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ЗАПИСНИК 
од 13 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 04.03.2014 година 
 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Зоран Трајчевски, д-р 

Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, 

Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, м-р 

Драгица Љубевска, Магдалена Давидовска – Довлева, Бурим Хамиди, Јетон Исмаили, 

Луција Ѓурковиќ.  

            Други присутни: Мирослава Бурнс од „Слободен печат“ 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 13-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

            Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот 

на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 

Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 

усвои следниот: 

Д н е в е н   р е д 
 
1. Усвојување на Записникот од 12-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.02.2014 година.  

2. Предлог-Образец: Податоци за сопственичката структура, уредниците и 

економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1). 

3. Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга.  

4. Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД 

Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје, емитувана на 28 февруари 2014 година.  

5. Барање бр.11-75 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр.7 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 

6. Барање бр.11-76 од 27.02.2014 година, за регистрирање на  дигитален пакет 

програмски сервиси бр.2 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО 

Битола. 

7. Барање бр.11-77 од 27.02.2014 година, за регистрирање на  дигитален пакет 

програмски сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ 

Пробиштип. 

8. Барање бр.11-78 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр.7 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип. 

9. Барање бр.11-79 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Mултимедиа Нет Скопје 

подружница Куманово.  
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10. Барање бр.11-80 од 27.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр.5 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО 

Гевгелија.  

11. Барање бр.11-81 од 27.02.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.2 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ 

ДОО Гевгелија. 

12. Барање бр.11-82 од 28.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр.6 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО 

Гевгелија. 

13. Барање бр.11-83 од 28.02.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.3 на Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ 

ДОО Гевгелија 

14. Барање бр.11-84 од 28.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.60 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

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

Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.   

15. Разно. 

 
 
 Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 12-та седница 

одржана на 28.02.2014 година. 

             Советот на Агенцијата, со 14 гласа „за“, од Претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

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

м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, и еден воздржан глас 

од членот на Советот на Агенцијата, Замир Мехмети, го усвои предложениот Записник 

од 12-та седница, одржана на 28.02.2014 година. 

 

 

Точка 2 
Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Образецот: Податоци за 

сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот 
(образец СУЕ/1).  

Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој, Магдалена 
Давидовска – Довлева, даде објаснување за забелешките од радиодифузерите за 
формата и содржината на Нацрт-Образецот: Податоци за сопственичката структура, 
уредниците и економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1) и го 
образложи мислењето по забелешките од Секторот за истражување и долгорочен 
развој, ставајќи акцент на малите измени кои се направени во Предлог-Образецот. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот 
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 
Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 
усвои Предлог-Образецот: Податоци за сопственичката структура, уредниците и 
економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1). 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да го објави горенаведениот образец на веб страницата на Агенцијата, заедно 
со забелешките од радиодифузерите за формата и содржината на Нацрт-Образецот: 
Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на 
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радиодифузерот (образец СУЕ/1) и мислењето по забелешките од Секторот за 
истражување и долгорочен развој. 
 

 
Точка 3 
Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог-Одлуката за одземање на дозволата 

за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга. 
Членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини рече дека денес Агенцијата 

треба да донесе одлука, но рече дека според него станува збор за констатирање на 
фактичката состојба што се однесува на овој радиодифузер. Тој додаде дека 
членовите на Советот на Агенцијата, перманентно речиси четири месеци се во 
разговори со ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга. Одржани се неколку средби во 
просториите на Агенцијата, како и со директорот на ОНЕ, а исто така имавме и контакти 
со дистрибутерот на n-кодерите, затоа што на почетокот, како најголем проблем се 
појавуваше проблемот со n-кодерот. ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга имаше земено 
три n-кодери и ниеден не беше компатибилен со платформата на ОНЕ. Истакна дека 
проблемот долго се одолговлекуваше и членовите на Советот на Агенцијата имаа 
безброј контакти со сопственикот на ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, убедувања, тој 
бараше од Агенцијата да интервенира и да го реши проблемот, иако се знаат 
надлежностите на Агенцијата. До ден денешен овој проблем не се реши. Во последно 
време ОНЕ му овозможи на ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга квартално да го плати 
само последниот долг од три месеци и да се реши спорот. На 14.02 2014 година имаат 
договорено некој договор, за кој наведе дека му личи дека е фиктивен на некој начин, 
затоа што пред малку добиле маил од ТРД ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга во кој бара од 
Агенцијата да влијае врз ОНЕ за да го потпише договорот.  

