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ЗАПИСНИК 
од 68-та седница на Советот 
одржана на 27.12.2013 година 

 
 

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

Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Селвер Ајдини, 

Столе Наумов, Сељадин Џезаири. 

Отсутни членови на Совет: акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен), 

Бранко Радовановиќ, (оправдано отсутен). 

 Присутни од Стручна служба: м-р Емилија Јаневска, Слободан Беличански, 

м-р Ивона Муфишева Алексовска, Горан Радуновиќ, Арбен Саити, Јетон Исмаили, 

Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска-Јотевска. 

            Други присутни: Владимир Медарски од ЦРМ и Марјан Стефановски од ЦРМ. 

 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 68-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 12 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.  Информација за започнување на процесот на имплементација за воведување 

на систем за управување со квалитет согласно ISO 9001:2008 во Советот за 

радиодифузија на Република Македонија.  

2. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес. 

3. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје. 

4. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.22 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип. 

5. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.24 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово. 

6. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп. 

7. Барање бр.11-492 од 19.12.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово. 
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8. Барање бр.11-491 од 19.12.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.57 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, 

Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

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

подготвен од Весна Симоновска - Заменик на службеникот за мониторинг - МО и 

Катерина Митре - Заменик на службеникот за програмирање – ПО. 

10. Разно. 

 
  
Точка 1 

            Советот ја разгледа предложената Информација за започнување на процесот 

на имплементација за воведување на систем за управување со квалитет согласно ISO 

9001:2008 во Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

          Членот на Советот, Лазо Петрушевски, објасни дека проектот спроведувањето на 

ISO 9001:2008 е во рамките на IPA TAIB 2009 проектот - „Зајакнување на 

административните капацитети на телата задолжени за областите телекомуникации и 

медиуми за ефикасно регулирање на новите, дигитални и повеќенаменски услуги“ на 

АЕК и СРД. Во таа насока информира дека изминатиот период беше спроведен конкурс 

за ангажирање на експерт и како експерт беше избран г-дин Михајло Евросимовски. 

Наведе како добра околност е што стартот на овој проект се поклопува со донесување 

на новите Закони за медиуми, така да Стручната служба во Советот ќе работи на 

новата легислатива, и овој проект ќе се искористи како дополнителна помош за 

изработка на новите подзаконски акти на Советот. 

 Советот со 13 гласа „за“, едногласно ја усвои предложената Информација за 

започнување на процесот на имплементација за воведување систем за управување со 

квалитет согласно ISO 9001:2008 во Советот за радиодифузија на Република 

Македонија. 

 Советот го задолжи м-р Виктор Шиков - Заменик на Вишиот програмски 

службеник (СПО) да подготви допис до Министерството за информатичко општество и 

администрација, со кое ќе ги извести дека Советот за радиодифузија на Република 

Македонија на 27 декември 2013 година го започна процесот за проценка на 

капацитетот и за имплементација на системот за управување со квалитет според 

стандардот EN ISO 9001:2008. 

 Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, дописот да го достави до 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 
Точки од 2 до 8 

       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 одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот 

програмски пакет на: Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје. 

  

 



3 

 

 Советот одлучи:      

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.25, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.27, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, да му се издаде Потврда за 

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

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.24, за регистрација на програмски 

пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.26, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.25, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, 

Штип и Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.57, 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: Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија 

и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје. 

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

наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 
 

Точка 9 
Советот го разгледа и едногласно го усвои предложениот Извештај за 

реализирана обука на тема – „Управување со проектен циклус“, подготвен од Весна 

Симоновска - Заменик на службеникот за мониторинг - МО и Катерина Митре - Заменик 

на службеникот за програмирање – ПО. 

 
 

Точка 10 
Разно 

 
- Советот ја разгледа предложената Информација за постапката за јавна 

набавка, за предметот на јавна набавка – изведување на дополнителни и 
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непредвидени работи за изградба на административниот објект за потребите на 

Советот за радиодифузија, Акционерско друштво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката и Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија. 

