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ЗАПИСНИК 

од 8-та седница на Советот 
одржана на 10.04.2012 година 

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

проф. д-р Томе Груевски, Бранко Радовановиќ, акад. Али Алиу, акад. Бојан 
Шоптрајанов, м-р Зоран Трајчевски, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, 
Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Борче Маневски, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Цветанка 
Митревска, Арбен Саити, Емилија Петреска – Камењарова, Магдалена Давидовска – 
Довлева, Симона Темелкова, Ружица Бошнакоска – Јотевска и Хари Митриќески - 
Клекачковски. 

Присутни новинари: Серафиновиќ Миомир од ТВ Канал 5, Фросина Фанова од 
Макфакс, Нермин од МТВ, Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Кучим Валмир од ТВ Алсат, 
Кристина од Капитал, Петар Стојановски од Утрински. 
 
 

 Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 8-та седница на 
Советот за радиодифузија. Тој предложи дополнување на Дневниот ред и тоа, под 
Точка 2 да биде Точката "Предлог-Одлука за ставање вон сила на Правилникот за 
стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот". 
Потоа предложи Точка 3 да биде Точката "Предлог-Одлука за предавање на 
реализираните проекти од јавен интерес од сите конкурси, на националните установи 
за културно наследство". Воедно, тој предложи Точка 4 да биде Точката "Разгледување 
на Нацрт-Извештајот од Државниот завод за ревизија за извршената ревизија на 
финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на Советот за радиодифузија на 
РМ и на Менаџерскиот извештај на Државниот завод за ревизија", потоа Точка 5 да 
биде Точката "Информација во врска со барањето мислење по однос на 
информацијата за подготовка на Патоказ за реализација на приоритетните цели за 
2012 година усвоени на пристапниот дијалог на високо ниво одржан на 15 март 2012 
година", а како Точка 6 да биде "Извештај на Советот за радиодифузија на РМ од 
првиот квартал на 2012 година за постигнувањето во евроинтеграциите (НПАА)". 
 Членот на Советот, Столе Наумов, предложи под Разно да биде Точката 
"Информација за извршениот надзор врз работата на операторот на јавна 
комуникациска мрежа ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, подружница Телекабел Штип и ТРД 24 
Вести ТВ Штип".  

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи под Разно да бидат Точките 
"Информација од членот на Советот, Бранко Радовановиќ за посетата на Друштвото за 
радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ од Струга и Радиодифузното друштво ТВ МЕДИ 
Битола ДООЕЛ, реализирана по претходен заклучок на Советот од првото 
продолжение на 5-та седница" и "Информација во врска со радиодифузерот ТРД „ТВ 
Пинк 15-“ ДООЕЛ Скопје, по однос на заостанатиот вкупен долг на доспеаните, 
неплатени надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност". 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, предложи под Разно да бидат Точките 
"Предлог-Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 
година", "Информација за предлогот за изменување и дополнување на Годишниот план 
за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен 
текст), бр.01-1196/1 од 26.03.2012 година" и "Предлог-Одлука за потреба од јавна 
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набавка за предметот на набавка – Градежно – занаетски работи за реконструкција – 
преградување на одделни простории во деловниот простор на Советот за 
радиодифузија на РМ". 

Потоа членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов даде предлог да се смени 
Точката "Предлог-Одлука за ставање вон сила на Правилникот за стручно 
усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот" и да гласи  
„Разгледување на прашањето за Правилникот за стручно усовршување, дообразување 
и специјализација на членовите на Советот“.                         

Неговиот предлог беше ставен на гласање, но бидејќи имаше само 6 гласови "за", а 
8 членови на Совет беа  против (м-р Зоран Стефаноски, м-р Борис Арсов, Столе 
Наумов, м-р Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, м-р Методија Јанчески, Бранко 
Радовановиќ и Лазо Петрушевски),  предлогот не беше усвоен. 

 
Потоа, Советот, со горенаведените измени, едногласно го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот, одржана на 27.02.2012 
година.  
2. Предлог-Одлука за ставање вон сила на Правилникот за стручно усовршување, 
дообразување и специјализација на членовите на Советот. 
3. Предлог-Одлука за предавање на реализираните проекти од јавен интерес од сите 
конкурси, на националните установи за културно наследство. 
4. Разгледување на Нацрт-Извештајот од Државниот завод за ревизија за извршената 
ревизија на финансиските извештаи и ревизија на усогласеност на Советот за 
радиодифузија на РМ и на Менаџерскиот извештај на Државниот завод за ревизија. 
5. Информација во врска со барањето мислење по однос на информацијата за 
подготовка на Патоказ за реализација на приоритетните цели за 2012 година усвоени 
на пристапниот дијалог на високо ниво одржан на 15 март 2012 година.  
6. Извештај на Советот за радиодифузија на РМ од првиот квартал на 2012 година за 
постигнувањето во евроинтеграциите (НПАА) 
7. Разно. 
- Информација за извршениот надзор врз работата на операторот на јавна 
комуникациска мрежа ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, подружница Телекабел Штип и ТРД 24 
Вести ТВ Штип. 
- Информација од членот на Советот, Бранко Радовановиќ за посетата на Друштвото 
за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ од Струга и Радиодифузното друштво ТВ 
МЕДИ Битола ДООЕЛ, реализирана по претходен заклучок на Советот од првото 
продолжение на 5-та седница. 
- Информација во врска со радиодифузерот ТРД „ТВ Пинк 15-“ ДООЕЛ Скопје, по однос 
на заостанатиот вкупен долг на доспеаните, неплатени надоместоци за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност. 
- Предлог-Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 
година. 
- Информација за предлогот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 
набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-
1196/1 од 26.03.2012 година. 
- Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка за предметот на набавка – Градежно – 
занаетски работи за реконструкција – преградување на одделни простории во 
деловниот простор на Советот за радиодифузија на РМ 
 

 
 

Точка 1 
Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 4-та седница на Советот, 

одржана на 27.02.2012 година.  
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 Точка 2   
 Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за ставање вон сила на Правилникот за 
стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за 
радиодифузија на РМ бр.01-3480/1 од 16.10.2009 година. 

 Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека во насока на ова 
прашање, членовите на Совет дискутирале на координација. Напомена дека според 
препораките/забелешките во Нацрт – Извештајот на Државниот завод за ревизија на 
Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година, Советот треба да продолжи во насока 
што ќе го стави вон сила Правилникот за стручно усовршување, дообразување и 
специјализација на членовите на Советот за радиодифузија на РМ. Појасни дека овој 
Правилник не е спротивен на Законот, и Советот има целосно право да гласа за 
доделување средства за таа намена, а средствата што досега ги има доделено за 
стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот, не се 
дадени противзаконски. Но од етички причини Советот е спремен да го укине 
Правилникот. 
 Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека ставањето вон сила на 
Правилникот за стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите 
на Советот за радиодифузија на РМ е вистински потег кој треба Советот да го изгласа. 
Ќе биде пример за останатите регулаторни тела, пред се од морални и етички 
причинии и ќе биде пример како не треба да се трошат срествата од буџетот.   
 Членот на Советот, проф.д-р Томе Груевски истакна дека ја почитува препораката 
од Државниот завод за ревизија, но рече дека Правилникот за стручно усовршување, 
дообразување и специјализација на членовите на Советот за радиодифузија на РМ и 
за вработените во Стручната служба треба да остане и смета дека нема институција 
која нема вакви правилници. За условите и критериумите по кој ќе се доделуваат 
средствата треба да се разговара, но сепак рече дека негов став е да не се стави вон 
сила. 
 Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски истакна дека не треба да се создава 
забуна во јавноста и поради тоа објасни дека Советот има донесено два Правилници 
за стручно усовршување, дообразување и специјализација, еден за вработените во 
Стручната служба и еден за членовите на Совет, за кој треба да се донесе одлука да 
се стави вон сила. Според препораката од Државниот завод за ревизија, овој 
правилник треба да се укине и на седницата станува збор токму за таа одлука, а не да 
се дискутира за содржината дали е добра или лоша. Причина повеќе да се укине, е 
дека преставува неморален и неетички потег, членовите на Совет да гласаат и си 
доделуваат средства еден на друг. 
 Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека се согласува со колегите Лазо 
Петрушевски и м-р Зоран Трајчевски, дека Правилникот треба да се стави вон сила. 
Негов став е дека и двата правилници не треба да постојат во Советот. Смета дека не 
треба Советот да двои средства за да се усовршат и дообразуваат вработените, 
посебно што тие средства се од радиодифузерите кои плаќаат надоместок за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност и од граѓаните на РМ кои ја плаќаат 
радиодифузната такса. Како што самиот м-р Борис Арсов издвоил сопствени средства 
за да ги плати магистерските и докторските студии, рече дека треба и останатите 
вработени тоа да го сторат, односно доколку сакаат да продолжат со понатамошно 
дообразување тоа да го сторат со сопствени средства.  
 Советот донесе Одлука за ставање вон сила на Правилникот за стручно 
усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за 
радиодифузија на РМ бр.01-3480/1 од 16.10.2009 година. Советот го задолжи Секторот 
за правни работи да ја подготви одлуката од точка 1 на овој заклучок. Советот го 
задолжи Секретаријатот на Советот, Одлуката за ставање вон сила на Правилникот за 
стручно усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за 
радиодифузија на РМ бр.01-3480/1 од 16.10.2009 година, да ја објави на огласната 
табла на Советот за радиодифузија на РМ. 

