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ЗАПИСНИК 

од 24 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 27.12.2014 година 

 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател 

на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на Советот на 

АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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

Неделковски, м-р Драгица Љубевска, Горан Радуновиќ, м-р Арбен Саити, м-р 

Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Ивона Муфишева - Алексоска, м-р Ружица 

Бошнакоска - Јотевска, Арѓент Џелили. 

            Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ, Вероника Маровска од ТВ Алфа, 

Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Бесим Шкрета од ТВ Алсат, Роберт Анев од ТВ Алфа, 

Ферикан Иљази од ТВ Алсат, Весна Велкова од ТВ Канал 5. 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 13:30 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа понудени. 

             Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

   

1. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.12.2014 година. 

2. Предлог за измена на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година. 

3. Предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки 

во 2015 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.       

4. Предлог-Одлука за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна 

дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување. 

5. Предлог - Упатство за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на 

програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република 

Македонија. 

6. Предлог-Правилник за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

7. Предлог-План за создавање систем на технички и организациски мерки за 

обезбедување  тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни   медиумски услуги. 
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8. Нацрт - План за намена и распределба на капацитети на дигитален 

терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој 

има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите. 

9. Разно. 

 
 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 23-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.12.2014 година. 

 Во однос на Записникот, г-дин Фетаи имаше забелешка. Објасни дека во 

неговото излагање во врска со меѓународната соработка на Агенцијата, забележа дека 

од градовите е испуштена Атина, и предложи и тој град да се додаде во текстот. 

 Г-дин Фиданоски, исто така имаше забелешка од технички карактер и посочи 

дека во неговото излагање, во точка 3 од Записникот, зборот што го употребил 

„дискрепанци“ е погрешно напишан и предложи зборот правилно да се употреби. Исто 

така забележа дека има недостаток во неговиот исказ во содржината на таа точка, но 

рече дека не е суштинска, дека нема да реагира и нема да бара промена. 

 Советот на Агенцијата, со забелешките од г-дин Фетаи и г-дин Фиданоски, го 

усвои Записникот од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 24.12.2014 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

 Во однос на предложената измена на Финансискиот план на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година, раководителот на Секторот за 

еконоско-финансиски работи, Горан Радуновиќ, објасни дека измената е поради 

потребата од прераспределба на средства на одредени позиции која произлезе од 

неоходноста од подвојување на набавката за канцелариски мебел и опрема, со 

изведба на градежни работи за ентериерно уредување на просториите на Агенцијата, 

на две посебни јавни набавки и тоа: јавна набавка за канцелариски мебел и опрема за 

деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“ и јавна набавка за изведба 

на ентериерски градежно – занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, Палата 

„Панко Брашнаров“. 

Г-дин Петрушевски, во однос на точката, рече дека е добро што Стручната 

служба на Агенцијата, навремено ја забележала потребата од измена, бидејќи 

наведените јавни набавки, со забелешка ќе беа вратени од страна на Советот за јавни 

набавки. Во таа насока рече дека ја поддржува предложената измена. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-6579/1 од 26.12.2014 година и едногласно донесе Одлука за 

одобрување на Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги за 2015 година, со текст како што беше предложен. 

 Вкупно предвидените расходи и приходи со Финансискиот план на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година ќе останат на 

утврдениот износ од 208.959.720,00 денари, бидејќи само се изврши прераспределба 

на средствата на две расходни ставки, и тоа :  

- Се зголеми групната ставка 440 – Средства за градежни објекти и наместо 

планираниот  износ од 120.130.000,00 денари, истата изнесува 122.750.800,00 денари. 

Позицијата 440100 Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти се 

зголеми за 2.620.800,00 денари и истата изнесува 122.750.800,00 денари.  
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Образложение: средствата се зголемуваат од причина што е потребно да се спроведе 

јавна набавка на градежно – занатски и ентериерски работи во деловниот објект на 

Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“, во износ од 2.124.000,00 денари со вклучен 

ДДВ, додека останатиот износ од 496.800,00 денари со вклучен ДДВ се за останати 

градежни работи. 

- Групната ставка 441 – Средства за опрема се намали и изнесува 10.509.200,00 

денари. 

Позицијата 441000 – Купување на канцелариски мебел се намали за 2.620.800,00 

денари  и истата изнесува 8.779.200,00 денари со вклучен ДДВ. 

Образложение: средствата наменети за спроведување на јавна набавка за 

канцелариски мебел и опрема за деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко 

Брашнаров“ се намалуваат за 2.620.800,00 денари и се прераспределуваат на 

позицијата 440100 Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти. 

 Со усвојување на предложените измени, Финансискиот план на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година, бр.05-6505/1 од 

24.12.2014-та година, престанува да важи. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да 

ги вгради горенаведените измени во Финансискиот план на Агенцијата за 2015 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот Финансиски план на Агенцијата за 

2015 година и Одлуката да ги објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 3 

             Г-дин Петрушевски, во врска со предложеното изменување и дополнување на 

Годишниот план за јавни набавки во 2015 година, на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, објасни дека постојано соработувал со Стручната 

служба на Агенцијата, посебно со Секторот за правни работи. Потсети дека на 

претходната седница предложил во Годишниот план да се изменат роковите на 

започнување со постапката за јавни набавки, со претходна анализа во таа насока. 

