
 
                  

ЗАПИСНИК 
од 25 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 17.04.2014 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 и Методи 

Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Сељадин Џезаири (годишен 

одмор) 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, м-р Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, 

Магдалена Давидовска – Довлева, Цветанка Митревска, Виктор Шиков, Емилија 

Петреска – Камењарова и Арѓенд Џелили. 

Други присутни: Борис Каевски од МТВ, Нермине Џафери од ТВ ЕРА, Лидија 

Чакар од МТВ1, Андријана Јовановска од А1он, Верица Павловска од ТВ АЛСАТ-М, 

Николина Грабуловска од ОБСЕ, Јегор Тилпунов од ОБСЕ, Петар Клинчарски од А1он, 

Маја Васевска од Слободен печат,  Иван Стефановски  од ЦРМ, Михајло Видимлиски  

од ТВ 24 Вести, Емил Јовановски од ТВ Алфа, Сања Јовановиќ од ТВ Телма и Марија 

Мининчиќ  од ТВ Алфа.  

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 25-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 13 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, 

предложи Точката 2 „Извештај од мониторингот на медиумското покривање на првиот 

круг од изборната кампања за Претседателските избори 2014 година во вестите на 

националните радиодифузери“ да биде одложена, бидејќи членовите доцна ги добиле 

материјалите за седницата и бидејќи станува збор за обемен и сериозен материјал. 

Советот на Агенцијата гласаше по предлогот на Заменикот на претседателот 

на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, за одложување на Точката 2 „Извештај 

од мониторингот на медиумското покривање на првиот круг од изборната кампања за 

Претседателските избори 2014 година во вестите на националните радиодифузери.“  

За одложување на Точката 2 гласаа: Заменикот на претседателот на Советот 

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

Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.  

Против беа: Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Воздржани беа: д-р Борис Арсов и м-р Васко Петревски. 

Не беше усвоен предлогот на Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, за одложување на Точката 2 „Извештај од 

мониторингот на медиумското покривање на првиот круг од изборната кампања за 

Претседателските избори 2014 година во вестите на националните радиодифузери.“ 

Советот на Агенцијата, едногласно, 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, д-р Борис Арсов, Замир Мехмети, 

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

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски и Методи Стоименовски,  го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.04.2014 година.  

2.  Извештај од мониторингот на медиумското покривање на првиот круг од 

изборната кампања за Претседателските избори 2014 година во вестите на 

националните радиодифузери.  

3.  Информација за барањето на Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО 

РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово за одобрение за промена на 

сопственичката структура, со предлог одлука. 

4.  Барање бр. 11-217 од 11.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 8 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ 

Пробиштип. 

5.  Барање бр. 11-217 од 11.04.2014 година, за регистрирање на  дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ 

Пробиштип. 

6.  Разно.               

 

 

 

               Точка 1 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 24-та седница, 

одржана на 15.04.2014 година. 

             Советот на Агенцијата, едногласно, 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, д-р Борис Арсов, Замир Мехмети, 

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

Методија Јанчески, Методи Стоименовски и м-р Васко Петревски, го усвои 

предложениот Записник од 24-та седница, одржана на 15.04.2014 година, во текстот 

како што беше предложен. 

 

 

               Точка 2 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од мониторингот 

на медиумското покривање на првиот круг од изборната кампања за Претседателските 

избори 2014 година во вестите на националните радиодифузери. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека 

материјалот е поделен на два дела. Едниот се однесува на јавниот сервис, а другиот 

се однесува на комерцијалните радија и телевизии и ги замоли останатите ќчленови 

на Советот на Агенцијата да дискутираат така како што е поделен, односно за две 

посебни целини. Тој рече дека без оглед што станува збор за извештај за изборната 

кампања од првиот круг претседателски избори, во вестите на Собранискиот канал 

немаше вести, информативни емисии, но имаше бесплатно политичко емитување и 

констатираше дека и покрај можноста за бесплатно политичко претставување на 

Собранискиот канал, политичките партии многу малку ја искористија оваа можност.  