При гласањето, против беа членовите на Советот акад Али Алиу и акад. Бојан 
Шоптрајанов, а другите 12 членови гласаа "за". 
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Точка 3 
Советот ја разгледа и ја усвои Предлог-Одлуката за предавање на реализираните 

проекти од јавен интерес од сите конкурси, на националните установи за културно 
наследство. Советот донесе одлука, постапувајќи по насоките содржани во Нацрт-
Извештајот за извршената ревизија на финансиските извештаи и ревизија на 
усогласеноста на Советот за радиодифузија од Државниот завод за ревизија, од 2011 
година, реализираните проекти од јавен интерес, како аудиовизуелни и фонотечни 
добра, заради нивно архивирање и чување да се предадат во националните установи 
за заштита, и тоа: ТВ-програмите во Кинотека на Република Македонија, а РА-
програмите во Народната и Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“-
Скопје. Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви договори со 
Кинотека на РМ и со Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“-Скопје, во кои 
ќе бидат уредени начинот на чување на проектите од јавен интерес и начинот на 
нивното користење, со прилог преглед во кој таксативно ќе бидат набројани сите 
програми од јавен интерес кои ќе бидат предадени во Кинотека на Република 
Македонија и Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“-Скопје, како и 
образец за примопредавање на истите. Советот го задолжи Секторот за правни работи 
да ја подготви одлуката од точка 2 и договорите од точка 3 на овој заклучок. Советот го 
задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој во соработка со Секретаријатот 
на Советот за радиодифузија, по потпишувањето на горенаведените договори да ги 
предаде реализираните програми од јавен интерес од сите конкурси на Кинотека на 
Република Македонија и Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“-Скопје. 

 
 

Точка 4 
       Советот ги разгледа предложените Oдговори на препораките и забелешките на 
Нацрт - Извештајот на Државната ревизија на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 
година и предложените Одговори на препораките и забелешките на Нацрт - на 
Менаџерскиот извештај на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година и донесе 
заклучок да се усвоат предложените Oдговори на препораките и забелешките на Нацрт 
- Извештајот на Државната ревизија на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 
година и предложените Одговори на препораките и забелешките на Нацрт - на 
Менаџерскиот извештај на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година. Советот го 
задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави до Дражавниот завод за ревизија 
Oдговорите  на препораките и забелешките на Нацрт - Извештајот на Државната 
ревизија на Советот за радиодифузија на РМ за 2010 година и Одговорите на 
препораките и забелешките на Нацрт - на Менаџерскиот извештај на Советот за 
радиодифузија на РМ за 2010 година. При гласањето, воздржани беа членовите на 
Советот м-р Зоран Трајчевски и Методи Стоименовски, а другите 12 членови гласаа 
"за". 