Објасни дека дополнително нашол и други забелешки, односно дека во планот стои 

два месеци за започнување на постапката, но согласно Правилникот од 

Министерството за финансии, е еден месец. Од таа причина предложи предметната 

точка да се одложи за продолжението на седница, кога материјалот ќе биде коригиран 

и дилемите ќе бидат разрешени. 

 

 

Точка 4 

            Г-дин Трајчевски го објасни  предлогот за донесување на Одлука за замена на 

постојните дозволи за вршење радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско 

или радио емитување. Објасни дека Согласно ЗААВМУ, член 154 став 2, Агенцијата, по 

службена должност има обврска да ги замени постојните дозволи за вршење 

радиодифузна дејност со нови дозволи. Од 139 радиодифузери, 133 поднеле барање 

за замена на дозволата, од кои 131 во утврдениот рок, а двајца радиодифузери по 

утврдениот рок. Посочи дека треба да се има предвид, дека бројката не е 139 туку 133 

затоа што двајца радиодифузери веќе добиле дозволи за телевизиско емитување 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на 

државно ниво, третиот доставил барање, еден радиодифузер отишол под стечај, а за 

другите сеуште нема информација, така што Агенцијата, согласно Законот, ќе се 
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придржува на рокот од 90 дена. Од 131 радиодифузер кои поднеле пријави во 

утврдениот рок, целокупната документација е во согласност со Законот, и може да се 

изврши замена на дозволите. И останатите двајца радиодифузери кои поднесоа по 

рокот имаат уредна документација, но имале и оправдана причина зошто 

документацијата не ја поднеле во рок. Смета дека не треба во овој случај законот да се 

гледа рестриктивно, смета дека треба да им се замени  постојната дозвола, но рече 

дека сепак крајната одлука е на Советот на Агенцијата. 

Г-дин Петрушевски, во однос на двата радиодифузери, Трговско радиодифузно 

друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид и Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе 

ДООЕЛ Струга, рече дека треба да се прифати нивното барање и да им се замени и 

додели нова дозвола за вршење радиодифузна дејност. Објасни дека се работи за 

мало задоцнување и треба да се поддржат радиодифузерите ако имаат намера да 

продолжат со радиодифузната дејност. Во таа насока рече дека негов став е да се 

помогне и двата радиодифузери да се внесат во предложената Одлука од 131 

радиодифузер. 

 Г-дин Фиданоски, рече дека ќе се придружи кон апелот да се дозволи на двата 

радиодифузери да им се замени дозволата, дотолку повеќе, како што кажал г-дин 

Трајчевски, документацијата е во ред и е комплетна, а рокот во кој ја поднеле 

документацијата е ден или два по утврдениот. Смета дека не треба да им се забрани 

шансата да продолжат, да егзистираат, како радиодифузери.  

Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити,  во 

поглед на предложената одлука, објасни дека има техничка грешка. За Трговското 

радиодифузно друштво за производство и емитување ЕМИ-Џевдет ДООЕЛ 

с.Жировница, Ростуше, треба да стои општина Маврово и Ростуше, а не Жировница 

бидејќи нема таква општина, и истото да се коригира во Одлуката. 

Г-дин Фетаи рече дека со предложената одлука Агенцијата направила една 

голема работа во поглед на замена на дозволите, каде е и запазен законскиот рок кој 

произлегува од обврските што треба Агенцијата да ги реализира. Секторите, односно 

комплентно Агенцијата која го сработила тоа, значи дека радиодифузерите биле на 

ниво на заинтересираност и да бидат во рамките на роковите кои се предвидени со 

Законот. Г-дин Фетаи ја поздрави одлуката, посочи дека се направи голема работа и  

исто така се приклучи кон поддршката кон прифаќање на двата радиодифузери кои 

временски не успеале да се придржат кон рокот и задоцниле неколку дена. Додаде 

дека сега медиумскиот пејзаж во државата добива посовремен облик, имајќи го во 

предвид тоа дека со новите дозволи радиодифузерите имаат нови обврски согласно 

ЗААВМУ и ја поддржува одлуката. 

 Советот на Агенцијата, со вклучување на двата радиодифузери Трговско 

радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид и Друштво за радио дифузија ДИ-

ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, и промена на Жировница во општина Маврово и Ростуше, 

донесе едногласна Одлука за замена на постојните дозволи за вршење радиодифузна 

дејност со нови дозволи за телевизиско или радио емитување, на 133 (сто триесет и 

три) радиодифузер, и тоа:  

1.1. На државно ниво,  

(за подрачје на целата територија на Република Македонија) 

1.1.1) За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, и тоа:  

1. Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ-М ДОО Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат;  
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 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и 

на македонски јазик 

2. Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

5. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

1.1.2) За дигитална телевизија преку сателит, и тоа:  

1. Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип 

 формат на програмскиот сервис: претежно информативен општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените 

видови програми ги оставруваат сите три медиумски функции;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје  

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

5. Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 

 формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените 

видови програми ги оставруваат сите три медиумски функции;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

1.1.3) За радио – преку терестријален предавател, со користење на 

фреквенции, и тоа:  

1. Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5 Петров,Јаневски, и 

Гушев ДОО Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко говорно – радио од 

специјализиран формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со 

претежно информативен општ формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Радиодифузно трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 
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 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА 

ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: говорно радио со претежно 

информативен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

1.2. На регионално ниво 

1.2.1 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување, Д1-Црн Врв/Скопје, и тоа:  

1.    Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ 

Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и 

ромски јазик; 

2. Трговско радио дифузно друштво ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин,Сарај 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на бошњачки јазик и на 

македонски јазик;  

3. Трговско Радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје 

  формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

  јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на 

турски јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје 

   формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

   јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

5. Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје 

  формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

  јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на 

албански јазик; 

6. Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

  формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

  јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на ромски јазик и на 

македонски јазик; 

1.2.2 За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не 

користи ограничен ресурс, со подрачје за емитување, Д1-Црн Врв/Скопје, и тоа:  

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ-Манчев ДОО Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 1.2.3. За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д1 - Црн Врв/Велес и тоа:  

1. Трговско радиодифзно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 



7 

 

2. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ТИКВЕШИЈА ДООЕЛ 

Кавадарци 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 1.2.4 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д2 - Страцин 

1. Трговско радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на 

албански јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје  

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

1.2.5 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д3 - Туртел 

1. Трговско радиодифузно друштво за телевизиски активности ХДТВ КАНАЛ 

ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво телевизија ИРИС ДОО Штип 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО Штип 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

      1.2.6   За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д4 - Боскија 

1. Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕКАНАЛ А1 ДООЕЛ Струмица 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво телевизија КОБРА ДОО Радовиш 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

1.2.7 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д5 – Пелистер 

1. Трговско радиодифузно друштво ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на 

албански јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ 

Прилеп 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 
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3. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу 

Кичево ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на македонски јазик; 

       1.2.8 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д6 – Мали Влај 

1. Трговско радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА ТВ 02 ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на албански јазик; 

1.2.9 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д7 – Стогово 

1. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик, 

на албански јазик и на турски јазик; 

1.2.10 За дигитална терестријална телевизија – телевизија преку дигитален 

терестријален мултиплекс, со подрачје за емитување Д8 – Попова Шапка 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радио дифузно друштво ТВ КОХА Меваип ДООЕЛ Тетово 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво МЕНАДА - ТЕТОВО ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и 

на албански јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране-

Гостивар 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик, на 

македонски јазик и на турски јазик; 

1.2.1 За радио со подрачје за емитување Д1-Црн Врв/Скопје, и тоа: 

1. Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА Џавит ДООЕЛ с.Арачиново 

Арачиново 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и 

на српски јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАТ ДОО Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЗОНА М-1 Светлана ДООЕЛ 

Скопје 
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 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

5. Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ 

ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

6. Трговско радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

7. Трговско радиодифузно друштво ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

8. Радиодифузно трговско друштво РАДИО РОСА - АБ ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

9. Трговско радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио од општ 

формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку 

две од трите медиумски функции; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

10. Трговско радиодифузно друштво СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

11. Радиодифузно трговско друштво СКАЈ РАДИО Теодор ДООЕЛ-Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

12. Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со 

претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

13. ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

 формат на програмскиот сервис: говорно радио со претежно забавен 

општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

14. Трговско радиодифузно друштво ФОЛК-РАДИО ДООЕЛ Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

15. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОРТУНА Виолета ДООЕЛ 

Скопје 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од 

специјализиран формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

16. Трговско радиодифузно друштво ЏЕЗ ФМ Љупчо ДООЕЛ-Скопје 
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 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со 

претежно образовен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

17. Универзитет „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ во Скопје, Непрофитна 

радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 

 формат на програмскиот сервис: програмски сервис наменет за 

студенти; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

1.3. На локално ниво 

1.3.1 За телевизија преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи 

ограничен ресурс со подрачје за емитување: 

 Општина Куманово, Општина Липково и Општина Старо Нагоричане  

1. Трговско радиодифузно друштво ДАЛГА-КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво ТВ КАНАЛ ФЕСТА ДООЕЛ Куманово 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик 

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

 

 Општина Кочани, Општина Виница, Општина Чешиново – Облешево и Општина 

Зрновце 

1. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;  

2. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

                          Општина Пробиштип и Општина Кратово 

1. Трговско радиодифузно друштво ПРОТЕЛ ДООЕЛ Пробиштип 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

                        јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

Општина Радовиш и Општина Конче 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Струмица, Општина Василево, Општина Босилово и Општина Ново 

Село 

1. Трговско друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Гевгелија, Општина Валандово, Општина Богданци и Општина Дојран 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ НОВА ДОО Гевгелија 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 
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 Општина Велес, Општина Чашка и Општина Градско 

1. Трговско радиодифузно друштво телевизија КАНАЛ-21 ДООЕЛ Велес 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче 

Здравкин,ДООЕЛ,Велес 

 формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови 

програми ги остваруваат сите три медиумски функции; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Свети Николе и Општина Лозово 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Долнени, Општина Прилеп и Општина Кривогаштани 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на 

босански јазик; 

 Општина Битола, Општина Могила, Општина Новаци и Општина Ресен 

1. Трговско радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови 

програми ги остваруваат сите три медиумски функции;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Охрид и Општина Дебрца 

1. Трговско радиодифузно друштво Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Струга и Општина Вевчани 

1. Трговско радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши,Струга 

ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови 

програми ги остваруваат сите три медиумски функции;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на 

македонски јазик; 

2. Трговско друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА,општина Лабуништа 

ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Дебар, Општина Центар Жупа, Општина Маврово и Ростуше 

1. Трговско радиодифузно друштво ДИБРА ТВ ДООЕЛ Дебар 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на 

македонски јазик; 

 Општина Кичево, Општина Пласница и Општина Македонски Брод 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик и на 

