ЗАПИСНИК
од 26-та седница на Советот
одржана на 06.07.2012 година

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, м-р
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Методи
Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири и м-р Васко Петревски.
Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна), Замир
Мехмети (оправдано отсутен), Столе Наумов (оправдано отсутен), акад. Бојан
Шоптрајанов (оправдано отсутен), Селвер Ајдини (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, Арџент Џелили, м-р Симона Темелкова, Луција Ѓурковиќ
и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Новинари: Видимлиски Михајло од 24 Вести, Сања Јовановиќ од Телма,
Букурие Авди од ТВ Ера, Един Бабиќ од ТВ Едо, Мирослава Симоновска од Фокус.

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 26-та седница на
Советот за радиодифузија.
Бидејќи немаше предлози за измена или дополнување на дневниот ред, Советот
едногласно, со 10 гласа „за“, го усвои следниот:

Дневен ред
1. Предлог-Проект за Одбележување на 15 годишниот јубилеј на СРД.
2. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година на Советот
за радиодифузија на РМ (Пречистен текст).
3. Информација по претставката од ВМРО – Народна партија.
4. Извештај за службено патување – Учество на Министерски семинар за развој
и управување на радија и телевизии за земјите во развој, подготвен од Претседателот
на СРД, м-р Зоран Трајчевски и членот на СРД, Методи Стоименовски.

Точка 1
Советот го разгледа Предлог-Проектот за одбележување на 15 годишниот јубилеј
на СРД.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, координатор на активностите
поврзани со Проектот за одбележување на 15 годишниот јубилеј, рече дека целта на
одбележувањето, покрај техничкото основање на СРД и градењето на неговите
институционални капацитети, исто така e да се истакне улогата на СРД во
демократизацијата на општеството и создавањето на медиумски пазар, којшто ќе
работи според пазарно-економски принципи, но истовремено ќе ги поттикнува
медиумите да бидат динамичен форум за размена на идеи и ставови. Проектот
„Одбележување на 15 годишниот јубилеј“, за реализација на оваа цел, предвидува
неколку активности: издавање свечена монографија (во електронска верзија) на
македонски, албански и англиски јазик, којашто ќе ги сумира позначајните
достигнувања на членовите на СРД и претседателите во изминатите 15 години;
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пригодна печатена брошура (од околу 30 страници), краток преглед на историјатот на
СРД со најголемите достигнувања; организирање свечена седница, наменета за
информирање на домашната јавност за јубилејот на СРД; продуцирање на краток
филм за историјатот на СРД; набавка на репрезентативни материјали, брендирани со
посебно лого за јубилејот.еттелота
Советот, едногласно го усвои предложениот Проект за одбележување на
15годишниот јубилеј на СРД и го задолжи Секторот за економско-финансиски работи
да направи за наредната седница на Советот соодветна измена на Финансискиот план
на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година. Советот го задолжи Секторот за
правни работи да направи за наредната седница на Советот соодветна измена на
Годишниот план за јавни набавки на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година.
Точка 2
Советот го разгледа предложеното Дополнување на Годишниот план за јавни
набавки во 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст).
Раководителот на Стручната служба на Советот, објасни дека во утврдениот рок,
доставени биле три понуди. При разгледувањето на понудите, Комисијата утврдила
дека сите понуди ги исполнуваат условите за учество, но се со цена повисока од
износот на средствата утврден во Одлуката за јавна набавка бр.02-3201/1 од
14.06.2012 година. Со оглед на наведеното, понудената цена во доставената понуда
бр. 02-3420/4 од 28.06.2012, е реална цена на пазарот за таков вид на услуга и износот
не го надминува вредносниот праг пропишан за соодветната постапка - барање за
прибирање на понуди без објавување на оглас.
Советот едногласно ја усвои предложената Информација за дополнување на
Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ
(Пречистен текст).
Советот едногласно одлучи, како договорен орган да ја искористи можноста што е
дадена во член 28 став 4 од Законот за јавните набавки, и да дообезбеди средства во
износ од 2.250,00 денари потребни за реализација на договорот, бидејќи цената е
поповолна од реалните цени на пазарот и не го надминува вредносниот праг пропишан
за видот на постапката. На тој начин доставената понуда ќе има третман на соодветна,
односно прифатлива понуда согласно член 3 став став 1 точка 25 од Законот за јавните
набавки.
За таа цел e потребно, постојниот Годишен план за јавни набавки за 2012 година,
согласно член 26 став 3 од Законот за јавните набавки, да се измени на следниот
начин:
Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги
Точката 11 која гласи:

