член и Арџент 
Џелили заменик-член. 

Советот донесе едногласна одлука да се формира комисија за јавни набавки за  
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка/рамковна спогодба за 
следниот предмет: Подготовка и спроведување на едукативна програма за 
потрошувачите, во врска со проектот за воведување дигитална телевизија за 
Југоисточна Европа - компонента 2, (финансиран од IPA Transnational)во состав: 
членови на Советот, Столе Наумов, Претседател на комисија и Лазо Петрушевски, 
Заменик-претседател, и вработените од Стручна служба на СРД, м-р Борче Маневски, 
член, Симона Темелкова заменик-член и Емилија Петреска - Камењарова член и 
Драгица Љубевска заменик-член. 
 
  
      Точка 3 
 

Советот ја разгледа информацијата за потребата од измени и дополнувања на 
Договорот за закуп на деловен простор склучен помеѓу закуподавачот, 
АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз Скопје и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека во интерес на 
коректната соработка, закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз – Скопје, ја 
намалил закупнината по м2 на новоиздадениот деловен простор. Членот на Советот, 
м-р Зоран Трајчевски, напомна дека го разгледал договорот помеѓу Агромеханика и 
предходните закупци и рече дека понудената цена до Советот за радиодифузија е 
коректна и се согласува да гласа за таа цена. Членот на Советот, Столе Наумов, рече 
дека инсистирал да постои комисија за преговарање за закупнината, но сепак доколку 
останатите колеги се согласни да се потпише Договор помеѓу закуподавачот, 
АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз – Скопје и закупецот Совет за радиодифузија на РМ 
под дадените цени и услови, тогаш ќе се согласи и тој. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, до Советот го постави прашањето дали 
согласно понудениот Договор можат да се изведуваат дополнителни интервенции 
внатре во деловниот простор? Тој напомена, дека во соработка со членот на Советот 
Селвер Ајдини направиле увид на сегашната состојба во деловниот простор на СРД и 
дошле до заеднички заклучок дека се нужни одредени интервенции во просторот. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за потребата од 
измени и дополнувања на Договорот за закуп на деловен простор склучен помеѓу 
закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз – Скопје и закупецот, Совет за 
радиодифузија на РМ. 

Советот донесе одлука да пристапи кон потпишување на Анекс 3 кон постојниот  
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Договор за закуп на деловен простор помеѓу закуподавачот, АГРОМЕХАНИКА АД увоз 
извоз – Скопје и закупецот, Совет за радиодифузија на РМ, бр.0307-838 од 15.11.2006, 
со Анекс бр.1, бр.03-413/1 од 19.02.2007 и Анекс 2, бр.03-168 од 25.01.2011 година. 

Советот едногласно донесе заклучок да се формира комисија во чии состав ке 
бидат вклучени членовите на Советот м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини и Столе 
Наумов, кои ќе бидат задолжени да изготват предлог за градежно-технички и други 
интервенции во дополнително закупениот деловен простор од закуподавачот, 
АГРОМЕХАНИКА АД увоз извоз – Скопје, и да подготват предлог за евентуална 
прераспределба на постоечките ресурси во Советот за радиодифузија. 
 
  Точка 4 
  Разно 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, го информира Советот дека 
во Советот за радиодифузија е пристигнат Допис од Агенцијата за електронски 
комуникации (АЕК), со известување дека на 07.10.2011 година има промоција на 
Лексикон за електронски термини, и доколку има заинтересирани лица да се пријават 
за да би можеле да присуствуваат на промоцијата. 
 

Исто така, Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, ги извести 
присутните за  Известувањето за извршена кражба, од членот на Советот, м-р Борис 
Арсов, во кое се наведува дека на 20 септември 2011 година, од приватното возило на 
м-р Борис Арсов е украдена техничка опрема, Лап топ “Аsus”, во црна платнена 
торбица, еден надворешен хард диск и одредени документи поврзани со работата на 
Советот за радиодифузија, за која и постои Записник од МВР, а истата, членот на 
Советот ја има задолжено во СРД.  

 
Во контекст на оваа тема, се поставија и неколку прашања. Имено, 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го постави прашањето, дали 
техничката опрема во СРД е осигурена, за која беше известен дека Советот има 
склучено договор за тој вид на осигурување. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, го постави прашањето, дали 
вработените се колективно осгигурени и дали се практикуваат редовни систематски 
прегледи на вработените? Раководителот на Секторот за економско-финансиски 
работи одговори дека се уште Договор за колективно осигурување на вработените во 
Советот не е склучен, а систематските прегледи редовно се спроведуваат. 
 
Бр. 02-3442/6                   Совет за радиодифузија на РМ 
07.12.2011 година                                                                     П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е       м-р Зоран СТЕФАНОСКИ 

        
        

 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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