македонски јазик; 
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2. Трговско радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница 

 формат на програмскиот сервис: општ формат во кој застапените видови 

програми ги остваруваат сите три медиумски функции; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Тетово, Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина Желино и 

Општина Брвеница 

1. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ,Муслим 

ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

 Општина Гостивар, Општина Врапчиште и Општина Боговиње 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

2. Tрговско Радиодифузно друштво Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар 

 формат на програмскиот сервис: претежно забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик, на 

македонски јазик и на турски јазик; 

1.3.2. За радио со подрачје за емитување на:  

 Општина Берово 

1. Трговско радиодифузно друштво СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Битола 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО 106 Битола ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: музичко-говорно радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско Радио-Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

5.   Универзитет „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - Битола, Непрофитна 

радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА 

 формат на програмскиот сервис: програмски сервис наменет за студенти; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Валандово 

1. Трговско радиодифузо друштво РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово 
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 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Велес 

1. Трговско радиодифузно друштво ГОЛДИ ДООЕЛ Велес 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско Радиодифузно друштво РАДИО МЕРАК 5 ФМ Љупчо и Владимир ДОО 

Велес 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно 

забавен општ формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Виница 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА ДООЕЛ Виница 

 формат на програмскиот сервис: музичко-говорно радио од општ формат 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Гостивар 

1. Трговско радиодифузно друштво КОМЕТА 2000 Раде ДООЕЛ Гостивар 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ ДООЕЛ Гостивар 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

 Општина Гевгелија 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ТАЈМ Павле ДООЕЛ Гевгелија 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Дебар 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

 Општина Делчево 

1. Трговско Радиодифузно друштво за радиоактивности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ 

Делчево 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;  

 Општина Маврово и Ростуше 

1. Трговско радиодифузно друштво за производство и емитување Е М И-

Џевдет ДООЕЛ с.Жировница Ростуше 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;  

 Општина Кавадарци 

1. Трговско радидифузно друштво ГАЛАКСИ-2002 ДООЕЛ Кавадарци 
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 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО КАВАДАРЦИ ДООЕЛ Кавадарци 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Кичево 

1.    Трговско радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 

Илија Таневски Кичево ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;  

2. Трговско радио-дифузно друштво РАДИО АКОРД ДООЕЛ Кичево 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно 

информативен општ формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕДИСОН ДООЕЛ Кичево 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

4. Трговско друштво за радиодифузија РАДИО УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз 

ДООЕЛ Кичево 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

 Општина Кочани 

1. Радиодифузно трговско друштво РАДИО КОЧАНИ ФМ ДОО Кочани 

 формат на програмскиот сервис: говорно - музичко радио  со претежно 

информативен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Куманово 

1. Трговско радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ- Куманово 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИОБРАВО ДООЕЛ Куманово 

 формат на програмскиот сервис: говорно радио од општ формат во кое 

застапените видови програми остваруваат најмалку две од трите 

медиумски функции; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР ДООЕЛ Куманово 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик и на 

српски јазик 

 Општина Липково 

1. Трговско радиодифузно друштво ЈЕХОНА 2003 ДООЕЛ с.Матејче Липково 
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 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио од општ 

формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од 

трите медиумски функции; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

 Општина Неготино 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС ДООЕЛ Неготино 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Охрид 

1. Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво Зоран Здравковиќ МХ-РАДИО Охрид 

ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Друштво со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле 

СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

4. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид 

 формат на програмскиот сервис: говорно-музичко радио со претежно 

информативен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 

 Општина Пехчево 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио од општ 

формат во кое застапените видови програми остваруваат најмалку две од 

трите медиумски функции; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Прилеп 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Радио дифузно трговско друштво МАПЕДИТО-РАДИО МЕФФ ДООЕЛ Прилеп 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско радиодифузно друштво ХОЛИДЕЈ Прилеп ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Пробиштип 
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1. Друштво за радиодифузна дејност,трговија и услуги ЕКО РАДИО ДООЕЛ 

Пробиштип 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Свети Николе 

1. Трговско радиодифузно друштво МОДЕА ДООЕЛ Свети Николе 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно 

информативен општ формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Струга 

1. Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга 

 формат на програмскиот сервис: музичко говорно радио од општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

2. Друштво за телекомуникации и радиодифузија со увоз-извоз МИ НИ РАДИО 

Струга ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно 

информативен општ формат;   

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Друштво за вршење на радиодифузна дејност радио на локално ниво 

РАДИО РРАПИ општина Велешта ДООЕЛ 

 формат на програмскиот сервис: говорно – музичко радио со претежно 

информативен општ формат;   

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

4. Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга 

 формат на програмскиот сервис: музичко-говорно радио од општ формат;   

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Струмица 

1. Трговско радио-дифузно друштво ЕКСПРЕС-РАДИО ДООЕЛ Струмица 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво ХИТ РАДИО ДООЕЛ Струмица 

 формат на програмскиот сервис: музичко радио од специјализиран 

формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 Општина Тетово 

1. Трговско радиодифузно друштво БЛЕТА ДООЕЛ Тетово 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО КИСС ДООЕЛ Тетово 
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 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ    

формат;  

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

3. Трговско радио дифузно друштво ПЛУС ФОРТЕ ДООЕЛ Тетово 

 формат на програмскиот сервис: говорно музичко радио со претежно 

забавен општ формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

4. Tрговско радио дифузно друштво РАДИО ФАМА ДОО Тетово 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

5. Трговско радиодифузно друштво РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на албански јазик; 

 Општина Штип 

1. Трговско радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип 

 формат на програмскиот сервис: музичко – говорно радио од општ 

формат; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик;  

2.  Државен универзитет ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Штип, Непрофитна радиодифузна 

установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ 

 формат на програмскиот сервис: програмски сервис наменет за студенти; 

 јазик на кој ќе се емитува програмскиот сервис: на македонски јазик; 

 
 Горенаведените Дозволи, се доделуваат за временски период од 9 (девет) 

години, за периодот од 05.01.2015 година до 04.01.2024 година и тие не можат да се 

пренесуваат на друго лице. 

 За дозволите, радиодифузерите, плаќаат годишен надоместок на сметка на 

Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на 

дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од 

Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, за 

горенаведената Одлука писмено да се известат радиодифузерите наведени во точка 1 

на Одлукта, во рок од 7 (седум) дена од денот на нејзиното донесување. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведената одлука да ја 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 

 

Точка 5 

             Г-дин Трајчевски го објасни предложеното Упатство за начинот на мерење на 

гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на 

радиодифузерите во Република Македонија. Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги на својата 15-та седница одржана на 28.10.2014 

година, го усвои Нацрт - Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, 
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односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска 

програма од Република Македонија. При тоа наведе дека текстот што е предложен е 

резултат од две јавни расправи кои беа организирани во Агенцијата, на кои 

присуствуваа претставници на Македонската радиотелевизија, ТВ Сител, ТВ Канал 5, 

ТВ Алфа, ТВ Алсат-М и ТВ Телма, рекламните агенции Идеа плус комуникејшнс, Њу 

момент, Греј – Врлдвајд, Публицис, Меккен-ериксон груп, Овејшн адвертисинг и Медиа 

хаус, претставници на истражувачките агенции ГФК, Аналитика и АГБ Нилсен, како и 

претставници на огласувачите – Македонски Телеком, Оне и Вип. Исто така, во текот 

на јавната расправа, Агенцијата одржала поединечни состаноци со претставници на 

неколку рекламни агенции, истражувачки агенции и телевизиските станици што 

емитуваат програма на државно ниво. Г-дин Трајчевски, нагласи, бидејќи предложениот 

текст е прифатлив за сите национални телевизии и маркетинг и истражувачки агенции, 

го замоли Советот, да не предлага измени во текстот, се со цел да бидат задоволени 

сите страни. Рече дека предложеното Упатство за начинот на мерење на гледаноста и 

слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во 

Република Македонија, претставува добар напредок, чекор напред, бидејќи постои 

консензус и спроведувањето на ова упатство што би требало да биде прифатено од 

сите чинители, и од телевизиите и од маркетинг агенциите, кој што директно од 

начинот на мерење на гледаноста им зависи бизнисот.  

Г-дин Петрушевски, даде едно објаснување до членовите на Советот и рече 

дека во материјалот за точката ги имаат сите предлози кои се прифатени и кои не се 

прифатени, и конечната верзија на упатството во кое се вградени прифатените 

предлози од страна на овластениот предлагач, Директорот на Агенцијата, г-дин 

Трајчевски. Во таа насока повика на општа дискусија и доколку некој член на Советот, 

предложи нешто што е поинаку, тоа ќе се дискутира и гласа. На крајот, рече, ќе се 

стави на усвојување целиот текст на упатството. 

Г-дин Фиданоски, рече дека апсолутно се гледа дека заинтересираните, 

„еснафот“ во овој сегмент, биле особено активни, пред се од пристигнатиот број на 

предлози и од содржинските предлози што ги имаат доставено. Смета како што кажал и 

претходниот пат, а овој пат се остава Комитетот да ги утврди критериумите по кој 

Агенцијата ќе избере, односно по кој пат таа треба да придржува во својата работа, 

како да го мери рејтингот на гледаност и слушаност на радиодифузерите. Најзначаен 

сегмент според него е подготвувањето и формирањето на она што се вели панел на 

домаќинствата, односно репрезентативниот примерок, врз основа на кој ќе се добијат 

резултатите, вистинските вредности, за тоа кој колку е гледан, чија програма е гледана 

и помалку гледана. Најважно според него, е да се сочува анонимноста на сите 

домаќинства и начинот на менување на тие домаќинства во панелот. Република 

Македонија е мала, како што рече, сите се познаваат меѓу себе, и еден глас, еден 

пуштен муабет, каде се наоѓаат тие пипл метри со кои се мери гледаноста, во многу 

нешта ќе го измени текот на мерење и од старт ќе се компромитира овој процес кој е 

неопходен. Рече дека не сака да помисли, дека може да се случат моменти како во 

Турција, каде имало голема афера и апсења заради штимање на рејтинзи на 

телевизии. Сака да верува дека ќе се успее во овој процес од почеток до крај. Ќе даде 

поддршка, но апелира на внимателност, конструктивност, сеопфатност, особено на 

тајност во работењето во оваа насока, бидејќи како што кажал г-дин Трајчевски, од овој 

проект, од овој процес зависи и поделбата на маркентишкиот колач, кој е околу 21 

милион евра според резултатите од минатата година, за да се добијат вистински, 

валидни резултати за рејтингот на телевизиите односно за радиодифузерите.  
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 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-6578/1 од 26.12.2014 година и едногласно донесе Упатство за 

начинот на мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските 

сервиси на радиодифузерите во Република Македонија, со текст како што беше 

предложен. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, наведеното Упатство, да го 

објави во „Службен Весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведеното Упатство, да го објави на веб страната 

на Агенцијата. 

 

 

Точка 6 

Вишата соработничка од Секторот за правни работи, м-р Ивона Муфишева 

Алексоска, ја објасни суштината на предложениот Правилник за начинот на вршење на 

видео надзор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Информира 

дека на 19.12.2014 година, Дирекцијата за заштита на личните податоци доставила 

Милење, во кое е наведено дека Дирекцијата, во рамките на своите надлежности смета 

дека доставениот Правилник по својата содржина е во согласност со постојните прописи 

за заштита на личните податоци, бидејќи се вградени забелешките од претходно 

даденото Мислење бр.08-2334/2 од 05.09.2014 година.  

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-6577/1 од 26.12.2014 година и едногласно донесе Правилник за 

начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, со текст како што беше предложен. 

 Со влегување во сила на горенаведениот правилник, престанува да важи 

Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во Советот за радиодифузија на 

Република Македонија, бр.01-4185/1 од 01.08.2012 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, правилникот, да го објави на 

огласната табла на Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот правилник, да го објави на веб 

страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 7 

Вишата соработничка од Секторот за правни работи, м-р Ивона Муфишева 

Алексоска, го објасни предложениот План за создавање систем на технички и 

организациски мерки за обезбедување  тајност и заштита на обработката на личните 

податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Информира дека 

на 19.12.2014 година, Дирекцијата за заштита на личните податоци достави, во кое е 

наведено дека Дирекцијата, во рамките на своите надлежности смета дека доставениот 

План по својата содржина е во согласност со постојните прописи за заштита на личните 

податоци, бидејќи се вградени забелешките од претходно даденото Мислење бр.08-

2334/4 од 10.11.2014 година.  

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-6576/1 од 26.12.2014 година и едногласно донесе План за 

создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување  тајност и 
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заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни  

 медиумски услуги, со текст како што беше предложен. 

 Со влегување во сила на горенаведениот План, престанува да важи Планот за 

создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување  тајност и 

заштита на обработката на личните податоци во Советот за радиодифузија на 

Република Македонија, бр.01-4659/1 од 22.11.2013 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, Планот, да го објави на 

огласната табла на Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот План, да го објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 

 

Точка 8 

Г-дин Петрушевски објасни дека донесувањето на Нацрт - План за намена и 

распределба на капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на 

јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските 

сервиси на радиодифузерите, претставува законска обврска на Агенцијата, и по 

завршување на седницата, планот ќе биде објавен за јавна расправа на веб страницата 

на Агенцијата, со рок од 30 дена. 

Г-дин Трајчевски, во врска со предложениот Нацрт-план, објасни дека согласно 

член 69 став 5 од ЗААВМУ, за да се изработи, потребна е соработка со АЕК, 

надлежното министерство, јавниот радиодифузен сервис и Јавното претпријатие 

Македонска радиодифузија, а по претходна добиена согласност од Владата на 

Република Македонија. Постапувајќи согласно Законот, рече, Агенцијата оствари 

состаноци со наведените институции и нивните конструктивни забелешки кои ги 

доставиле во писмена форма, во најголем број, се вградени во предложениот нацрт, 

што не значи дека дополнително во период што следи од 30 дена за јавна расправа, 

нема да пристигнат други предлози и забелешки и истите да се разгледаат од страна 

на Агенцијата. Појасни дека ќе се остварат и состаноци со сите страни што се 

засегнати со овој план, а тоа се телевизиите што ги пренесува операторот ОНЕ, 

националните и регионалните, и се разбира со операторот ОНЕ, кој што има дозвола 

за користење на овие радиофрекфенции. 

Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 

објасни дека претходниот план што Советот за радиодифузија на Република 

Македонија, сега АААВМУ, го имала за намена и распределба на капацитети на 

дигитален терестријален мултиплекс на операторите на јавни комуникациски мрежи,  

бил донесен врз основа на Законот за електронски комуникации. Сега предложениот 

нацрт-план е согласно член 69 став 5 од ЗААВМУ. Информира дека во нацртот се 

вградени сугестиите и забелешките од заинтересираните страни и тоа од МИОА, АЕК, 

ЈП Македонска радиодифузија и Јавниот сервис. Нивните забелешки биле во врска со 

мултиплексите 1, 2 и 3, на кои се врши реемитување на програмите а не емитување, 

така да нивните забелешки се усвоени и трите мултиплекса не се регулираат со овој 

план. Објасни дека со нацрт-планот се регулираат мултиплексите 4 и 5 кој се дадени на 

користење на ЈП Македонска радиодифузија и мултиплексите 6 и 7 кои се дадени на 

користење на операторот ОНЕ. Во планот се пропишани техничките карактеристики на 

радио и телевизиските програмски сервиси кои ќе се пренесуваат преку терестријален 

мултиплекс. Во однос на јавната 30 дневна расправа што следи, рече дека секоја 

сугестија ќе биде добредојдена. 
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Г-дин Петрушевски, во врска со  Нацрт - Планот за намена и распределба на 

капацитети на дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска 

комуникациска мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на 

радиодифузерите, рече дека има забелешка на член 8, кој гласи „Операторите на 

дигитални мултиплекси се обврзани да обезбедат електронски водич за програми 

(EPG) за секој телевизиски сервис“. Појасни дека ако во друг акт или пак во овој не се 

дефинира дека радиодифузерите се должни да им ги дадат на операторите на 

дигитални мултиплекси овие информации, може да дојде до конфликт кој е одговорен 

да го обезбеди електронскиот водич за програми. Додаде дека предлогот ќе го достави 

во писмена форма до Агенцијата, а сега ќе го поддржи како што е предложен нацртот.  