Бр.

40.

Предмет на
Шифра
договорот за јавна
според
набавка/рамковната
ОПЈН
спогодба
Експерт за
реализирање на
обврските од
Законот за еднакви
можности на
жените и мажите

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

мај

Постапка
со барање
за
прибирање
понуди без
објавување
на оглас

90.000,00
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Се менува на следниот начин, и гласи:

Бр.

40.

Предмет на
Шифра
договорот за јавна
според
набавка/рамковната
ОПЈН
спогодба
Експерт за
реализирање на
обврските од
Законот за еднакви
можности на
жените и мажите

Очекуван
почеток на
постапката
(месец)

Вид на
постапката

Проценета
вредност на
набавка/рамковна
спогодба без ДДВ

јули

Постапка
со барање
за
прибирање
понуди без
објавување
на оглас

92.250,00

Финансиските средства за реализација на наведената постапка за доделување на
предметниот договор за јавна набавка, во износ од 2.250,00 денари, се обезбедени со
постојниот Финансискиот план за 2012 година на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 3
Советот ја разгледа предложената Информацијата по претставката од ВМРО –
Народна партија.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски во однос на претставката објасни
дека ВМРО - Народна партија се обратила до Советот со барање од 03.07.2012 година,
во која информира дека на 1.7.2012 година, најголемиот дел од електронските медиуми
објавиле „писмо од таканаречените оснивачи на ВМРО – ДПМНЕ“ и дека на 2.7.2012
бил испратен одговор на писмото, што не бил објавен од страна на телевизиите Сител,
Канал 5 и МРТВ. Стручната служба на Советот за радиодифузија ја разгледала
претставката, доставила мислење и предлог заклучок во однос на претставката од
ВМРО – Народна партија. Во мислењето се вели дека Советот за радиодифузија,
почитувајќи ја самостојноста и независноста на радиодифузерите, не може да им
наложи да објават некоја информација. Меѓутоа, доколку ВМРО - Народна партија сака
да оствари право на одговор и исправка во однос на писмото објавено на 1 јули 2012
година, треба да се обрати до трите радиодифузери – Сител, Канал 5 и МРТВ и да
побара емитување на одговорот врз основа на постапката утврдена во Глава XII од
Законот за радиодифузната дејност. Притоа, треба да има предвид дека: барањето за
објавување одговор и исправка се поднесува во рок од 15 дена од денот на
објавувањето на информацијата на која се однесува (член 152 став 2); дека одговорот
треба да задоволи одредени формални барања во поглед на природата, содржината,
должината и податоците што ги содржи (член 152 ставови 3 и 4 и членови 153 и 154);
дека барањето нема да содржи ниту еден од елементите поради кои радиодифузерите
би можеле да не го објават (член 155), како и дека во случај телевизиите да не го
емитуваат одговорот или исправката, ВМРО – Народна партија има право да покрене
постапка пред надлежен суд (член 157).
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека внимателно ја
прочитал претставката од ВМРО – Народна партија и рече дека се работи за една
многу чувствителна тема, односно од една страна правото за објавување одговор и
исправка на субјектот и од другата страна немешањето во уредувачката политика на
медиумот. Разгледувајќи ја претставката, забележал дека ВМРО – Народна партија не
го доставила одговорот на писмото што не бил објавен од страна на телевизиите
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Сител, Канал 5 и МРТВ, затоа што само е наведено дека е испратено до наведените
медиуми. Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека врз основа на
претставката, Советот не може да увиди дали одговорот на писмото е испратен и дали
е запазен рокот на правото за исправка и одговор, согласно Законот за
радиодифузната дејност дали ги исполнила сите критериуми кои се наведени во
Законот, како што се: во барањето да се наведе информацијата на која се однесува
исправката, односно одговорот, како и датумот и часот на нејзиното емитување;
барањето за исправка односно одговор, се поднесува во пишана форма и мора да ги
содржи сите потребни податоци за подносителот и неговата адреса. Г-динот Фетаи се
согласи со предложениот заклучок наведен во информацијата и мислењето од
Стручната служба, но предложи да се дополни со наведените забелешки посочени од
негова страна.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски се согласи со забелешката од
г-динот Фетаи и рече, за да не се добива впечаток дека ВМРО – Народна партија не
испратила писмо со одговор до наведените медиуми, потребно е дополнително да се
побара до Советот да го достават дописот со кој побарале да им се оствари паравото
на исправка и одговор.
Советот едногласно ја усвои Информацијата по Претставката од ВМРО - Народна
партија.
Советот едногласно одлучи, врз основа на барањето од ВМРО – Народна партија,
да се упатат два дописа со информативна цел, и тоа:
- Првиот, до телевизиите Сител, Канал 5 и МРТВ, со кој ќе бидат информирани за
претставката од ВМРО – Народна партија, а имајќи ја предвид нивната самостојност и
независност при креирањето на програмата, да се потсетат на потребата од
почитување на принципите од член 68 став 2 алинеи 8 и 9 од Законот за
радиодифузната дејност;
- Вториот, до ВМРО – Народна партија со кој ќе бидат информирани за
содржината на дописот од Советот до трите телевизии и за законската постапка за
остварување на правото на одговор и исправка, согласно одредбите од Глава XII од
Законот за радиодифузната дејност. Во дописот да се побара и дополнителна
документација како доказен материјал за испратениот одговор на писмото кој ВМРО –
Народна партија, на 2.7.2012 година, го испратила но не бил објавен од страна на
телевизиите Сител, Канал 5 и МРТВ.

Точка 4
Советот го разгледа предложениот Извештај за службено патување – Учество на
Министерски семинар за развој и управување на радија и телевизии за земјите во
развој, подготвен од Претседателот на СРД, м-р Зоран Трајчевски и членот на СРД,
Методи Стоименовски.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, по однос на Извештајот од
службеното патување, објасни дека Министерскиот семинар за развој и управување на
радијата и телевизиите за земјите во развој, се одржал во Чанг Ша, провинција Хунан,
Народна Република Кина. На семинарот учество земале претставници од повеќе земји
во развој од областа на радиодифузијата, а претставници од Република Македонија
биле м-р Зоран Трајчевски и членот на Советот, Методи Стоименовски. За време на
учеството била направена презентација на тема „Аудио и Аудиовизуелен Пазар во
Република Македонија“, остварени биле и поединечни средби со можни договори за
идна соработка со претставниците на останатите земји учеснички на семинарот.
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Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира дека за време на
престојот во Народна Република Кина имал интервју за Кинеската телевизија каде биле
споделени искуствата од досегашното работење на Советот за радиодифузија.
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за службено патување –
Учество на Министерски семинар за развој и управување на радија и телевизии за
земјите во развој, подготвен од Претседателот на СРД, м-р Зоран Трајчевски и членот
на СРД, Методи Стоименовски.

Бр. 02-3633/6
25.07.2012 година

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,

Скопје

м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска

Изработила: Ружица Бошнакоска Јотевска
Одобрил: м-р Борче Маневски
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