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ЗАПИСНИК 
од 66-та седница на Советот 
одржана на 24.12.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, м-р Алма Машовиќ, м-р 

Борис Арсов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко 

Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, Селвер Ајдини, Столе Наумов. 

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен), акад. 

Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 

 Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија 

Јаневска, м-р Ивона Муфишева – Алексовска, Арбен Саити, Александар Џуваревиќ, 

Билјана Бошњаковски, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска-

Јотевска. 

            Други присутни: / 

 

 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 66-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

          Советот, едногласно, со 12 гласа „за“, (членот на Советот, Столе Наумов, не 

беше присутен за време на гласањето), го усвои следниот: 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 63-та седница на Советот, одржана на 

10.12.2013 година. 

2. Усвојување на Записникот од 64-та седница на Советот, одржана на 

13.12.2013 година. 

3. Предлог-Финансиски план на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија за 2014 година. 

4. Предлог-Годишен план за јавни набавки во 2014 година на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија.  

5. Предлог-Распоред на постапките за јавни набавки по Сектори за Предлог-

Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија. 

6. Анализа на завршениот процес на дигитализација. 

7. Барање бр.11-479 од 12.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници 

Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти 

Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

8. Барање бр.11-480 од 12.12.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.21 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 

Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 

Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

9. Барање бр.11-481 од 12.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.6 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници 
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Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети 

Николе, Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

10. Барање бр.11-482 од 12.12.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.22 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 

Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 

Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

11. Известување за заинтересираноста за реемитување на телевизискиот 

програмски сервис на ТРД ТВ Лажани ДООЕЛ – с. Лажани, Долнени преку ИПТВ 

платформата на Македонски Телеком АД – Скопје. 

12. Предлог-Одлука за определување краен рок за користење финансиски 

средства за додипломски студии, последипломски студии и докторски студии. 

13. Извештај за реализирана обука на тема – „Управување со проектен циклус“, 

подготвен од м-р Виктор Шиков и м-р Владимир Ѓорѓиески. 

14. Разно. 

 

 
 Точка 1 

 Советот го разгледа и едногласно (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), го усвои Записникот од 63-та седница на Советот, 

одржана на 10.12.2013 година, во текстот како што беше предложен. 

 

Точка 2 
Советот го разгледа и едногласно (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), го усвои Записникот од 64-та седница на Советот, 

одржана на 13.12.2013 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 3 
            Советот го разгледа Предлог-Финансиски план на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија за 2014 година. 

 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи даде објаснување 

на Предлог - Финансискиот план  за 2014-та година кој беше доставен во прилог на 

материјалот за седницата,  со образложение за висината на планираните расходи и  

приходи. 

 Советот донесе едногласна одлука (членот на Советот, Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето) да се усвои предложениот Финансиски план на 

Советот за радиодифузија на РМ за 2014 година. 

            Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената 

одлука. 

 

 
Точка 4 

             Советот го разгледа Предлог-Годишниот план за јавни набавки во 2014 година 

на Советот за радиодифузија на Република Македонија.  

             Соработникот од Секторот за правни работи даде објаснување во однос на 

Предлог-Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија, напоменувајќи дека е извршена одредена 

корекција во однос на името на набавките кај услугите. 

             Советот едногласно (членот на Советот, Столе Наумов, не беше присутен за 

време на гласањето), го усвои предложениот Годишен план за јавни набавки во 2014 

година на Советот за радиодифузија на РМ. 



3 

 

           Советот го задолжи Секторот за правни работи Годишниот план за јавни набавки 

во 2014 година на Република Македонија, да го достави до раководителите на сите 

сектори во Советот. 

 
 
Точка 5 

             Советот го разгледа Предлог-Распоредот на постапките за јавни набавки по 

Сектори за Предлог-Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија. 

