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ЗАПИСНИК 
од 52-та седница на Советот 
одржана на 12.11.2012 година 

 
 

Присутни членови на Советот: Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов, 
Бранко Радовановиќ, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Селадин Џезаири, м-р 
Методија Јанчески, Лазо Петрушевски, м-р Васко Петревски, Селвер Ајдини, Замир 
Мехмети, Антонио Јовановски, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Зоран Трајчевски (оправдано отсутен),  Столе 
Наумов, (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, Јетон 
Исмаили, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Теута Абучи од ТВ Ера, Стојан Синадиновски од Ден. 
 

Заменикот на претседателот на Советот, Милаим Фетаи ја отвори 52-та седница 
на Советот за радиодифузија на РМ.  

Предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. Советот 
со 12 гласа „за“, (членот на Советот, Методи Стоименовски не беше присутен во текот 
на гласањето), го усвои следниот: 

 
Д н е в е н р е д 

 
1. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 

година.  
2. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 

година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-4715/1 од 
17.09.2012 година.  

3. Информација за потребата од назначување ново лице како СПО (Senior 
Programme Officer) во ИПА ТАИБ работната група на Советот за радиодифузија на РМ. 

4. Разно. 
 

 
Точка 1 

      Советот ја усвои Информацијата за зголемување на висината на финансиските 
средства предвидени за спроведување на јавната набавка за Подготовка и извршување 
на национална едукативна кампања во рамките на SEE DiGi TV 2012 година. 
        Советот со 13 гласа „за“, донесе едногласна одлука за усвојување на 
Ребалансот на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година. 
           Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 
година се направи со цел да се зголемат средствата кои ќе се наменат за 
спроведување на јавна набавка за Подготовка и извршување на национална 
едукативна програма во рамките на проектот SEE Digi.TV. Предметната набавка е 
спроведена досега 2 (два) пати и истата не е реализирана поради малиот износ на 
предвидени средства. Средствата за зголемувањње на оваа позиција се обезбедени со 
прераспределба на неискористени средства во рамките на Буџетот на проектот, по 
претходно одобрување на Делегацијата на Европска комисија во РМ.  
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Точка 2 
Советот го разгледа предложеноти Изменување и дополнување на Годишниот план 

за јавни набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) 
бр.01-4715/1 од 17.09.2012 година.  

Раководителот на Секторот за правни работи ја објасни потребата од 
изменувањето на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, во врска со 
зголемувањето на висината на финансиските средства предвидени за спроведување 
на јавната набавка  за Подготовка и извршување на национална едукативна кампања 
во рамките на SEE Digi TV  2012 година. 
 Советот го усвои предложеното Изменување на Годишниот план за јавни 
набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-4715/1 од 
17.09.2012 година.  
 Советот со 13 гласа „за“, донесе едногласна одлука, 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.01-4715/1 од 17.09.2012 година, а во врска со зголемувањето на 
висината на финансиските средства предвидени за спроведување на јавната набавка  
за Подготовка и извршување на национална едукативна кампања во рамките на SEE 
Digi TV  2012 година, врз основа на  членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, да 
се измени постојниот Годишен план за јавни набавки за 2012 година. 

 Финансиските средства за реализација на наведената постапка за 
доделување на предметниот договор за јавна набавка, се обезбедени со пренамена на 
ослободени средства од веќе завршените активности, од буџетот на проектот SEE Digi. 
TV. 

 
 
Точка 3 
Советот ја разгледа предложената Информација за потребата од назначување ново 

лице како СПО (Senior Programme Officer) во ИПА ТАИБ работната група на Советот за 
радиодифузија на РМ. 
  Со престанување на работниот однос на Борче Маневски во Советот за 
радиодифузија, позицијата Виш програмски службеник (SPO) е непотполнета. Со оглед 
на тоа што Вишиот програмски службеник има особено важна улога за ефикасно и 
успешно функционирање на IPA работната група, неопходно е да се назначи нов SPO. 
Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, за ново лице на местото 
Виш програмски службеник (SPO) за IPA работната група го предложи Огнен 
Неделковски. 

Советот ја усвои предложената Информација за потреба од назначување на 
Виш програмски службеник (SPO) за IPA работната група на СРД. 

Советот со 13 гласа „за“, донесе едногласна одлука да назначи ново лице на 
местото Виш програмски службеник (SPO) за IPA работната група, да го промени 
Решението за работната група и да го испрати до Министерството за финансии при 
ЦФЦД, а истовремено да испрати и допис дека м-р Борче Маневски не е повеќе член на 
работната група. 
          Советот донесе едногласна одлука, имајќи ги предвид работното искуство, 
стручните квалификации и темелниот и сериозен пристап кон професионалните 
обврски, да го назначи Огнен Неделковски, Раководител на Секретаријатот на Советот, 
за ново лице на местото Виш програмски службеник (SPO) за IPA работната група. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавност да го промени Решението за 
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работната група, а Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност 
да го испрати до Министерството за финансии при ЦФЦД. 

 
 
Точка 4 

       Разно. 
 
 

 
Бр. 02-5793/5                  Совет за радиодифузија на РМ 
27.11.2012 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, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
 
 
Изработил/одобрил:  Ружица Бошнакоска Јотевска 
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