 Заменикот на Претседтелот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, рече 
дека со оглед на тоа што не се прифати неговиот предлог за одложување на оваа 
точка, тој, во консултација со неговите колеги Селвер Ајдини и Замир Мехмети, од она 
што може да се извлечи од материјалот и за Јавниот сервис и за комерцијалните 
телевизии и основното што сака да го истакне како забелешка на сето тоа, потпирајќи 
се и на методологијата што ја имаат усвоено како Агенција во поглед на мониторингот 
на изборното медиумско претставување, поагајќи од методот кој се користи  во 
анализа на содржината која дава квантитативни и квалитативни показатели за 
медиумското покривање на кампањата на изборите и се користи со дискурзивната  
анализа на содржините на програмите, смета дека во најмала рака анализата треба 
да содржи тоа што е и законска обврска, односно тоа што произлегува од 
методологијата. Тонот на известувањето кое се мери на скала од три вредности, 
позитивен, неутрален или негативен. Таа оценка се употребува во случаите кога 
новинарот или уредникот користи експлицитни зборови или реченици за да изрази 
очигледен позитивен или негативен став кон конкретниот политички субјект. Значи 
нема рамка односно тон на известувањето во сето тоа и поради тоа истакна дека тој, и 
неговите колеги Селвер Ајдини и Замир Мехмети, ќе бидат воздржани околу 
прифаќањето на овој извештај. Тој додаде дека извештајот е обемен и сериозно 
обработен со сите секунди, значи вложен е голем труд од страна на Секторот за 
програмски работи, бидејќи имало и многу покривања од многу медиуми на овие 
значајни настани, особено кога се во прашање претседателските избори и 
кандидатите за претседател.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече дека би нема што да 
додаде за професионалното или непрофесионалното однесување на медиумите за 
време на изборната кампања. На неколкку седници зборувал повеќе пати, 
незадоволството е искажано, запишано во записниците по сите аспекти. Тоа е 
прецизно, јасно, недвосмислено забележано кај ОБСЕ како пристрасност, 
нерамноправна положба, неизбалансираност кај повеќе медиуми, исти прилози на 
повеќе телевизии без јасно наведување на изборите. Тој рече дека би сакал да го 
поддржи извештајот за првите денови од кампањата, односно за кампањата од првиот 
круг на претседателските избори и дел од изборната кампања на парламентарните 
избори, бидејќи бројките се точни, но бројките сами по себе ништо не значат без тие 
работи што ги кажа господинот Милаим Фетаи, нема квалитативни оценки односно 
квалитативни квалификации. Многу пати се зборело за тоа дека на противникот може 
да му дадете многу повеќе време во медиумите но, најбитно и најважно е како се 
пишува во тоа време, во времето на прилозите на текстот и тоа повеќе време што ќе 
го добие противникот може да биде погубно ако квалитативно не е објективно и  
неутрално презентирано, поткрепено и така натаму. Тој истакна дека не може да 
поддржи ваков извештај, кој што во добар дел е во ред, но, рече не може да поддржи 
ваков извештај без квалитативни квалификации, значи без оценка за врамувањето, за 
тонот. Тој додаде дека сите знаат дека работата со медиумите не е таква каква што 
посакуваат да биде, особено, тие што се од новинарската фела, можеби некој ќе ги 
обвини дека се идеалисти, но, ако се откажат од идеалите треба да се откажат од 
професијата. Тој потенцираше дека вака, според тој извештај, сите медиуми ќе 
излезат добри за време на известувањето на кампањата. На крај рече дека се надева 
дека во периодот до 27.04.2014 година, медиумите ќе бидат подобри и дека во 
завршниот извештај за претседателските и парламентарните избори ќе има и 
квалитативни квалификации.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ, рече дека морално се 
оформувал и дооформувал во рамките на Јавниот сервис и дека многу му е тешко што 
ситуацијата е таква каква што е претставена, но мора да каже со погрешна претстава 
бидејќи чувствува недостиг на квалитативна анализа, и дури и како гледач 
почувствувал неконсеквентност, недоследност и се плаши дека исто и овој пат 
вистината ќе се претстави така како што не одговара на луѓе што се занимаваат со 
ваква проблематика бидејќи се повторно доведени во ситуација да гласаат за 
вистината, не за таква каква што е, туку за таква каква што е изгласана. Од тие 
причини, тој рече дека нема да ја поддржи таа очигледно макотрпна работа и смета 
дека би требало да се остави малку време за тоа да се евидентира, за да не бидат 
доведени во ситуација и тие да бидат дел од анализата односно од квалификациите 