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски појасни дека 
заради лошото искуство кое ОНЕ го имал со овој радиодифузер, му понудил договор во 
кој што треба да ги плати само последните три месеци. Договорот е потпишан од ТРД 
ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, но ОНЕ не сака да го потпише договорот додека не ја 
види уплатата. ОНЕ ќе го потпише договорот во оној момент кога ТВ АРТ Канал 
ДООЕЛ Струга ќе ја изврши уплатата. Сопственикот на ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга 
на ОНЕ му кажал дека не може да собере средства за да го плати договорот и бара таа 
последна четвртина да ја плаќа на рати. Тоа е одбиено од страна на ОНЕ.  

Членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини рече дека во телефонски 
разговор со сопственикот на ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, тој прашал дали ако му 
плати на ОНЕ, на некој начин Агенцијата ќе му овозможи да има сигнал? Додаде дека 
сопственикот на ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга цело време се обидува да ја префрли 
топката на Агенцијата, дека е надлежна за тоа. Ајдини додаде дека му објаснил на 
сопственикот на ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга дека не е проблемот до Агенцијата, 
затоа што Агенцијата мора да реагира согласно член 90 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и доколку нема програма 30 дена, мора да донесе 
одлука да му се одземе дозволата. Додаде дека за Агенцијата не е лесно да се донесе 
таква одлука и рече дека уште еднаш сака да констатира дека радиодифузерот не 
зрачи и нема програма. Во моментот кога радиодифузерот ќе го реши проблемот со 
ОНЕ, Агенцијата ќе најде начин да му ја врати дозволата. Рече дека досега СРД, 
односно Агенцијата не биле толку флексибилни кон ниту еден радиодифузер и 
направени се повеќе обиди за да се реши проблемот. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот 
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 
Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, 
донесе Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ 
АРТ Канал Струга ДООЕЛ бр.07-213 од 28.05.2013 година, поради тоа што имателот на 
дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради 
технички, финансиски или други причини односно не емитувал најмалку 8 часа дневно 
програма на телевизија. 
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По однос на пресметаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна 
дејност на ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, бр.07-213 од 28.05.2013 година, за 2013-
2014 година, се утврди дека ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, во целост го платил 
надоместокот за дозволата. Во согласност со член 80 став 6 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, надоместокот што е платен за годината во која на 
радиодифузерот му е одземена дозволата за телевизиско емитување, односно за 
годината во која престанала нејзината важност не се враќа. 

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

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да го избрише Трговското радиодифузно друштво ТВ 
АРТ КАНАЛ Струга ДООЕЛ од регистарот на радиодифузери.  

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја објави 
горенаведената одлука во “Службен весник на Република Македонија”.  

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави горенаведената одлука на веб страницата 
на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дневен весник на јазикот на 
заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во 
Република Македонија. Советот го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 
горенаведена одлука до Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ КАНАЛ Струга 
ДООЕЛ. 

 
 
Точка 4 
Советот на Агенцијата го разгледа Извештајот од програмскиот надзор 

(мониторинг) на програмата на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје, емитувана на 28 

февруари 2014 година. 

Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, даде 

кратко објаснување во врска со предложениот извештај и констатираното прекршување 

на Изборниот законик. 

Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот 

на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје, емитувана на 28 февруари 2014 година.  

Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД Телевизија 

Сител ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на член 77 став 2 од Изборниот законик 

(при објавување на резултатите од испитувањата на јавното мислење поврзани со 

учениците во изборниот процес, медиумите се должни да наведат податоци за името 

на нарачателот кој го побарал и го платил испитувањето, институцијата што го 

извршила испитувањето, применетата методологија, големината и структурата на 

испитаниот примерок и периодот во кој е спроведено испитувањето).  

Со прекршувањето на член 77 став 2 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член  

183-а став 1 алинеја 2 и став 2 од Изборниот законик. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 178-а од 

Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република Македонија на 

Република Македонија” бр. 32/14), пред поднесување на барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за порамнување 

согласно Законот за прекршоците 
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Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, во соработка со Секторот за правни работи, одлуката 

за поведување на прекршочна постапка да ја објави на веб страницата на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја евидентира 

горенаведената одлука во соодветната база на податоци која ја води Секторот за 

правни работи. 

 
 
Точка 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 
Советот на Агенцијата ги разгледа предложените Барања за дополнување на 

регистрираните програмски пакети на: Друштвото за производство, трговија и услуги 

БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, 

ТРД – оператор на кабелска мрежа Mултимедиа Нет Скопје подружница Куманово, 

Друштвото за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија и на 

Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

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

Штип, Прилеп. 

Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот 

на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, 

одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираните програмски 

пакети на: Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – 

оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, ТРД – оператор на кабелска 

мрежа Mултимедиа Нет Скопје подружница Куманово, Друштвото за производство, 

трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија и на Друштвото за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:      

- на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се 
издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.7, за регистрација на 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се 
издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.2, за 
регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, да му се издаде 
Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.1, за регистрација 
на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 
мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, да му се издаде 
Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.7, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Mултимедиа Нет Скопје подружница Куманово, 
да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3, за 
регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија, да му 
се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5, за регистрација 
на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
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- на Друштвото за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија, да му 
се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.2, за 
регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија, да му 
се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.6, за регистрација 
на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство, трговија и услуги СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија, да му 
се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.3, за 
регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, 
Штип, Прилеп., да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет 
програмски сервиси бр.60, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси 
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
 Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на 
предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 
управна постапка – Уп 1. 
          Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 
и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: Друштвото за 
производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип, ТРД – оператор на кабелска мрежа Mултимедиа 
Нет Скопје подружница Куманово, Друштвото за производство, трговија и услуги 
СПЕЈДЕР НЕТ ДОО Гевгелија и на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град 
Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.          
 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, 
горенаведените потврди да ги достави до наведените оператори на јавна 
комуникациска мрежа. 

 
 
Точка 15 
Разно 

 - Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за подготовка 
на потребните документи од Образецот на досието на понуда во врска со 
кандидатурата на градот Скопје и Националната арена „Филип II Македонски“ за 
домаќин на натпреварите од  групната фаза на Европското првенство во фудбал УЕФА 
ЕУРО 2020. 
 Вишиот стручен соработник во Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста, м-р Драгица Љубевска, ја објасни предложената Информација за 
подготовка на потребните документи од Образецот на досието на понуда во врска со 
кандидатурата на градот Скопје и Националната арена „Филип II Македонски“ за 
домаќин на натпреварите од  групната фаза на Европското првенство во фудбал УЕФА 
ЕУРО 2020 и предложениот Одговор на прашања од страна на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за подготовка на потребните документи од Образецот 
на досието на понуда во врска со кандидатурата на градот Скопје и Националната 
арена „Филип II Македонски“ за домаќин на натпреварите од  групната фаза на 
Европското првенство во фудбал УЕФА ЕУРО 2020. 
 Потоа, Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот 
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, 
одлучи да се усвои предложената Информација за подготовка на потребните 
документи од Образецот на досието на понуда во врска со кандидатурата на градот 
Скопје и Националната арена „Филип II Македонски“ за домаќин на натпреварите од  
групната фаза на Европското првенство во фудбал УЕФА ЕУРО 2020. 
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 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 
предложениот одговор на прашања од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги за подготовка на потребните документи од Образецот на досието на 
понуда во врска со кандидатурата на градот Скопје и Националната арена „Филип II 
Македонски“ за домаќин на натпреварите од  групната фаза на Европското првенство 
во фудбал УЕФА ЕУРО 2020. 
 Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ги достави одговорите на прашањата до Канцеларијата на Претседателот 
на Владата на Република Македонија најдоцна до 05 март 2014 година. 
 

- Советот на Агенцијата ги разгледа предложените Барањата за дополнување 

на регистрираните програмски пакети на: Друштвото за производство, трговија и услуги 

БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село 

Струмица и на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

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

Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот 

на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, 

одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираните програмски 

пакети на: Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – 

оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица и на Друштвото за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:    
- на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се 
издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.3, за 
регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се 
издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.8, за регистрација на 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица, да му се 
издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.2, за 
регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица, да му се 
издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3, за регистрација на 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото 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.27, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото 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.29, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.  
- на Друштвото 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.24, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда 
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за регистрација на пакет програмски сервиси бр.26, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото 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.28, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото 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.27, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
          Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на 
предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 
управна постапка – Уп 1. 
          Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 
и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: Друштвото за 
производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица и на Друштвото за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.        
 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, 
горенаведените потврди да ги достави до наведените оператори на јавна 
комуникациска мрежа. 
 

 

 

Бр. 02-1249/7                                           Агенција за аудио и аудиовизуелни 

17.03.година                                  медиумски услуги 

 С к о п ј е                                                     П р е т с е д а т е л,    
                       д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
 
 
 
Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски 
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