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ЗАПИСНИК
од 8-та седница на Советот

одржана на 19.04.2010 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, акад. Али Алиу, проф. д-р
Томе Груевски, Панче Наумов, Фарук Омерагиќ, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни: акад. Бојан Шоптрајанов (најавено отсуство).
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,

Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Емилија Петревска -
Камењарова, Борче Маневски, Магдалена Давидовска – Довлева и Хари Митрикески -
Клекачкоски.

Други присутни: Предраг Димитровски од весникот Дневник.

Седницата ја отвори и ја водеше Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи под точката Разно да се додадат следните
точки: "Информација од Работилницата за клучните прашања од областа на DTT,
одржана во  Букурешт, од 25 до 26 март 2010“, "Барање на Владимир Ѓорѓиески за
одобрување средства за стручно усовршување (бр.04-1162/1 од 16.04.2010 година)",
"Предлог-Oдлука за плаќање на регистрацијата на службеното моторно возило марка
PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E" и "Предлог-Oдлука за плаќање на КАСКО
осигурување за службеното моторно возило марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E".

              Потоа од страна на членовите на Советот беа прифатен предлогот, при што за
седницата беше утврден следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот за радиодифу-
зија на РМ, одржана на 12 март 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 5-та (ЈАВНА) седница на Советот за
радиодифузија на РМ, одржана на 26 март 2010 година.

3. Информација за службеното патничко возило марка LANČIA K 2.0 LS.
4. Одлука за продажба на движна ствар патничко моторно возило марка

LANČIA K 2.0 LS.
5. Оглас за продажба со јавно наддавање на движна ствар во сопственост на

Советот за радиодифузија на Република Македонија (патничко моторно возило марка
LANČIA K 2.0 LS).

6. Информација за извршена промена на сопственичката структура на ТРД
Б-97 ДООЕЛ од Битола без добиено одобрение од Советот.

7. Одлука за отпис на основно средство на Советот за радиодифузија на РМ
- службено возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" - BERLINGO,
MULTISPEJS 1,9 D.

8. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово (Потврда бр.12).

9. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово (Потврда бр.13).

10. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
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преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово (Потврда бр.14).

11. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово (Потврда бр.15).

12. Барање за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски  инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.7).

13. Барање за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски  инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.8).

14. Барање за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски  инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.9).

15. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.10).

16. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.11).

17. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.12).

18. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.13).

19. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип
(Потврда бр.8).

20. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип
(Потврда бр.9).

21. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес
(Потврда бр.10).

22. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес
(Потврда бр.11).

23. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес
(Потврда бр.12).

24. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
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преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за производство, трговија,
угостителство, сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-импорт
Гостивар (Потврда бр.2).

25. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ
Пробиштип (Потврда бр.3).

26. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
(Потврда бр.11).

27. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
(Потврда бр.12).

28. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
(Потврда бр.13).

29. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
(Потврда бр.14).

30. Предлог-награди за посебни вонредни залагања во работењето на
вработените во Стручната служба на Советот.

31. Барање од ЈУ Центар за организирање приредби "УНИВЕРЗАЛНА САЛА"
Скопје (бр.03-847/1 од 18.03.2010 година) за одобрување средства за награда која ќе ја
доделува Советот за радиодифузија на Македонскиот Радиски Фестивал, насловен
како "Македонска Радио Селекција или МАРС".

32. Разно.
             - Информација од Работилницата за клучните прашања од областа на DTT,
одржана во  Букурешт, од 25 до 26 март 2010.
           - Барање на Владимир Ѓорѓиески за одобрување средства за стручно
усовршување (бр.04-1162/1 од 16.04.2010 година).
           -  Предлог-Oдлука за плаќање на регистрацијата на службеното моторно возило
марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E.
           -  Предлог-Oдлука за плаќање на КАСКО осигурување за службеното моторно
возило марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E

Точка 1
            Записникот од 4-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на 12
март 2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 2
             Записникот од 5-та (ЈАВНА) седница на Советот за радиодифузија на РМ,
одржана на 26 март 2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 3
Советот ја усвои Информацијата за службеното патничко возило марка LANČIA

K 2.0 LS и го задолжи Секторот за правни работи да подготви Одлука за продажба
на движната ствар (патничкото возило марка LANČIA K 2.0 LS) со оглас за јавно
надавање.
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Точка 4
Во врска со предложената Одлука за продажба на движна ствар патничко

моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS, Советот за радиодифузија на РМ донесе
одлука да се пристапи кон продажба на движна ствар:
             - патничко моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица
SK-058-II, број на шасија ZLA83800002092597, број на мотор 1197606, година на
производство 1998, лимузина, со јавно наддавање, во сопственост на Советот за
радиодифузија на Република Македонија, согласно Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи (“Службен весник на РМ” бр.8/2005,
150/2007). Потребата за отуѓување на движната ствар да се спроведе преку
објавување оглас за јавно наддавање, во “Службен весник на Република Македонија” и
во дневниот печат. Постапката за продажба на движната ствар патничко моторно
возило марка
LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II, ќе ја спроведе Комисијата за
располагање со движни ствари во следниот состав: Хари Митрикески - Клекачкоски,
претседател; Љубе Тарчуговски, член и Владимир Ѓорѓиески, член, со нивните
заменици Арбен Саити, заменик претседател; Назиф Зејнулаху, заменик член и Симе
Златески, заменик член. Наведената комисија се формира за период од 4 (четири)
години.

Точка 5
Во врска со предложениот Оглас за продажба со јавно наддавање на движна

ствар во сопственост на Советот за радиодифузија на Република Македонија (патничко
моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS), Советот за радиодифузија на РМ донесе
одлука да се објави Оглас за продажба со јавно наддавање на движнa ствар во
сопственост на Советот за радиодифузија на Република Македонија - патничко
моторно возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II, број на
шасија ZLA83800002092597, број на мотор 1197606, година на производство 1998,
лимузина. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави огласот за јавно
наддавање во “Службен весник на Република Македонија”. Советот го задолжи
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да го објави
огласот за јавно наддавање во 2 (два) весника: 1 весник на македонски јазик и 1 весник
на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од
македонскиот, на товар на Советот за радиодифузија на РМ како орган-корисник на
движната ствар.

            Точка 6
Во однос на предложената Информација за извршена промена на

сопственичката структура на ТРД Б-97 ДООЕЛ од Битола без добиено одобрение од
Советот, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои
Информацијата за извршена промена на сопственичката структура на ТРД Б-97
ДООЕЛ од Битола без добиено одобрение од Советот. Советот го задолжи Секторот
за правни работи на ТРД Б-97 ДООЕЛ од Битола да му ја изрече мерката писмена
опомена, затоа што извршил промена на сопственичката структура без добиено
одобрение од Советот. Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен
развој да побара од ТРД Б-97 ДООЕЛ од Битола да достави барање за одобрение на
сопственичката структура.

            Точка 7
Во врска со предложената Одлука за отпис на основно средство на Советот за

радиодифузија на РМ - службено возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" -
BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D, Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да се
започне постапка за отпис на основно средство на Советот за радиодифузија на РМ
согласно позитивните законски прописи кои ја уредуваат предметната материја, и тоа
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за: - службено возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" - BERLINGO, MULTISPEJS
1,9 D, со регистарска таблица SK-517-SP, број на шасија VF7MFWJZF65246311, број на мотор
10DXAN4011200, година на производство 1998, боја на каросерија “91/Мет.Тем. Плава“.
Отпишаното средство ќе падне на товар на Советот за радиодифузија на РМ. Советот
го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената Одлуката.

            Точка 8
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на На  Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово и да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 9
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на На  Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово и да му издаде Потврда бр.13 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

           Точка 10
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово и да му издаде Потврда бр.14 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 11
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
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Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ
Куманово и да му издаде Потврда бр.15 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 12
Во врска со Барањето за дополнување на дигиталниот пакет програмски

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски  инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на дигиталниот пакет
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите
Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје и да му издаде
Потврда бр.7 за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип.

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права да ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 13
Во врска со Барањето за дополнување на дигиталниот пакет програмски

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски  инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на дигиталниот пакет
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите
Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје и да му издаде
Потврда бр.8 за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип.

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права да ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 14
Во врска со Барањето за дополнување на дигиталниот пакет програмски

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски  инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ
донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на дигиталниот пакет
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите
Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје и да му издаде
Потврда бр.9 за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје, Куманово, Велес,
Тетово и Штип.
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Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права да ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 15
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје и
да му издаде Потврда бр.10 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 16
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје и
да му издаде Потврда бр.11 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 17
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје и
да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 18
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје и
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да му издаде Потврда бр.13 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 19
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип и
да му издаде Потврда бр.8 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 20
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип и
да му издаде Потврда бр.9 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 21
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес и да му
издаде Потврда бр.10 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 22
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
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комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес и да му
издаде Потврда бр.11 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 23
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес и да му
издаде Потврда бр.12 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 24
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за производство,
трговија, угостителство, сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за производство, трговија, угостителство,
сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар и да му
издаде Потврда бр.2 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 25
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа
КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го
прифати Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ
Пробиштип и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 26
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
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комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
и да му издаде Потврда бр.11 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 27
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
и да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 28
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
и да му издаде Потврда бр.13 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

            Точка 29
Во врска со Барањето за регистрација на пакетот програмски сервиси за

реемитување  преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да го прифати
Барањето за дополнување на пакетот програмски сервиси за реемитување преку јавна
комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово
и да му издаде Потврда бр.14 за регистрација на пакетот 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 ги запише барањето и потврдата во Уписникот
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 30
   Во однос на предложените Награди за посебни вонредни залагања во

работењето на вработените во Стручната служба на Советот, Советот за
радиодифузија на РМ донесе одлука да се усвојат предложените награди за посебни
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вонредни залагања во работењето на вработените во Стручната служба на Советот, и
тоа:

- Андриана Скерлев – Чакар – 15.000,00 денари, нето.
- Огнен Неделковски – 13.000, денари, нето.
- Емилија Јаневска – 10.000,00 денари, нето.
- Арбен Саити – 8.000,00 денари, нето.
- Хари Митрикески – Клекачкоски – 7.000,00 денари, нето.
- Симона Темелкова – 4.000,00 денари, нето.
- Горан Радуновиќ – 14.000,00 денари, нето.
- Наташа Стојчевска – 6.000,00 денари, нето.
- Цветанка Митревска – 8.000,00 денари, нето.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената
одлука.

Точка 31
   Советот го разгледа Барањето од ЈУ Центар за организирање приредби

"УНИВЕРЗАЛНА САЛА" Скопје (бр.03-847/1 од 18.03.2010 година) за одобрување
средства за награда која ќе ја доделува Советот за радиодифузија на Македонскиот
Радиски Фестивал, насловен како "Македонска Радио Селекција или МАРС". Членот на
Советот, Столе Наумов рече дека ја поддржува оваа иницијатива, но истакна дека
треба да се размисли за името на оваа награда, односно да се прецизира што точно ќе
наградува Советот и притоа на некој начин, да се стимулира уметничката вредност на
песната која ќе биде наградена. Членот на Советот, Фарук Омерагиќ рече дека ова ќе
претставува своевидна промоција на Советот за радиодифузија и смета дека е
полезно воведувањето на оваа награда на Македонскиот Радиски Фестивал, насловен
како "Македонска Радио Селекција или МАРС". Потоа, едногласно Советот го усвои
Барањето од ЈУ Центар за организирање приредби "УНИВЕРЗАЛНА САЛА" Скопје
(бр.03-847/1 од 18.03.2010 година) за одобрување средства за награда која ќе ја
доделува Советот за радиодифузија на Македонскиот Радиски Фестивал, насловен
како "Македонска Радио Селекција или МАРС". Советот донесе одлука да востанови
парична награда од 30.000,00 денари на Македонскиот Радиски Фестивал, насловен
како "Македонска Радио Селекција или МАРС". Советот го задолжи Секторот за правни
работи да ја подготви Одлуката и писмено да го извести ЈУ Центар за организирање
приредби "УНИВЕРЗАЛНА САЛА" Скопје за својата одлука. Советот го задолжи
Секторот за програмски работи, најмалку 45 дена пред одржувањето на фестивалот,
да им достави допис на сите национални и локални радио и телевизиски станици, во
кој ќе ги извести дека времето потрошено за емитување на радио и ТВ рекламниот
спот кој ќе го најавува одржувањето на фестивалот "МАРС 2010" нема да им се смета
во вкупното дозволено време за рекламирање во еден час.

Точка 32
Разно

- Советот ја разгледа и ја усвои Информацијата од Работилницата за клучните
прашања од областа на DTT, одржана во  Букурешт, од 25 до 26 март 2010.

- Во врска со Барањето на Владимир Ѓорѓиески за одобрување средства за
стручно усовршување (бр.04-1162/1 од 16.04.2010 година), Советот за радиодифузија
донесе заклучок да го усвои Барањето на Владимир Ѓорѓиески за одобрување
средства за стручно усовршување (бр.04-1162/1 од 16.04.2010 година). Советот донесе
одлука на Владимир Ѓорѓиески да му се одобрат средства за стручно усовршување,
односно за посета на специјализиран курс – англиски јазик за правници (ILEC), во
организација на ЕСП Скопје. На  Владимир Ѓорѓиески му се одобруваат средства во
висина од 6.750,00 денари за посета на специјализиран курс – англиски јазик за
правници (ILEC), во организација на ЕСП Скопје. Советот го задолжи Секторот за
правни работи да ја подготви горенаведената Одлука и да подготви договор со кој ќе
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се утврдат правата и обврските помеѓу Владимир Ѓорѓиески и Советот за
радиодифузија на РМ, согласно подзаконските акти на Советот.

 -  Во врска со Предлог-Oдлуката за плаќање на регистрацијата на службеното
моторно возило марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E, Советот за радиодифузија
донесе Советот донесе Oдлука за плаќање на регистрацијата на службеното моторно
возило марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E. Се одобруваат средства во висина од
6.500,00 денари за плаќање на регистрацијата на службеното моторно возило марка
PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E. Советот го задолжи Секторот за правни работи да
ја подготви горенаведената Одлука.

- Во врска со Предлог-Oдлуката за плаќање на КАСКО осигурување за
службеното моторно возило марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E, Советот за
радиодифузија донесе Oдлука за плаќање на КАСКО осигурување за службеното
моторно возило марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E. Се одобруваат средства во
висина од 500 евра во денарска противредност за плаќање на КАСКО осигурување за
службеното моторно возило марка PEUGEOT 308 Break CF Pack 1.4E. Советот го
задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената Одлука.

Бр. 02-1159/14     Совет за радиодифузија на РМ
25.06.2010 година                                                    П р е т с е д а т е л,

             С к о п ј е                                                              Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ


