ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ“

ЦЕНОВНИК
на услугите на ЈП „Македонска радиодифузија –
Скопје“
04.04.2007

Врз основа на член 11 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска
радиодифузија (Сл. весник 6/1998 и 98/2000), Управниот одбор на Јавното претпријатие
„Македонска радиодифузија – Скопје“, на седницата одржана на 04.04.2007 донесе:

НА УСЛУГИТЕ НА

ЈАВНОТО

ЦЕНОВНИК
ПРЕТПРИЈАТИЕ „М АКЕДОНСКА

РАДИОДИФУЗИЈА

– СКОПЈЕ“

Со овој Ценовник се нормираат услугите на Јавното претпријатие во дејностите од областа на
развојот, проектирањето, изградбата и одржувањето на радиодифузните системи кои служат за
пренос, емитување и дистрибуција на радио и телевизиските програми, како и другите
информациски содржини, наменети за општ прием во слободен простор и по кабловска
радиотелевизиска мрежа, на територијата на Република Македонија.
Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија - Скопје" ги нуди следните услуги:
−

проектирање, изведба и одржување на радиостаници;

−

монтажа и одржување на радиодифузни уреди, антенски системи и електрични
инсталации;

−

изведба и издавање уверение за измереното заземјување на радио станиците;

−

проектирање, изведба и одржување на кабловски дистрибутивни системи;

−

контрола и мерење на изведените кабловски дистрибутивни системи како и издавање на
уверение за истите;

−

контрола и мерење на квалитетот и покриеноста на територијата на Република Македонија
со радиотелевизиски сигнали;

−

промет на склопови, уреди и опрема од радиодифузната и комуникациската дејноста;

−

издавање под наем на комуникациски линкови и емитување на радио и телевизиски
програми;

−

издавање под наем на дел на инфраструктурата на објектите (деловен простор), а заради
инсталирање на радиодифузна, комуникациска и друга опрема, како и издавање под наем
на веќе инсталираната опрема и уреди;

−

одржување на функционални системи, консалтинг и инжинеринг услуги од областа на
радиодифузијата.

Услугите во Ценовникот се групирани во 6 групи: интелектуални и консултантски услуги, наем на
инфраструктура, наем на траси и емитување, монтажа, одржување и останати услуги. На крајот
се дадени условите за користење на услугите, како и применливите попусти.
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I.

Интелектуални и консултантски услуги
Изработка на разни типови Технички проекти (изградба на радиодифузен објект, поставување
на радиодифузен уред, кабловски дистрибутивен систем и др.), услуги со користење на
дигитален модел на рељефот (изработка на профили на терен, зони на оптичка видливост,
зони на покривање на пункт и др.), како и други консултантски услуги се наплаќаат согласно
ангажманот на професионалниот кадар.
Цената на ангажманот е:
Раководен кадар

30 €/час

Кадар со ВСС

15 €/час

Кадар со ССС

7,5 €/час

Останат кадар
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II.

Наем на инфраструктура
1. Закуп на простор за поставување на опрема во објектот
Месечна цена на закуп = (75 + 25·Број на рамки·Локација)·Намена на опрема·Агрегат [€]
Бр. на рамки: Број на 19’’ рамки со стандардна височина кои што се
зафаќаат со опремата;
Локација:
Локација на објектот во кој се сместува опремата. Факторот за
локација е базиран на трошоците потребни за оперирање на
пунктот за дадената локација и изнесува:
2,5:
Пелистер, РТВ дом;
2:
Црн Врв, Туртел, М. Влај, Буковик, П. Шапка, Водно,
Борула;
1,5:
Боскија, Голак, Цоцон, Стогово, Беласица, Коњско, Г.
Чука, Страцин, Тепавци;
1:
Сите останати.
Намена на опремата:
1:
ФМ радио емитување
1,25: ТВ емитување
1,5:
Телекомуникации
2:
Друга намена
Агрегат:
1:
Без агрегатско напојување
1,1:
Со агрегатско напојување
2. Закуп на простор за поставување на опрема во круг на објектот
Месечна цена на закуп = (50 + 25·Површина·Локација)·Намена на опрема [€]
Површина:

Зафатена површина во кругот на објектот, изразена во m2 [метри
квадратни]и се пресметува како секој започнат метар квадратен;
Локација:
Локација на објектот во кој се сместува опремата. Факторот за
локација е базиран на трошоците потребни за оперирање на
пунктот за дадената локација и изнесува:
2,5:
Пелистер, РТВ дом;
2:
Црн Врв, Туртел, М. Влај, Буковик, П. Шапка, Водно,
Борула;
1,5:
Боскија, Голак, Цоцон, Стогово, Беласица, Коњско, Г.
Чука, Страцин, Тепавци;
1:
Сите останати.
Намена на опремата:
1:
ФМ радио емитување
1,25: ТВ емитување
1,5:
Телекомуникации
2:
Друга намена

3. Закуп на антенски простор
Месечна цена на закуп = 25·Ефективна должина [€]
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- Ефективна должина е должината на антените кога тие би биле поставени една врз друга
и се пресметува како секој започнат метар;
4. Закуп на приклучок за електрично напојување
Месечна цена на закуп без агрегатско напојување = 50 €
Месечна цена на закуп со агрегатско напојување = 100 €
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III.

Наем на траси, уреди и емитување

1. Наем на микробранови траси
А) Краткорочно (по настан):
Цена на закуп на траса (видео канал) = 0,05 €/km за 1 минута
Цена на закуп на траса (аудио канал) = 0,005 €/km за 1 минута
Минимално време на закуп е 60 минути.
Б) Дневно:
Цена на закуп на траса (видео канал) = 15 €/km
Цена на закуп на траса (аудио канал) = 1,5 €/km
В) Месечно:
Цена на закуп на траса (видео канал) = 40 €/km
Цена на закуп на траса (аудио канал) = 4 €/km
- Цената на закуп се однесува на точки во Република Македонија. Закупот на меѓународни
траси е согласно ценовникот на EBU.

2. Емитување на ТВ и радио програми
Месечна цена на емитување = 500·Тип на емитување·(Фактор за моќност)2 [€]
Тип на емитување:
1:
ФМ радио програма
1,35: СБ радио програма
1,7:
ТВ програма
Фактор за моќност (наведената моќноста е инсталирана моќност на уредите):
1:
До 100 W
1,5:
Од 101 W до 500 W
2:
Од 501 W до 1 КW
3:
Од 1 КW до 5 КW
4:
Од 5 КW до 10 КW
5:
Од 10 КW до 50 КW
6:
Од 50 КW до 100 КW
7:
Од 100 КW до 500 КW
8:
Од 500 КW до 1 МW
10:
Над 1 МW

3. Наем на ТВ и радио уреди
Месечна цена на наем на уред за емитување = 100·Тип на уред·(Фактор за моќност)2 [€]
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Тип на уред:
1:
ФМ радио уред
2:
ТВ уред
Фактор за моќност:
1:
До 100 W
1,5:
Од 101 W до 250 W
2:
Од 251 W до 500 W
2,5:
Од 501 W до 1000 W
- Корисникот е должен да обезбеди сместување и електрично напојување за уредот.
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IV.

Монтажа
1. Монтажа на емисиони уреди
Монтажа на емисион уред = 200·Тип на уред·Фактор за моќност [€]
Тип на уред:
1:
ФМ радио уред
1,25: ТВ уред
Фактор за моќност:
1:
До 50 W
1,5:
Од 51 W до 250 W
2:
Од 251 W до 1000 W
2. Монтажа на линковска врски
Монтажа на линковска врска за радио сигнал= 325 €
Монтажа на линковска врска за ТВ сигнал= 475 €
3. Монтажа на антенски системи
Монтажа на ФМ „диполе“ или „јаги“ антенски систем = 40·Кат·Број на правци [€]
Монтажа на ТВ УХФ антенски систем = 72·Кат·Број на правци [€]
4. Монтажа на резервно напојување на уреди (агрегат или АКУ батерија)
Монтажа на резервно напојување до 3 KVA = 100 €
Монтажа на резервно напојување до 15 KVA = 150 €
5. Изведба на внатрешна електрична инсталација
Цената зависи од моќноста и бројот на уредите, географската положба на објектот и
ангажираната работна сила. Вообичаен распон на цената е од 50 € до 250 €, а точната
вредност ќе се утврди врз база на барањето.

Дадените цени се однесуваат на вредноста на работната рака и употребата на соодветните
инструменти. Употребата на потрошен материјал и други делови што се вградуваат, како и
патните и дневни трошоци се наплаќаат дополнително, според Трошковникот.
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V.

Одржување
1. Основно (базно) одржување на инсталациите и уредите
Месечен надомест за основно одржување во објект со посада = 50 €
Месечен надомест за основно одржување во објект без посада = 100 €
2. Паушално одржување на уредите
А) Месечен надомест за емисионен уред = 40·Фактор за моќност·Тип на уред [€]
Фактор за моќност:
1:
До 100 W
2:
Од 101 W до 500 W
3:
Од 501 W до 1 КW
4:
Од 1 KW до 5 КW
5:
Од 5 KW до 10 КW
6:
Над 10 КW
Тип на уред:
1:
Радио уред
1,25: ТВ уред
Б) Месечен надомест за линковски уреди = 100 €/траса;
В) Месечен надомест за КДС = 1 €/корисник;
Минималниот надомест не може да биде под 50 €.
3. Отстранување дефект на уредите
Отстранување дефект на емисионен уред = 45·Локација· (Тип на уред)2 [€]
Локација:
1:
1,33:
Тип на уред:
1:
1,25:

Во лабораторија
На објект
Радио уред
ТВ уред

Отстранување дефект на линковски или КДС уред = 60·Локација [€]
Локација:
1:
Во лабораторија
1,33: На објект

4. Контрола и мерење на техничките карактеристики на уредите
Kонтрола и мерење на емисионен уред = 20·Фактор за моќност·Тип на уред [€]
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Фактор за моќност:
1:
До 100 W
2:
Од 100 до 250 W
3:
Од 250 до 500 W
4:
Над 500 W
Тип на уред:
1:
Радио уред
1,25: ТВ уред
Kонтрола и мерење на линковски уред = 50 €
5. Канално нагодување (со мерење на техничките карактеристики) на уредите
Канално нагодување на емисионен уред = 80·Фактор за моќност·(Тип на уред)2 [€]
Фактор за моќност:
1:
До 100 W
2:
Од 101 до 250 W
3:
Од 251 до 500 W
4:
Над 500 W
Тип на уред:
1:
Радио уред
1,25: ТВ уред
Канално нагодување на линковски уред = 250 €
Канално нагодување на конвертор во КДС = 25 €
6. Одржување на антенски столбови
Испитување, подмачкување, затегање на затеги и центрирање на столбови:
Цевчест столб со 1 ред затеги (до 20 m) = 200 €
Цевчест столб со 2 реда затеги (над 20 m) = 250 €
Решеткаст столб до 60 m = 300 €
Решеткаст столб над 60 m = 350 €
Замена на изолатор на антенски столб = 200 €
Замена на завртка на фланша = 10 €/парче
Замена на шпан-завртка со жабици = 10 €/парче
Исправање на деформиран антенски столб = 100-300 €
Замена на затеги, со вклучени шпан-завртка и жабици = 50 €/парче
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VI.

Останати услуги
1. Kонтрола, мерење и издавање на уверение за заземјување на радиостаница
Рамен терен = 100 €
Нерамен и каменит терен = 200 €
2. Kонтрола, мерење и издавање на уверение за изведени кабелски дистрибутивни системи
(КДС) до 1000 корисници
Цена= 0,82 €/корисник
3. Kонтрола, мерење и издавање на уверение за квалитетот на покриеност со радио или ТВ
сигнал, односно јачината на приемното поле во сервисната зона од еден емисионен уред
Цена= 150 €
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VII.

Услови на плаќање и попусти

1. Услови на плаќање
Сите цени во Ценовникот се искажани во евра и без вклучен Данок на додадена вредност.
Плаќањето се врши во денарска противредност, сметајќи ја вредноста на еврото согласно
средниот курс на НБРМ на денот на издавање на фактурата.
Плаќањето се врши месечно, однапред за секој месец, врз основа на фактурата доставена од
страна на ЈП Македонска радиодифузија – Скопје, во рок од 8 дена.

2. Попусти
А. Попуст за висина на месечната сметка
За сметка над 5.000 €
За сметка над 10.000 €
За сметка над 50.000 €
За сметка над 100.000 €
За сметка над 500.000 €

5%
10%
15%
20%
25%

Б. Попуст за должина на Договорот
За договор од 1 година
За договор од 2 години
За договор од 3 години
За договор од 4 години
За договор од 5 години

5%
10%
15%
20%
25%

Попустите се кумулативни.
Со влегување во сила на овој Ценовник престанува да важи Ценовникот бр.02-24/1 од
07.07.1998 година.
Скопје, 04.04.2007 година
Претседател на УО
Васил Гаџовски
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