             Советот со 13 гласа „за“, едногласно, го усвои предложениот Распоред на 

постапките за јавни набавки по Сектори за Годишниот план за јавни набавки во 2014 

година на Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

              Советот го задолжи Секторот за правни работи Распоредот на постапките за 

јавни набавки по Сектори за Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија, да го достави до раководителите 

на сите сектори во Советот. 

 
Точка 6 
Советот ја разгледа предложената Анализа на завршениот процес на 

дигитализација. 

Раководителот на Секторот за технологии и информатика, објасни дека 

наведената анализа е изработена согласно планот за работа на Советот за 2013 

година. Наведе дека дигитализација на терестријалното емитување на телевизиските 

програмски сервиси претставува заокружување на процесот на потполна 

дигитализација на телевизијата. На дигитализацијата на преносот и претходеа 

дигитализација на производство на телевизиски содржини, како и дигитализација на 

терминалните уреди односно приемниците за гледање на телевизија. На крајот рече 

дека во анализата се дадени и заклучоците во однос на воведувањето на дигиталната 

терестријална телевизија каде сите страни треба да имаат полза, а најмногу граѓаните 

како крајни корисници. 

Членовите на Советот, Методи Стоименовски и м-р Методија Јанчески имаа 

одредени забелешки во однос терминологијата употребена во содржината на текстот,  

одредени формулации да се презизираат и предлози да се отстранат одделни пасуси 

за кој сметаа дека не треба да бидат дел од горенаведената Анализа. 

           Согласно дискусијата, Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, 

предложи по завршувањето на седницата членовите на Советот, Методи Стоименовски 

и м-р Методија Јанчески и раководителот на Секторот за технологии и информатика, 

да го усогласат текстот во Анализа на завршениот процес на дигитализација, и во таа 

насока предложи точката да се одложи на продолжението на 66-та седница. 

 
 
Точки од 7 до 10  

            Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, информира дека е 

пристигната претставката доставена од Мактелко ДОО Битола, бр. 03-212 од 

23.12.2013 година, во која е наведено дека ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 

ДООЕЛ Штип, ги реемитувал телевизиските програмски сервиси HBO Comedy и HBO 

пред да добие потврда за регистрација на тие сервиси во неговиот програмски пакет, 

издадена од Советот за радиодифузија на Република Македонија. Во таа насока 

наведе дека наведениот оператор воопшто не го почитува Законот. 

          Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во однос на ТРД – оператор на кабелска 

мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, предложи да се прават зачестени контроли на овој 

оператор, со цел да се спречат евентуалното незаконско работење. 
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По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, Советот 

едногласно го задолжи Секторот за технологии и информатика да подготви снимки од 

централните изданија на вестите на сите комерцијални телевизии на државно ниво кои 

се емитуваат преку дигитални терестријални мултиплекси и сателит, а се реемитуваат 

од страна на операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД Роби ДОЕЛ Штип, со цел 

да се провери техничкиот квалитет на реемитуваната слика и реемитуваниот тон за 

време на тие програми. 

           Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да го извести 

Советот во однос на наодите. 

     Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,  

вишата соработничка од Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во 

согласност со Одлуката за доставување на пропратна документација кон Барањата и 

другите дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија и Правилникот за 

регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 

мрежи. 

            Советот едногласно одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на 

регистрираниот програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 

Штип. 

             Советот едногласно одлучи:      

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свeти Николе, 

Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.5, за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, 

Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистрација на 

дигитален пакет програмски сервиси бр.21, за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, 

Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.6, за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, 

Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистрација на 

дигитален пакет програмски сервиси бр.22, за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

         Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права да подготви допис до ТРД – оператор на кабелска 

мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, со кој, врз основа на содржината на претставката 

доставена од Мактелко ДОО Битола, бр. 03-212 од 23.12.2013 година, ќе го опомене 

овој оператор дека не смее да реемитува телевизиски програмски сервиси пред да 

добие потврда за регистрација на тие сервиси во неговиот програмски пакет, издадена 

од Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

           По предлог на членот на Советот, Столе Наумов, Советот го задолжи Секторот 

за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да 

подготви допис до HBO Europe s r.o., претставувана од  страна на г-дин Ondrej Zach, 

Менаџер, со кој ќе го извести дека ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
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Штип, започнал со реемитување на телевизиските програмски сервиси на HBO Comedy 

и HBO пред издавање на потврда за регистрација на тие сервиси во неговиот 

програмски пакет од Советот за радиодифузија на Република Македонија, што не е 

дозволено со Законот за радиодифузната дејност. 

         Советот го задолжи Секторот за правни работи да го извести подносителот на 

претставката Мактелко ДОО Битола со арх. бр. 03-212 од 23.12.2013 година, за 

заклучокот на Советот. 

         Советот го задолжи назначеното лице од Советот за водење на предмети од 

управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од управна 

постапка – Уп 1. 

         Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 

програмските пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип. 

         Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до 

наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа и горенаведените дописи до 

наведените субјекти. 

 
 

Точка 11 
            Советот го разгледа Известување за заинтересираноста за реемитување на 

телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ Лажани ДООЕЛ – с. Лажани, Долнени 

преку ИПТВ платформата на Македонски Телеком АД – Скопје. 

            Членот на Советот, Антонио Јовановски, објасни дека имал прилика да 

контактира со горе наведениот радиодифузер, за кој, по објавениот разговор, рече дека 

телевизијата има проблеми и моментално гледачите немаат можност да ја гледаат 

оваа телевизија на подрачјето за кој има добиено дозвола. Во однос на заклучокот 

предложен од Стручната служба на Советот, рече дека се согласува со него, но рече 

дека би требало да интервенира во однос на, договорот со ИПТВ платформата на 

Македонски Телеком АД – Скопје да биде склучен во пократок временски период, пред 

новогодишните празници, за да не бидат оштетени гледачите во општините кој ги 

покрива ТВ Лажани и со цел, со помош на рекламите, да се подобри економската 

состојба на медиумот. 

              Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски предложи да се испрати 

посебен допис до Македонски Телеком АД Скопје. Имено Македонски Телеком АД 

Скопје, го известил Советот дека до 1 август 2013 година ќе ги пренесува сите 

телевизии согласно законската обврска, но се уште не го испочитувал договорот.  

           Советот едногласно, со 13 гласа „за“ го усвои предложеното Известување за 

заинтересираноста за реемитување на телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ 

Лажани ДООЕЛ – с. Лажани, Долнени преку ИПТВ платформата на Македонски 

Телеком АД – Скопје. 

           По предлог на Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, едногласно, со 

13 гласа „за“, Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторските права и сродните права да подготви допис до Македонски Телеком АД 

Скопје, со кој ќе побара овој оператор на јавна комуникациска мрежа која не користи 

неограничен ресурс, со оглед на проширениот технички капацитет на неговата 

дигитална ИПТВ платформа, да ги вклучи во основниот пакет на МАХ ТВ, согласно 

подрачјето на емитување, сите радиодифузери, телевизии на локално ниво на кои им е 

издадена дозвола за вршење радиодифузна дејност преку јавна комуникациска мрежа 

која не користи ограничен ресурс, согласно законските услови по член 55 од ЗРД, со 

барање Македонски Телеком АД Скопје, во одговор на дописот на Советот, да го 

наведе крајниот рок за исполнување на наведената законска обврска. 

            Советот го задолжи Секретаријатот, да го достави известување и дописот до 

Македонски Телеком АД – Скопје. 
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            Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторските права и сродните права да го извести ТРД ТВ Лажани ДООЕЛ – с. Лажани, 

Долнени за одлуката на Советот. 

 
 
Точка 12 

            Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за определување краен рок за 

користење финансиски средства за додипломски студии, последипломски студии и 

докторски студии. 