 
 
Точка 5 

      Советот ја разгледа и едногласно ја усвои предложената Информација во врска со 
барањето мислење по однос на информацијата за подготовка на Патоказ за 
реализација на приоритетните цели за 2012 година усвоени на пристапниот дијалог на 
високо ниво одржан на 15 март 2012 година. Советот го задолжи Секретаријатот на 
Советот да ја достави до Вице-премиерот за европски прашања, д-р Теута Арифи, 
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Информацијата во врска со барањето мислење по однос на информацијата за 
подготовка на Патоказ за реализација на приоритетните цели за 2012 година усвоени 
на пристапниот дијалог на високо ниво одржан на 15 март 2012 година. 

 
Точка 6 

      Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај на Советот за 
радиодифузија на РМ од првиот квартал на 2012 година за постигнувањето во 
евроинтеграциите (НПАА). Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го 
достави Извештајот на Советот за радиодифузија на РМ од првиот квартал на 2012 
година за постигнувањето во евроинтеграциите (НПАА) до Министерството за 
информатичко општество и администрација. 
 

 
Точка 7 
Разно 

      - Советот едногласно ја усвои предложената Информација за извршениот надзор 
врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, 
подружница Телекабел Штип и ТРД 24 Вести ТВ Штип, реализиран на 03.04.2012 
година од страна на претставници од Советот за радиодифузија на РМ Лазо 
Петрушевски, член на советот и Владимир Ѓорѓиески, соработник во Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права, во соработка со 
Координативното тело за интелектуална сопственост и МВР. Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да го реализира овој Заклучок согласно Правилникот за внатрешна организација 
и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

- Советот едногласно ја усвои усната Информација од членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ за посетата на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ од 
Струга и Радиодифузното друштво ТВ МЕДИ Битола ДООЕЛ, реализирана по 
претходен заклучок на Советот од првото продолжение на 5-та седница, одржано на 
21.03.2012 година. Советот заклучи да преземе понатамошни активности во насока на 
утврдување на фактичката состојба на овие два радиодифузери, по што Советот ќе 
одлучи за понатамошното постапување во врска со нив. Советот одлучи во наредниот 
период да бидат организирани посети на сите трговски радиодифузни друштва кои 
емитуваат програма на локално ниво, со цел да се провери и утврди дали ги 
почитуваат техничките и другите услови од доделената дозвола за вршење 
радиодифузна дејност.  

- Советот ја усвои Информацијата во врска со радиодифузерот ТРД „ТВ Пинк 15-“ 
ДООЕЛ Скопје, по однос на заостанатиот вкупен долг на доспеаните, неплатени 
надоместоци за дозволата за вршење радиодифузна дејност. Советот, согласно 
заклучокот од 6-та седница одржана на 27.03.2012 година, склучи Договор за 
регулирање на заостанат долг на рати со „ТРД Пинк 15- ДООЕЛ Скопје“,бр.03-1571/1 од 
06.04.2012 година. Советот констатира дека ТРД „ТВ Пинк 15-“ ДООЕЛ Скопје, на 
10.04.2012 година ја исплатил првата рата во износ од 480.396, 00 денари, од 5 (пет) 
идентични рати од заостанатиот вкупен долг, согласно Договорот за регулирање на 
заостанат долг на рати, бр.03-1571/1 од 06.04.2012 година. 

По кратка пауза, продолжи 8-та седница на Советот, а неа во отсуство на 
Претседателот м-р Зоран Стефаноски, ја водеше Заменикот на претседателот, м-р 
Милаим Фетаи. Освен Стефаноски, во остатокот од седницата не присуствуваа и 
членовите на Советот: акад.Али Алиу, акад.Бојан Шоптрајанов и Бранко Радовановиќ. 
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- Советот едногласно го усвои предложениот Ребаланс на Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, подготвен од Секторот за економско-
финансиски работи. Советот одлучи, со цел да се обезбедат дополнителни средства за 
реновирање на закупениот деловен простор, да се изврши Ребаланс на Финансискиот 
план на Советот за радиодифузија за 2012 година и тоа во следните позиции: 

- На групната ставка 402 Инвестиционо одржување на средствата, наместо 
2.366.00,00 денари да стои 2.656.600,00 денари. 