Г-дин Фетаи, рече дека е во ред што нацрт-планот е изработен и што ќе оди на 

јавна расправа. Добро е рече, што некои работи се допрецизираат и што се доаѓа до 

фаза кога дигитализацијата ги дава плодовите, тие фрекфенции кои се ослободени, а 

квалитетот на услугите што доаѓа до публиката се зголемува. Се зголемува и можноста 

на публиката во поглед на примање на телевизиските програми. Се надоврза на член 9 

од нацрт-планот, кога операторите на дигитални мултиплекси обезбедуваат пренос на 

дополнителни услуги, односно повеќе јазично титлување обезбедено од трговските 

радиодифузни друштва. Во таа насока праша дали ова подразбира дека нема да оди 

повеќе DUAL 1 и DUAL 2, со дополнителни ангажмани да се дојде до други преводи или 

по автоматизам ќе има веќе таква можност на самата телевизија што ќе ја прима 

публиката? Значи дали титлувањето односно повеќејазичното титлување ќе биде 

задолжително за сите телевизии кои ќе сакаат да имаат превод и го обезбедува 

операторот или самите телевизии треба да го прават тоа?  

Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 

одговори дека повеќејазичното титлување треба да го обезбедат самите 

радиодифузери, тоа е дополнителна услуга, дополнителен ресурс, а крајниот корисник 

тоа може да го смени на самиот приемник ако има DVB-T приемник или преку STB, во 

менито каде што се наоѓаат титловите. Сите телевизии кои се заинтересирани за 

превод и повеќејазично титлување, за телетекст, ќе имаат можност да ги нудат тие 

дополнителни услуги.  

Г-дин Фиданоски, рече дека г-дин Саити добро објаснил кои мултиплекси не 

подлежат под овој нацрт-план, а кои подлежат. Заради јавноста да не влезе во многу 

стручни термини кога ќе пренесуваат преку медиумите, побара да се објасни, доколку 

не стои во нацрт- планот, според меѓународните протоколи со колку  мултиплекси има 

право Република Македонија да располага, на еден поедноставен јазик да се објасни, 

кој заради јавноста ќе биде поразбирлив и поприфатлив. 

Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 

одговори дека во Република Македонија, според сегашниот план што го прави АЕК, 

постојат 7 мултиплекси за дигитално емитување или реемитување. Република 

Македонија во 2009 година, преку тендер, првите 3 мултиплекса ги даде на користење 

за реемитување на тогашната компанија Телеком Словенија за нивната електронска 

услуга БООМ ТВ. Останатите 4 мултиплекса се доволни за емитување на програмските 

сервиси на ТРД кои емитуваат радио или телевизија преку дигитален терстријален 

мултиплекс. Мултиплексите 4 и 5 кој се дадени на користење на ЈП Македонска 

радиодифузија, вршат дигитално емитување на МРТ, додека мултиплексите 6 и 7 кои 

се дадени на користење на операторот ОНЕ, должен е да нуди услуга free to air на 

програмски сервиси на трговските радиодифузни друштва. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-6567/1 од 26.12.2014 година и едногласно го усвои Нацрт - 
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Планот за намена и распределба на капацитети на дигитален терестријален 

мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска за 

емитување на програмските сервиси на радиодифузерите, со текст како што беше 

предложен. 

 Во врска со Нацрт - Планот за намена и распределба на капацитети на 

дигитален терестријален мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа кој има обврска за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите,, 

Агенцијата да постапи во согласност со член  10 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги и член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот Нацрт-План, да го објави на веб 

страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги 

изразат своите мислења. 

 

 

Точка 9 

   Разно. 

            Немаше точки под Разно. 

 

 

 

 

 

 

                 

ЗАПИСНИК 

од првото продолжение на 24 - та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, 

одржано на 30.12.2014 година 

 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател 

на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на Советот на 

АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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

Неделковски, м-р Драгица Љубевска, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, м-р 

Магдалена Давидовска – Довлева, Цветанка Митревска, м-р Ружица Бошнакоска - 

Јотевска, Илија Витков. 

            Други присутни: Владимир Медарски од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски го отвори првото продолжение на 24-та седница на Советот 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Продолжението започна во 

13:30 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  
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           - Предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 

2015 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.       

 
 

Г-дин Петрушевски, потсети дека точката „Предлог за изменување и 

дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2015 година, на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“, се одложила на негово барање, затоа што 

побарал во планот да се провери почетокот на започнување на постапките за сите 

јавни набавки и да се стават најмалку три месеци за отпочнување, пред завршување на 

договорот од претходната набавка. На седницата имало и дилема дали во годишниот 

план за очекуваниот почеток на постапката да биде еден ставен еден месец или два. 

Објасни дека во подзаконскиот акт донесен од Министерството за финансии, пишува 

еден месец, така да промените, согласно подзаконскиот акт, се направени и во 

годишниот план за јавни набавки во 2015 година на Агенцијата. 

Г-дин Трајчевски, објасни дека по извршените консултации со Советот за јавни 

набавки, предметот на набавка: „Набавка на Канцелариски мебел и опрема, со изведба 

на градежни работи за ентериерно уредување на просториите на Агенцијата“, се 

подели во две јавни набавки и тоа: Канцелариски мебел и опрема, за деловниот објект 

на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“ и Изведба на ентериерски градежно –

занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“. 

Информира дека предвидените средства остануваат на истото ниво, но тие се 

поделени на две посебни суми за двете јавни набавки. Објасни дека измените се 

направени и во табелата за очекуваниот почеток на постапката, каде е пишан само 

еден месец, но понапред од претходно, на пример доколку претходно било март/април, 

сега би било февруари. 

Раководителката на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска, објасни 

дека во Годишниот план за јавни набавки во 2015 година, е направена уште една 

промена. Имено во Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 

услуги, се изврши  следната измена, и тоа Предмет на договорот за јавна 

набавка/рамковната спогодба - Податоци за досегот на радиостаниците  и за уделот на 

регионалните телевизии во вкупната гледаност, се измени и гласи „Податоци за 

досегот на радиостаниците и за уделот на сателитските, регионалните и локалните  

телевизии во вкупната гледаност“. 

Г-дин Трајчевски рече дека треба да се направи уште една измена. Бидејќи 

денес, на 25-та седница, ќе се додели една дозвола преку ОЈКМ, треба да се дополни: 

и за телевизии кои што емитуваат програма на државно ниво преку ОЈКМ, бидејќи во 

насловот „Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот на сателитските, 

регионалните и локалните  телевизии во вкупната гледаност“, не се опфатени.  

   Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-6660/1 од 29.12.2014 година и со горенаведените предлози и 

забелешки, едногласно даде одобрување за изменување и дополнување на Годишниот 

план за јавни набавки во 2015 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги бр.05-6489/1 од 24.12.2014 година, со текст како што е предложен. 

   Согласно потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки 

во  2015 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-

6489/1 од 24.12.2014 година, а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните 
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набавки, постојниот годишен план за јавни набавки за 2015 година, се измени и 

дополни на следниот начин: 

 

 

 Во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, се 

изврши  следната измена, и тоа:  

Ставката 11 која гласи: 

 
Бр. 

Предмет на договорот за 
јавна набавка/рамковната 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

11. 

 
Набавка на Канцелариски 
мебел и опрема,  
со изведба на градежни 
работи за ентериерно 
уредување 
на просториите на 
Агенцијата 
 

 

јануари 
2015/ 

февруари 
2015 

Отворена 
Постапка  

9.661.000,00 

 
 

Се менува и гласи: 

Бр. 
Предмет на договорот за 
јавна набавка/рамковната 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 
11. 
 

Канцелариски мебел и 
опрема, за деловниот 
објект на 
Агенцијата, Палата 
„Панко Брашнаров“ 

 

јануари 
2015 

 

Отворена 
Постапка 

7.440.000,00 

 

 

- Во Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, се 
изврши  следната измена, и тоа: 

 
Ставката 29 која гласи: 

Бр. 
Предмет на договорот за 
јавна набавка/рамковната 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

29. 

Податоци за досегот на 
радиостаниците  и за 
уделот на 
регионалните 
телевизии во вкупната 
гледаност  

 

 
јануари  

2015 
 

Отворена 
постапка 

           
1.250.000,00 
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Се менува и гласи: 

Бр. 
Предмет на договорот за 
јавна набавка/рамковната 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

29. 

Податоци за досегот на 
радиостаниците и за 
уделот во вкупната 
гледаност на 
телевизиските станици 
што емитуваат 
програма на државно 
ниво преку сателит или 
преку јавна 
електронска 
комуникациска мрежа и 
на телевизиските 
станици што емитуваат 
програма на 
регионално и на 
локално ниво  

 

 
јануари  

2015 
 

Отворена 
постапка 

           
1.250.000,00 

 

 

- Во Главата III. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи, се 

изврши  следното дополнување, и тоа: 

По ставката 1 се додаде нова ставка 2, која гласи: 

Бр. 
Предмет на договорот за 
јавна набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

2. 

Изведба на ентериерски 
градежно –занатски 
работи во деловниот 
објект на Агенцијата, 
Палата „Панко 
Брашнаров“ 

 
јануари 2015 

 

постапка со 
барање за 
прибирање 
на понуди  

1.800.000,00 

 

 

 За напред предложеното изменување и дополнување на Годишниот план за 

јавни набавки во 2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

бр.05-6489/1 од 24.12.2014 година, со јавните набавки: „Канцелариски мебел и опрема, 

за деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“ и „Изведба на 

ентериерски градежно–занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, Палата 

„Панко Брашнаров“, средствата во целост се обезбедени со Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РМ за 2015-та година. 

 Во Годишниот план за јавни набавки во 2015 година, на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-6489/1 од 24.12.2014 година, се изврши и 

изменување во колоната „Очекуван почеток на постапката (месец)“, со што се 

прецизира очекуваниот почеток на секоја постапка за јавна набавка што е опфатена со 

овој годишен план за јавни набавки, за 2015 година. 
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 Советот на Агенцијата, го задолжи Секторот за правни работи, да подготви 

пречистен текст на Годишниот план за јавни набавки во 2015 година на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
Бр. 02-205/1                               Агенција за аудио и 

08.01.2015 година                аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                 Претседател на Советот  

                              Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 

 