           Членот на Советот, Сељадин Џезаири, предложи точката да се одложи, со оглед 

на тоа што заменикот на Претседателот, д-р Милаим Фетаи не е присутен на 

седницата, а точката се однесува и за него. 

           Членот на Советот, Столе Наумов, предложи да се разгледа уште еднаш 

договорот/случајот за Арџент Џелили, виш соработник во секторот за технологии и 

информатика, со оглед на тоа дека на него му се доделени еден дел од финансиските 

средства за постдипломски студии. 

Советот едногласно донесе Одлука со која се задолжуваат вработените во 

Советот за радиодифузија: 

- д-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на Советот и 

- м-р Андриана Скерлев-Чакар, раководител на Стручната служба на Советот, 

на кои како корисници на средства, од страна на Советот како давател на средства, им 

се исплатени финансиски средства за докторски студии, овие студии да ги завршат во 

рок од 5 (пет) години од денот на прифаќањето на темата на докторската дисертација.  

Горенаведените вработени се обврзуваат по завршувањето на докторските 

студии и одбраната на докторската дисертација, до Советот да достават доказ – 

уверение за завршени докторски студии (оригинал на увид или копија заверена на 

нотар).  

 Се задолжува м-р Андриана Скерлев-Чакар, раководител на Стручната служба 

на Советот, да продолжи да работи во Советот за радиодифузија, во толкав временски 

период колку што траеле студиите, односно од датумот на исплатата на финансиските 

средства до датумот на завршувањето на студиите. 

            Советот со 12 гласа „за“, (членот на Советот, Столе Наумов се изема од 

гласање), донесе Одлука со која се задолжува членот на Советот за радиодифузија: 

- Стојанче Наумовски, член на Советот, 

на кој како корисник на средства, од страна на Советот како давател на средства, му се 

исплатени финансиски средства за постдипломски студии, а кој се уште ги нема 

завршено, постдипломските студии да ги заврши најдоцна до 30-ти јуни 2014 година. 

 Советот донесе Одлука со која се задолжуваат вработените во Советот за 

радиодифузија: 

- Арбен Саити, раководител на Секторот за технологии и информатика, 

- Биљана Бошњакоски, виш соработник во Секторот за спречување на 

пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, 

- Арџент Џелили, виш соработник во секторот за технологии и информатика и  

- Магдалена Давидовска Довлева, раководител на Секторот за истражување и 

долгорочен развој,  

- Арџент Џелили, виш соработник во секторот за технологии и информатика  

на кои како корисници на средства, од страна на Советот како давател на средства, им 

се исплатени финансиски средства за постдипломски студии, а кои сеуште ги немаат 

завршено, постдипломските студии да ги завршат најдоцна до 30-ти јуни 2014 година. 

 Советот ги задолжи Арбен Саити, раководител на Секторот за технологии и 

информатика, Биљана Бошњакоски, виш соработник во Секторот за спречување на 

пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, Магдалена Давидовска 

Довлева, раководител на Секторот за истражување и долгорочен развој и Арџент 
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Џелили, виш соработник во секторот за технологии и информатика, по завршувањето 

на постидипломските студии во предвидениот рок 30-ти јуни 2014 година, да продолжат 

да работат во Советот за радиодифузија, во толкав временски период колку што 

траеле студиите, односно од датумот на исплатата на финансиските средства до 

датумот на завршувањето на студиите. 

