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ЗАПИСНИК
од 02-та седница на Советот
одржана на 26.01.2011 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Алма
Машовиќ и м-р Борис Арсов

Отсутни:  акад. Бојан Шоптрајанов
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен

Неделковски, Цветанка Митревска, м-р Емилија Јаневска, Арбен Саити, Слободан
Беличански, Борче Маневски, Магдалена Давидовска – Довлева, Милаим Абдураими,
Горан Радуновиќ, Хари Митриќески - Клекачкоски и Ружица Бошнакоска - Јотевска.

Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 02-та седница на Советот за
радиодифузија. Поради тоа што немаше предлози за измена и дополнување на
Дневниот ред, Советот едногласно го прифати следниот:

Д н е в е н р е д

1. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот за радиодифузија на РМ,
одржана на 24 декември 2010 година, со едно продолжение одржано на 27 декември
2010 година.
2. Усвојување на Записникот од 27-та седница (Јавна седница) на Советот за
радиодифузија на РМ, одржана на 30 декември 2010 година.
3. Изменување на Годишниот план за јавни набавки на Советот за радиодифузија за
2011 година (01-3679/1 од 16.12.2010)
4. Разно.

Точка 1
            Записникот од 26-та седница на Советот за радиодифузија на РМ одржана на
24 декември 2010 година, која имаше и едно продолжение одржано на 27 декември
2010 година, беа усвоени во целост како што беа предложени. Членот на Советот,
Столе Наумов, потсети и во иднина Заклучоците кои Советот ги донесува и се
забележани во Записник, да бидат и  реализирани.

Точка 2
            Записникот од 27-та седница (Јавна седница)  на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 30 декември 2010 година, беше усвоен во целост како што беше
предложен.

Точка 3

Советот едногласно го усвои предложеното Изменување на Годишниот план за
јавни набавки во 2011 година, на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3843/1 од
31.12.2010 година.
Согласно потребите на Советот за радиодифузија на РМ кои произлегоа по
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донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, на
Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3843/1 од 31.12.2010 година, а во врска со
членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, потребно е постојниот Годишен план
за јавни набавки за 2011 година, да се измени, и тоа:

- Во  делот на Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки,
точката 31 која гласи:

Бр
.

Предмет на
договорот за јавна
набавка/рамковнат

а спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)

Вид на
постапката

Проценета вредност
на

договорот/рамковна
та спогодба без

ДДВ (денари)

31.

Патен превоз за
потребите на
Советот за
радиодифузија

април

Постапка
со барање
за
прибирање
понуди без
објавување
на оглас

60.000,00

се брише;

- Во  делот на Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на
стоки, точката 32 која гласи:

Бр
.

Предмет на
договорот за јавна
набавка/рамковнат

а спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)

Вид на
постапката

Проценета вредност
на

договорот/рамковна
та спогодба без

ДДВ (денари)

32.

Хотелско
сместување за
потребите на
Советот за
радиодифузија

април

Член 17
став 1
алинеа 2 и
став 3

350.000,00

се менува на следниот начин, и тоа:

Бр
.

Предмет на
договорот за јавна
набавка/рамковнат

а спогодба

Шифра
според
ОПЈН

Очекуван
почеток на
постапката

(месец)

Вид на
постапката

Проценета вредност
на

договорот/рамковна
та спогодба без

ДДВ (денари)

32.

Агенција за
обезбедување
хотелско сместување
и патен превоз во
РМ за потребите на
Советот за
радиодифузија

јануари

Член 17
став 1
алинеа 2 и
став 3

410.000,00
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За горенаведените измени на Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, на
Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3843/1 од 31.12.2010 година, средствата се
обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2011 година.

Точка 4
Разно

Бр. 02-155/3     Совет за радиодифузија на РМ
21.02.2011 година                                                                 П р е т с е д а т е л,
С к о п ј е Зоран СТЕФАНОСКИ. с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска


