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ЗАПИСНИК 
од 60-та седница на Советот 
одржана на 22.11.2013 година 

 
 

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

Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Методи Стоименовски, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, , Бранко Радовановиќ, , м-р 

Васко Петревски 

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

Мехмети (оправдано отсутен), Сељадин Џезаири (оправдано отсутен),  Селвер Ајдини 

(оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Слободан Беличански, 

Цветанка Митревска, Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска-Јотевска. 

            Други присутни: Иле Петрески од 24 Вести. 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 60-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 10 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот, со 11 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

  
1. Предлог-Одлука за избор на член на комисија за јавни набавки од Советот за 

радиодифузија за дополнителни работи.  

2. Предлог-Записник од состанокот на инвеститорите на изградбата на 

административниот објект на улица Мито Хаџивасилев Јасмин во Скопје.  

3. Предлог-Меморандум за соработка на Советот за радиодиодифузија на РМ со 

Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата.  

4. Барање бр.11-435 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

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

5. Барање бр.11-436 од 13.11.2013 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 Скопје.  

6. Барање бр.11-439 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.20 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

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

7. Барање бр.11-437 од 13.11.2013 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 Куманово.  

8. Барање бр.11-438 од 13.11.2013 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 Прилеп.  

9. Барање бр.11-434 од 13.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

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

10. Барање бр.11-440 од 13.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.20, на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
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Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 

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

11. Барање бр.11-441 од 15.11.2013 година, за регистрираниот пакет програмски 

сервиси бр.2 на Друштвото за комуникација, трговија и услуги КАМ НЕТ ДООЕЛ 

Македонска Каменица.  

12. Барање бр.11-445 од 15.11.2013 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.6 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО.  

13. Барање бр.11-442 од 15.11.2013 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.5 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ 

с.Кадино Скопје.  

 14. Разно  
 

 
     Точка 1 
     Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за избор на член на комисија за јавни 

набавки од Советот за радиодифузија за дополнителни работи. 

            Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека на 20-ти ноември 

2013 година Градежниот институт „Македонија” АД Скопје до Советот достави писмен 

допис за потребата од дополнителни и накнадни работи, бр.03-4629/1 од 20.11.2013 

година (бр.1005-1107/9 од 20.11.2013 година), во прилог на кој се доставува 

Информацијата од надзорниот инженер за барањето за дополнителни и непредвидени 

работи, при изведување на работите за изградба на Административниот (деловен) 

објект на ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин” бб. Скопје” (дислокација на магистрален 

топловод, водовод и електротехнички инсталации кои поминуваат низ локацијата 

предвидена за градење и изработка на заштита на темел на јама со колова 

конструкција), кои се неопходно потребни да се направат за нормално изведување на 

градежните работи на предметниот објект, за што е доставен Предмер изработен од 

изведувачот Декон-ком ДООЕЛ Скопје. 

 Согласно горенаведеното, Советот со 9 гласа „за“ и два воздржани гласа од 

членовите на Советот, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, донесе одлука за член на 

Комисијата од Советот за радиодифузија на Република Македонија, за јавна набавка за 

дополнителни и накнадни работи во вршење на стручен надзор при изведбата на 

градежни работи за изградба на Административниот (деловен) објект на Советот, на 

ул.„Мито Хаџивасилев Јасмин” бб. Скопје, да се именува м-р Ивона Муфишева 

Алексовска, Виш соработник од Секторот за правни работи, која ќе учествува во 

работата на Комисијата. 

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

    Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави одлуката до 

Градежен Институт „Македонија” A.Д Скопје, „Служба за општи и заеднички работи” 

Скопје и  „ Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и 

со деловен простор од значење на Републиката Скопје”. 

 
 
  Точка 2 
  Советот го разгледа Предлог-Записникот од состанокот на инвеститорите на 

изградбата на административниот објект на улица Мито Хаџивасилев Јасмин во Скопје. 

  Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ги информира присутните дека 

на 18.11.2013 година, во просториите на Службата за општи и заеднички работи на 

Владата на Република Македонија, се одржа состанок на кој присуствуваа 

инвеститорите на изградбата на административниот објект на улица Мито Хаџивасилев 

Јасмин бб - Скопје, директорот на Службата д-р Васе Доневски, Претседателот на 



3 

 

Советот за радиодифузија на Република Македонија д-р Зоран Трајчевски и Цветко 

Грозданов - генерален директор на Акционерското друштво за изградба и 

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

Скопје. Целта на одржувањето на овој состанок е да се договори понатамошното 

реализирање на изградбата на објектот, во делот на процентот на финансиско учество 

на секоја од договорните страни за заедничката изградба на објектот на ул.Мито 

Хаџивасилев Јасмин бб Скопје. По завршување со изградбата на објектот и 

добивањето на конечната  пресметка за изведените работи ќе се изготви нова 

пресметка согласно дефинитивната распределба на квадратурата и ќе се усогласи 

финасиското учество на секоја институција посебно и секој инвеститор од Изведувачот 

ќе добие завршна ситуација за плаќање на неговиот дел од објектот. 

         Советот со 9 гласа „за“ и два воздржани гласа од членовите на Советот, Столе 

Наумов и Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот Записник од состанокот на 

инвеститорите на изградбата на административниот објект на улица Мито Хаџивасилев 

Јасмин во Скопје. 

        Советот го задолжи Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, да го 

потпише Записникот од состанокот на инвеститорите на изградбата на 

административниот објект на улица Мито Хаџивасилев Јасмин во Скопје. 

         Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот Записник да го 

достави до Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република 

Македонија и АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен 

простор од значење на Републиката – Скопје, со цел истиот да се потпише. 

 

 
     Точка 3 

           Советот го разгледа Предлог-Меморандумот за соработка на Советот за 

радиодиодифузија на РМ со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата.  

           Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ги информира присутните дека 

пристигнат е предлог од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата, за потпишување на меморандум за соработка. Во однос на меморандумот 

објасни дека со цел зголемување и подигнување на свеста во сообраќајот, односно 

поради зголемениот број човечки жртви во сообраќајните незгоди кој се случиле во 

Република Македонија, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на 

патиштата, е во тек со изработка на десетина промотивни спотови со познати јавни 

личности кој ќе бидат емитувани на телевизија, а во иднина можеби ќе бидат 

изработени и аудио спотови наменети за радио емитување. Во овој проект Советот 

нема да учествува со финансиски средства, но логото на Советот ќе биде присутно во 

насока на поддршка за подигнување на свеста во сообраќајот. 

            Советот едногласно го усвои предложениот Меморандум за соработка на 

Советот за радиодиодифузија на Република Македонија со Републичкиот совет за 

безбедност на сообраќајот на патиштата. 

            Советот го задолжи Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, да го 

потпише Меморандумот за соработка на Советот за радиодиодифузија на Република 

Македонија со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот Меморандум да 

го достави до Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. 

 
 

    Точкa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 
    Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   
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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: Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска 

мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите 

Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и 

Кавадарци, Друштвото за комуникација, трговија и услуги КАМ НЕТ ДООЕЛ Македонска 

Каменица, Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија и Друштво за 

производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Скопје. 

Советот едногласно одлучи (членот на Советот, м-р Васко Петревски не беше 

присутен за време на гласањето):      

- 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.23, 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.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 Штип, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.20, 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.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 Прилеп, 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 Тетово, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.23, 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, Св.Николе, Струмица, 

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

дигитален пакет програмски сервиси бр.20, за регистрација на програмски пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштвото за комуникација, трговија и услуги КАМ НЕТ ДООЕЛ Македонска 

Каменица, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.2, 

за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 

јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, да му се издаде Потврда за 

регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.6, за регистрација на 
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програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино 

Скопје, 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. 

         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 

програмскиот пакет на: Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска 

мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите 

Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и 

Кавадарци, Друштвото за комуникација, трговија и услуги КАМ НЕТ ДООЕЛ Македонска 

Каменица, Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија и Друштво за 

производство, трговија и услуги СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Скопје. 

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

наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

           

 
 
Бр. 02-4640/6                           Совет за радиодифузија на РМ 
10.12.2013 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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