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ЗАПИСНИК 
од 67-та седница на Советот 
одржана 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 ја отвори 67-та седница на 

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

се одржа во просториите на Советот. 

          Советот, едногласно, со 13 гласа „за“,го усвои следниот: 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Предлог – одлуки за доделување договори за јавна набавка за потребите на 

Советот за радиодифузија. 

2. Разно. 

 
  
Точка 1 

            Советот ги разгледа Предлог – одлуките за доделување договори за јавна 

набавка за потребите на Советот за радиодифузија. 

          Раководителите на Секторите во Советот потврдија дека предложените одлуки 

се усогласени со усвоениот Финансиски план на Советот за 2014 година и усвоениот 

Годишен план за јавни набавки на Советот за 2014 година. 

 
- Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 

се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка – услуга: Услуга за привремено вработување, за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавната набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапка согласно член 17 став 1 алинеа 2 и став 2 од Законот за јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки.  
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- Советот со 13 гласа „за“, едногласнодонесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 

се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка – стока:  Канцелариски материјали, за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

         Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки 

 
 

- Советот со 13 гласа „за“, едногласно донесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 

се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка – стока: Средства за хигиена за потребите на Советот за радиодифузија на 

РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

         Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 
- Советот со 13 гласа „за“, едногласно донесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 

се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка: Податоци за електронско мерење на гледаноста на ТВ програмите, со 

Технички спецификации за предметот на набавка кои се доставуваaт во прилог на 

одлуката и претставуваат нејзин составен дел како Прилог бр.1. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката – постапка со преговарање без претходно објавување на оглас (член 99 

став 1 точка 1 алинеја 2) согласно одредбите од Законот за јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 
- Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка – услуга: Финансиски - осигурителни услуги, за потребите на 

Советот за радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 
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Постапката за доделување на договорот за јавната набавка ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

           - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка - услугa: Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и 

принтери. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

 
         - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 

се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка - услугa: Одржување и сервис на постојната компјутерска мрежа и активна 

опрема. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 
 

- Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка - стока: Потрошен информатички материјал за потребите на 

Советот за радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки 

 
            - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка – стока: Истражување на мислењето на публиката за РА и ТВ 

програмите, за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  
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Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

           - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка – услуги: Миење на службените возила на Советот за 

радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 
 

- Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка – услуга: Водоинсталатерски и електричарски услуги за потребите 

на Советот за радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

            - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка – услуга: Ревизорски услуги за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

          - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 

се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка: Одржување на системот за материјално-финансиско работење, плата и 

магацинско работење за потребите на  Советот за радиодифузија на РМ, со Технички 
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спецификации за предметот на набавка кои се доставуваат во прилог на одлуката и 

претставуваат нејзин составен дел како Прилог 1. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката – постапка со преговарање без објавување  јавен оглас (член 99 став 1 

точка 1 алинеа 2) согласно одредбите од Законот за јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

          - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 

се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка - услуги: Авионски билети за потребите на Советот за радиодифузија на 

РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

 Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди   согласно одредбите од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 
           - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка - стоки: Тонери  за принтер и копир апарати за потребите на 

Советот за радиодифузија на РМ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди   согласно одредбите од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

- Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот 

за радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка – услуга: Одржување на хигиената во деловните простории на 

Советот за радиодифузија. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди   согласно одредбите од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 
          - Советот со 13 гласа „за“, едногласно, донесе одлука за потребите на Советот за 

радиодифузија во 2014 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки да 
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се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет 

на набавка - услуги: Одржување на веб - страната на Советот за радиодифузија. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2014-та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка, ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди   согласно одредбите од Законот за 

јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавната набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 
 

Точка 2 
Разно. 

 
- Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

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

Раководителот на 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 со 13 гласа „за“, едногласно,  одлучи да се прифатат Барањата за 

дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА. 

Советот одлучи:      

- на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА, Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на 

пакет програмски сервиси бр.13, за регистрација на програмски пакет на програмски 

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА, Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на 

пакет програмски сервиси бр.14, за регистрација на програмски пакет на програмски 

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

         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: ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА, Скопје. 

        Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, потврдите да ги достави до 
наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 
 
 
 
Бр. 02-19/1                           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 
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