          Вишата соработничка од Секторот за правни работи, која од СРД беше избрана за 

член на целата постапка, објасни дека Изведувачот - Друштвото за производство, 

трговија, градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, отпочнал со 

изведување на работите, но при изведувањето на работите, при ископот на јамата на 

објектот, од страна на изведувачот, констатирано е дека низ локацијата предвидена за 

градење поминуваат: магистрален топловод, водовод и други електрични инсталации, кои 

треба да се дислоцираат надвор од просторот за градење, како и да се изведат работи за 

заштита и одводнување на градежната јама. За наведеното, изведувачот го извести 

субјектот на стручниот надзор и инвеститорите. По изработка на проектите за 

дислокација, изведувачот изготви предмер за дополнителните работи кои треба да се 

изведат, кои не се предвидени во основниот Договор, а кои се неопходни за завршување 

на договорените работи. По разгледување на предмерот, инвеститорите констатираа дека 

наведените работи неможат да бидат технички или економски одделени од основниот 

Договор, или да се изведат од друг изведувач без поголеми проблеми. Следствено на 

наведеното, се утврди како неопходно да се спроведе постапка за доделување договор за 

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

став 1, точка 4, алинеја 1 од Законот за јавните набавки), односно дополнителните и 

непредвидените работи да ги изведе: ДПТГУ ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

СОЗР, како договорен орган во согласност со член 24 од Законот за јавните набавки, во 

име на сите изведувачи, ја спроведе предметната јавна набавка. Комисијата за јавна 

набавка беше во состав: Дејан Дамјановски (од СОЗР) - Претседател, Мирјана Спировска 

(од СОЗР) – член, Јулија Глигоровска (од СОЗР) - и Ива Џагора ( од АДСДП). Комисијата 

за јавна набавка детално ја разгледа доставената понуда, изврши споредба на цените од 

понудата со цените на пазарот, при што констатираше дека кај одредени позиции, 

понудените цени се повисоки од реалните пазарни цени, како и дека за одредени позиции 

понудувачот нема доставено цени. Комисијата заклучи да се упати допис до ДПТГУ 

ДЕКОН-КОМ Скопје, со кој ќе го извести за констатираната состојба при разгледување на 

понудата, особено за оние позиции за кои Комисијата смета дека понудените цени се 

повисоки од реалните пазарни цени, како и да ги дополни позициите за кои нема 

доставено цени. ДПТГУ ДЕКОН-КОМ Скопје, достави допис со кој ги образложи 

понудените цени и достави нова понуда, во која изврши намалување на одредени 

позиции, како и ги дополни позициите за кои немаше доставено цени во понудата, така 

што износот на првичната понуда се промени од 28.563.295,29 денари на 31.330.383,00 

денари. Комисијата ја разгледа новата понуда на ДПТГУ ДЕКОН-КОМ Скопје, бр.03-175/13 

од 19.12.2013 година, констатираше дека цитираната понудата е прифатлива и заклучи на 

Директорот на СОЗР, да му предложи да ја прифати понудата, да донесе Одлука за избор 

на најповолна понуда и да се склучи договор за изведување на непредвидени и 

дополнителни работи за изградба на објектот. Директорот донесе Одлука, бр.17-7222/10 

од 20.12.2013 година, со која за најповолна понуда односно за доделување договор за 

јавна набавка за изведување дополнителни и непредвидени работи за изградба на 

административниот објект за потребите на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и 

со деловен простор од значење на Републиката – Скопје и Службата за општи и 

заеднички работи на Владата на Република Македонија, се избира Друштвото за 

производство, трговија, градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 
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Документацијата од спроведената постапка за јавна набавка од страна на СОЗР и 

предложениот Договор за изведување дополнителни работи (доставен од страна на СОЗР 

до СРД), се дадени во прилог на оваа Информација. 