 Советот донесе Одлука со која се обврзуваат вработените во Стручната 

служба на Советот за радиодифузија:  

- м-р Драгица Љубевска, виш соработник во Секторот за европска и 

меѓународна соработка и односи со јавноста, 

- Атила Мемед, помлад соработник за општи и заеднички работи во 

Секретаријатот,  

- м-р Ивона Муфишева – Алексоска, виш соработник во Секторот за правни 

работи, 

- м-р Виктор Шиков, виш соработник во Секторот за програмски работи, 

- м-р Емилија Петреска – Камењарова, виш соработник во Секторот за 

програмски работи, 

- м-р Емилија Јаневска, раководител на Секторот за програмски работи, 

кои до денот на донесувањето на оваа одлука, ги завршиле додипломските студии, 

постдипломските студии односно докторските студии, за кои им биле одобрени 

финансиски средства од страна на Советот, да продолжат да работат во Советот за 

радиодифузија, во толкав временски период колку што траеле студиите, односно од 

датумот на исплатата на финансиските средства до датумот на завршувањето на 

студиите. 

 Заради усогласување со донесените одлуки, Советот го задолжи Секторот за 

правни работи онаму каде што ќе биде потребно, да изврши соодветни измени и 

дополнувања на договорите односно одлуките (врз основа на кои Советот им има 

исплатено финансиски средства на вработените), во делот на утврдениот рок, во кој 

вработените се задолжени да продолжат на работа во Советот за радиодифузија. 

Советот едногласно донесе Одлука со која се задолжува Гордана Мајнова, 

поранешен работник во Советот за радиодифузија на Република Македонија, на 

Советот да му ги врати финансиските средства во износ од 129.281,00 денари, со 

законска односно казнена камата, согласно позитивните законски прописи, се до денот 

на исплатата, кои финансиски средства, врз основа на Одлуката, бр.02-3033/3 од 

24.12.1999 година, Советот ги има исплатено за завршување постдипломски студии по 

комуникации на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања. 

Задолжението за враќање на исплатените финансиски средства на Гордана 

Мајнова, е од причина што во моментот на престанокот на работниот однос во Советот 

(31.03.2005 година), именуваната не ги завршила постдипломските студии, а целта за 

која биле исплатени средствата биле создавање услови за поквалитетно извршување 

на нејзините работни задачи во Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

Советот едногласно донесе Одлука со која се задолжува лицето Владимир 

Крстевски, поранешен член на Советот за радиодифузија на Република Македонија, 

најдоцна до крајот на месец декември 2013 година, до Советот да достави 

уверение/диплома за завршени постдипломски студии (оригинал или копија заверена 

на нотар) на Меѓународниот факултет за филмска уметност, Софија, Слободен 

Универзитет, Варна, за кои му биле исплатени финансиски средства од страна на 

Советот, во вкупен износ од 2.500 УСД (две илјади и петстотини американски долари). 

Доколку во рокот утврден во оваа Одлука, лицето Владимир Крстевски до 

Советот за радиодифузија не достави уверение/диплома за завршени постдипломски 

студии за кои му биле одобрени финансиските средства од страна на Советот, 

потребно ќе биде исплатените средства од точка 6 на овој заклучок, да му ги врати на 
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Советот за радиодифузија, со затезна односно казнена камата согласно позитивните 

законски прописи, до денот на исплатата. 

Советот одлучи, членовите на Советот и вработените во Стручната Служба на 

Советот, на кои им се исплатени финансиски средства за докторски студии и 

постдипломските студии, доколку студиите не ги завршат во определените рокови, да 

ги вратат добиените средства со затезна односно казнена камата, согласно 

позитивните законски прописи. 

            Се задолжува Секторот за правни работи да ги подготви горенаведените 

одлуки. 

            Се задолжува Секретаријатот, одлуките да ги достави до Гордана Мајнова и 

Владимир Крстевски.  

 

Точка 13 
            Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај за 

реализирана обука на тема – „Управување со проектен циклус“, подготвен од м-р 

Виктор Шиков и м-р Владимир Ѓорѓиески. 

 

Точка 14 
  Разно. 