- На позицијата 402050 Поправка одржување на градежни објекти наместо 
сегашниот износ од 350.000,00 денари истиот да се зголеми на 640.000,00 денари со 
цел да се обезбедат потребните средства за наведените интервенции.  

Средствата за предвидените зголемувања се обезбедени од следната  позиција 
односно ќе се намали нејзиниот обем и тоа: 
      -  На групната ставка 417 Интелектуални и други услуги наместо 8.455.000,00 
денари истата да се намали и да стои 8.165.000,00 денари 
      -  На позицијата 417800 Други неспомнати услуги наместо сегашниот износ од 
4.750.000,00 денари истиот да се намали на 4.460.000,00 денари (ќе се намалат 
предвидените средства за далечинско снимање на јавните комуникациски мрежи од 
840.000,00 денари на 550.000,00 денари).  
 Советот едногласно донесе одлука за Ребаланс на Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, со сите горенаведени измени и 
дополнувања предложени од страна на Секторот за економско-финансиски работи. 
Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за економско-
финансиски работи да ја подготви Oдлуката од точките 2 и 3 на овој Заклучок. Советот 
го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да го изготви Ребалансот на 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година, во кој ќе ги 
вгради наведените измени и дополнувања. 
       - Советот едногласно ја усвои предложената Информација за предлогот за 
изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на 
Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-1196/1 од 26.03.2012 година, 
подготвена од Секторот правни работи. Советот одлучи, согласно потребите на 
Советот за радиодифузија на РМ кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на 
Годишниот план за јавни набавки во  2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ 
(Пречистен текст), бр.01-1196/1 од 26.03.2012 година, а врз основа на член 26 став 3 од 
Законот за јавните набавки, постојниот Годишен план за јавни набавки за 2012 година, 
да се измени и дополни  на следниот начин: 

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

1.1. Точката 23 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 

23. 
Далечинско снимање 
на оператори на јавни 
комуникациски мрежи 

 по потреба 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди со 
објавување 
на оглас 

840.000,00 

 
        Се менува на следниот начин, и гласи: 
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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 

23. 
Далечинско снимање 
на оператори на јавни 
комуникациски мрежи 

 по потреба 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди со 
објавување 
на оглас 

550.000,00 

 

- Главата III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи, да 
се дополни со нова точка 2 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 

 
2. 

 
Градежно - занаетски 
работи за 
реконструкција - 
преградување на 
одделни простории 
во деловниот простор 
на Советот 
 
 

  
април 

 
 

Постапка со 
барање за 
прибирање 
на понуди 

без 
објавувањe 

на оглас 

 
 

290.000,00 

 
 Финансиските средства за реализација на наведената постапка за доделување 
на предметниот договор за јавна набавка, се обезбедени со Финансискиот план за 2012 
година на Советот. Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 
Секторот за економско-финансиски работи да ги вгради измените и дополнувањата од 
точка 2 на овој заклучок во  постојниот Годишен план за јавни набавки за 2012 година 
на Советот за радиодифузија. 
         - Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 
година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка: Градежно – 
занаетски работи за реконструкција – преградување на одделни простории во 
деловниот простор на Советот за радиодифузија на РМ. Вкупниот износ на средствата 
потребни за реализација на договорот за јавна набавка да изнесуваат 290.000,00 
денари, без вклучен  ДДВ. За реализацијата на горенаведениот договорот за јавна 
набавка, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија за 2012-та година. Доделувањето на договорот за јавна набавка од ќе 
се спроведе со примена на постапката - барање за прибирање на понуди без 
објавување на оглас согласно одредбите од Законот за јавните набавки. Постапката за 
доделување на договорот за јавна набавка да не се спроведе со користење на 
електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки.  Постапката за 
доделување на договорот за јавна набавка, да не заврши со користење на електронска 
аукција (директна аукција) како последна фаза на постапката. Постапката за 
доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во 
следниот состав:  
 - Симе Златески- претседател на Комисијата, со заменик Александар Џуваревиќ;   
- Арбен Саити - член, со заменик Арџент Џелили и 
- Назиф Зејнулаху  - член, со заменик Рубин Талески. 
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          Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената 
Одлука и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 
 
 
 
Бр. 02-1555/13     СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ 
17.05.2012 година                           П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е                          м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
  

Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски 
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