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

одржан состанок, од страна на изведувачот Друштвото за производство, трговија, 

градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, усмено било најавено дека 

понудата што е сега дадена и на која е потпишан договорот ќе претрпи промени во однос 

на намалување на цената бидејќи понудата е направена според проектот, но во пракса се 

покажало дека при градба на објектите се користат помалку градежни материјали од 

предвидените во проектот. Изведувачот информирал дека дебелината на железото што 

ќе се користи и сумите што се наведени во проектот се предимензионирани и дека во 

пракса со градежната книга, од предвиденото ќе биде искористено многу помалку 

килограми железо предвидени во проектот. 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, зборувајќи во негово 

име и слушајќи ја целата дискусија, рече дека за него е многу специфична 

проблематиката во поглед на дополнителните работи, дополнителни цени и сл., бидејќи 

не е стручен во таа насока, и не е убеден дека тоа е точно, пред се дека се работи за 

материјални трошоци, цифри. Дали ќе бидат 30 или 28 милиони денари, се средства кој 

наводно не биле предвидени од Советот или од ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, и 

во таа насока се воздржува од гласање и побара да му бидат доставени дилемите, 

разговорите, документите, бидејќи не се тајна, заради негова сигурност и за да лично се 

консултира со комисијата или со други луѓе кои имаат повеќе сознанија во таа насока, и 

има резерва околу давање согласност за наведените дополнителни работи, и поради тоа 

најави дека нема да даде согласност за предложениот Договор за изведување 

дополнителни работи. Во иднина рече, бидејќи според него се работи за чувствителна 

тема и аферите во медиумите секогаш се прават околу инвестициите и парите и дека 

дополнително се даваат Анекс на Договори, Советот како колективно тело од самиот 

почеток воопшто немал сомневања околу изградбата на административниот објект за 

потребите на Советот за радиодифузија и секогаш едногласно се усвојувало тоа, но сака 

свесно со полно знаење да го поддржи тоа, и бара да ги има документите доставени на 

меил два дена пред одржување на седницата, за да ги направи потребните консултации. 

           Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека Заменикот на 

претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи треба да присуствува на сите состаноци 

во поглед на градењето на новиот објект на Советот, така да на последниот состанок 

бил присутен. Објасни дека овластено лице од Советот е Вишата соработничка од 

Секторот за правни работи, која во информацијата за седницата ги има објаснето сите 

одржани состаноци на кои присуствувала, а Заменикот на претседателот на Советот, д-

р Милаим Фетаи секој документ го има добиено на меил. Во однос на изградбата на 

административниот објект за потребите на Советот за радиодифузија, рече дека 

ниеден член на Совет не може да знае колку градежен материјал е вградено тамо, и за 

таа намена е ангажиран Градежен Институт на Македонија и инженерот за надзор под 

кривична и морална одговорност одговара за количините на материјалите што се 

вградени. И врз база на изјавата на инженерот, прифаќа да ја потпише фактурата, така 

да доколку се случи да има евентуални пропусти, одговара тоа лице кое е платено од 

сите три институции. 

            Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека при градбата на вака големи 

објекти не може се идеално да се предвиди, така да вакви промени поради состојбата 

на теренот се случуваат и се нормални. Рече дека ги прочитал материјалите и од 

негова страна се прифатливи така да ќе ја поддржи точката. Рече дека не треба да се 

заборави дека овој објект ќе остане во корист на идната Агенција. 

 Советот со 8 гласа „за“, и четири гласа воздржани од Заменикот на 

претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот, Столе Наумов, 
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Сељадин Џезаири, Селвер Ајдини, (членот на Советот, Замир Мехмети не беше 

присутен за време на гласањето), ја усвои предложената Информација за постапката 

за јавна набавка, за предметот на јавна набавка – изведување на дополнителни и 

непредвидени работи за изградба на административниот објект за потребите на 

Советот за радиодифузија, Акционерско друштво за изградба и стопанисување со 

станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката и Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија. 

Советот го задолжи Претседателот на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија, согласно член 20 став 1 алинеи 1 и 3 од Деловникот за работа на Советот 

за радиодифузија на РМ, да го потпише предложениот Договор за изведување 

дополнителни работи. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот Договор за 

изведување дополнителни работи, да го достави до Акционерско друштво за изградба 

и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на Републиката 

(АДСДП), со цел истиот да се потпише. 

 

 
 
 
Бр. 02-20/1                           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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