- Советот едногласно, со 13 гласа „за“, донесе Одлука за одобрување 

финансиски средства во износ од 40.000,00 денари со вклучен ДДВ од 18% по возило 

односно во вкупен износ од 240.000,00 денари со вклучен ДДВ од 18%, за годишна 

претплата за користење на услуга од страна на Јавното претпријатие за јавни 

паркиралишта Градски Паркинг, Скопје - користење на јавната површина наменета за 

паркирање на која се применува зонскиот систем на работа, Зона А подзона А-1, за 6 

(шесте) службените моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ, и тоа: 

 Сеат Ибица, SK – 4803 – AC; 

 Сеат Ибица, SK – 4804 – AC; 

 Сеат Ибица, SK – 4806 – AC; 

 Сеат Мии, SK – 4805 – AC; 

 Пежо 308, SK-790-ТS и 

  Нисан Кашкаи, SK - 115-UB.  

      Правата и обврските помеѓу Јавното претпријатие Градски паркинг – Скопје, како 

давател на услугата и Советот за радиодифузија на РМ, како корисник на услугата ќе 

се уредат со склучување на Анекс кон Договорот  за правни и физички лица за 

користење на јавна површина наменета за паркирање со годишна претплата за зона А 

подзона А-1 наш бр.03-68/1 од 04.01.2013 година (бр.07/1-39/1 од 25.01.2013 година). 

 Наведените средства се предвидени со Финансискиот план на Советот за 

радиодифузија на РМ за 2014 година. 

          Советот го задолжи Секторот за правни работи, да ја подготви одлуката.  

          Советот го задолжи Секторот за правни работи, да подготви Анекс кон Договорот, 

со цел истиот да се потпише. 

 
- Советот едногласно, со 13 гласа „за“, донесе Решение  за номинирање на лица 

вработени во Советот  (интерни проверувачи) за Активност А1: Оценка на капацитетот 

и имплементација на систем за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 за 

Советот, која е дел од првата компонента – компонента А: Градење на организацискиот 

капацитет на АЕК И СРД за потребите на воспоставување и одржување на Системот за 

управување со квалитет, кои ќе работат на одржување на Системот за управување со 

квалитет  ISO 9001:2008 во Советот за радиодифузија, и тоа:  

- Арбен Саити, Раководител на Секторот за Технологии и информатика на 

Советот - за лице кое е менаџер за квалитет за Активност А1: Оценка на капацитетот и 
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имплементација на систем за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 за 

Советот, и 

- Билјана Парлеева, соработник во Секторот за правни работи - за помошник на 

менаџерот за квалитет за Активност А1: Оценка на капацитетот и имплементација на 

систем за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 за Советот. 

     Советот го задолжи Секторот за правни работи да го подготви решението. 

     Советот го задолжи Секретаријатот во соработка со Секторот за правни работи, 

решението да го достави до Министерство за финансии, Сектор за централно 

финансирање и склучување договори (Програмски службеник за авторизација). 

 
 

ЗАПИСНИК 
од првото продолжение на 66-та седница на Советот 

одржано на 25.12.2013 година 
 

 

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

Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Методи 

Стоименовски, Селвер Ајдини, Столе Наумов. 

Отсутни членови на Совет: Сељадин Џезаири, (оправдано отсутен), Бранко 

Радовановиќ, (оправдано отсутен). 

 Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Цветанка 

Митревска, м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Арбен 

Саити, Магдалена Давидовска Довлева, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица 

Бошнакоска-Јотевска. 

            Други присутни: / 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски го отвори првото продолжение 

на 66-та седница на Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата 

започна во 11 часот и се одржа во просториите на Советот. 

 
 

Точка 1 
Советот повторно ја разгледа и со забелешките дадени од членовите на 

Советот, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименоски, едногласно ја усвои 

предложената Анализа на завршениот процес на дигитализација. 

             Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 

јавноста, горенаведената анализа да ја објави на веб страната на Советот. 

 
 
 
Бр. 02-18/1                           Совет за радиодифузија на РМ 
02.01.2014 година                                                                   П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е             д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
  
 
 
 
Записникот го водеше, 
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
Изработил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 