кои се дадени за начинот на информирање во врска со претседателските избори, се 
разбира во ОБСЕ. 
 Членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов, рече дека ќе се држи на она 
што го предложил Претседателот на Советот на Агенцијата, а тоа е прво да се даде 
одредена дискусија во делот на работењето на Јавниот сервис и неговото покривање 
во првиот круг од изборите. Спрема тоа што е изработено, смета дека е многу 
квалитетно направено и бројките сами по себе говорат како било известувано во тој 
период. Тој рече дека ќе се осврне и на тоа дека сведоци биле на тоа што на Јавниот 
сервис не изрекле ниту една казна и прекршочна пријава согласно Изборниот законик,  
што значи дека самиот сервис доследно го почитувал Изборниот законик и смета дека, 
спрема тоа што бројките го покажуваат, стриктно и прецизно, Јавниот сервис доследно 
си ја извршил улогата на јавно и прецизно информирање на граѓаните за тоа што се 
случувало во текот на тој период.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Антонио Јовановски, рече дека е општо 
добро што се разговара за квантитативни и квалитативни оценки. Тој истакна дека и 
членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рекол дека нема никакви сомневања 
околу бројките, значи квантитативно сé е добро, а во врска со квалитативните оценки 
смета дека се образложени во сите извештаи. Тој додаде дека не може тие да 
очекуваат квантитативна оценка на квалитативни согледувања околу овие теми. 
Смета дека демократијата е во доста добра кондиција во Република Македонија, 
телевизиите бележат нагорен тренд  и дека овие извештај е еден од најдобрите 
извештаи што некогаш воопшто  се дадени за телевизиите во Република Македонија. 
 Заменикот на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, 
рече дека бројките и тоа што е запишано во предложениот извештај е многу 
квалитетно, темелно од сите страни направено и тие како Агенција секогаш 
принципиелно постапувале. Тој додаде дека идејата и забелешката му била во насока 
на тоа, ако можеле тие да бараат од медиумите објавување на сите аспекти, елементи 
за објавување на јавните анкети во поглед на тоа дека треба да ги има сите елементи 
кои се предвидени  според  законот, тогаш тие како Агенција, тој бара од Стручната 
служба, бидејќи ги има тие капацитети,  да излезат дополнително и со една 
квалитативна анализа, која од овие бројки може да се извлече. Значи, тонот, 
известувањето и сето она што го имаме предвидено и во методологијата. Со оглед на 
времето може ќе излеземе на крајот на вториот круг на изборите, значи овој 
недостаток се случува во смисла дека со времето не може доволно да се истакне и со 
употреба на дискурзивната анализа може да дојдеме и до тие податоци значи тонот, 
урамнувањето на тие извештаи кои ги имале. Во таа насока е и неговата забелешка и 
поради  времето што се има е многу малку во поглед  на анализа на сето тоа. 
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, додаде само 
нешто околу делот за Јавниот сервис и излагањето на членот на Советот на 
Агенцијата, Столе Наумов. Тој рече дека воопшто не го дели неговиот став и дека 
извештајот на ОБСЕ е тој меродавен и дека тој треба да се прифати. Ако е така, тој се 
прашува што воопшто колегата Столе Наумов бара во таа сала и зошто доаѓа на 
работа или зошто не доаѓа на работа ако смета дека извештајот на ОБСЕ е тој кој што 
треба да се прифати!? Тој рече дека смета дека во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги има стручни луѓе кои се далеку постручни и 
поквалитетни да изработат многу поквалитетен и покомпетентен извештај. Колку што 
го гледал извештајот на ОБСЕ немало бројки, имало 2-3% и другото се филозофски 
размислувања. Извештајот е субјективен и апсолутно без никакви бројки. Тој додаде 
дека би сакал да ги види и квалитативно и квантитативно експертите кои што го 
изработувале (ако воопшто и постојат и такви експерти) извештајот од 15 реда. Инаку 
во сите извештаи за сите сервиси, има и квалитативна анализа, ако се погледне - 
може да се види. За МРТ на 4-та страница има, за МРТ2 исто така има, значи за сите 
има. Тој му се обрати на членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов и му рече: 
„Вие сакате вашата вистина и вашиот поглед да биде поглед на сите. Секој си ги гледа 
работите така како што си ги сфаќа, ако сметате дека вашиот поглед на настаните е 
тој што треба да го прифатат сите и не треба да размислуваме со сопствена глава, 
тоа е ваше право. Исто како што јас не сметам дека вие треба да го почитувате и да го 
прифатите мојот став, вие можете да имате сопствено ваше уверување. Меѓутоа, тоа 
не треба да значи дека треба сите исто да размислуваме.“  



 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече дека околу  извештаите, 
тогаш ќе треба цела држава да стави клуч и ништо да не работи и да чека што ќе и 
каже Европска унија. Зошто тогаш би се почитувале тие извештаи на Европската 
комисија? Тој додаде дека ОБСЕ е дел од еден систем кој што е почитуван секаде. 
Ние самите ги викаме да дојдат да ги набљудуваат изборите и се што се случува 
околу изборите. Наумов рече дека ниту еден извештај, колку што знае тој, не е 
отфрлен. На сите извештаи на ОБСЕ се повикува и Владата. Ако кажат дека се мирни 
изборите, дека се фер и демократски тогаш десет илјади пати ќе го повторат тоа. Тој 
додаде дека не сака двонасочност во гледањето. Околу бројките, како што кажа, не би 
сакал повеќе да зборува. Наумов запраша како не им е непријатно да се прават слепи 
при очи?  
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, додаде дека не 
рекол дека никој не го почитува извештајот, туку дека не може да се согласи со фактот 
дека ОБСЕ може да направи поквалитетен извештај од Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги.  
 Членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов рече дека би се надоврзал 
на претходното дека генерално ќе го поддржи извештајот и смета дека  е доста 
квалитетно направен и е еден од најквалитетно изработените  извештаи што во овие 4 
години, колку што е членот присутен во Агенцијата, е направено од делот на 
изборните циклуси. За комерцијалните медиуми кои се опфатени во овој извештај, би 
кажал дека опфатени се оние моменти, како што кажа и Претседателот на Советот на 
Агенцијата, кои што и самите политички парти ги имаат дејствувано на терен односно 
прикажано на терен. Минутажата си го кажува своето и тоа се тие бројки. Смета дека 
не треба да се навлегува во уредувачката политика на секој медиум, зашто секој 
медиум си има право да известува онака како што  смета дека треба да известува, а е 
во рамките на Изборниот законик, во рамките на законот кој што го опфаќа нивното 
работење. Од таа причина, Советот на Агенцијата, соодветно дејствувал во овој 
период во кој што е направена анализата. Колку што се сеќаваат сите, се изрекоа 
соодветни прекршочни пријави за оние кои што го прекршиле Изборниот законик или 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Секој медиум е опфатен 
подетално и е точно прецизно напишано што и какви биле активностите на секој од 
кандидатите и на сите политички субјекти  опфатени во анализата така што уште 
еднаш повтори и смета дека навистина е доста квалитетно направен предложениот 
Извештај и медиумите доста добро го покривале овој период, за кој што е направена и 
самата анализа.  
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, за споредба со 
извештајот на ОБСЕ, спореди три телевизии. ТВ Канал 5 имала 57 минути отстапено 
во вестите за Ѓорѓе Иванов, а 38 минути за Стево Пендаровски. ТВ Телма имала 25 
минути отстапено за Ѓорѓи Иванов, а 36 минути отстапено за Стево Пендаровски. 
Односот е идентичен. Тој рече дека не ја разбира таа математичка формула за 
пресметка. Можеби е за Нобелова награда, можеби има таква математичка пресметка, 
а ние не ја знаеме?! ТВ Алфа имала 28 минути за Ѓорѓе Иванов, а 27 минути за Стево 
Пендаровски. Овде може да се зборува за идентичност. Тој рече дека бројките се 
немилосрдни и овде се зборува за факти. Тие факти може да ги кажува кој сака, 
меѓутоа фактите се факти, а Советот на Агенцијата работи со математика.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, праша само како не им е 
пријатно при очи слепи да се прават? Претходниот ден вестите на МТВ почнале со 
прилог за перформансите на амбулантните возила што ги набавила Владата, за тоа 
колку се убави, кои имале каиши, како пациентите се чувствувале удобно во нив... 
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, имаше уште 
еден предлог. На крајот од извештајот,  во делот за комерцијалните телевизии да се 
додаде уште еден пасус: „За прв пат од осамостојувањето и воведувањето на повеќе 
партискиот систем во Република Македонија забележан е обидот за изборна 
манипулација со гласачите преку презентирање на нереспектабилни истражувања на 
јавното мислење а со цел да се обезбеди изборна победа на опозицијата поддржана 
од два национални радиодифузери ТВ Телма и ТВ 24 Вести.“  
 Заменикот на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, 
рече дека, бидејќи беа поделени анализите во две групи: на Јавниот сервис и 
комерцијалните телевизии, стои истата забелешка за комерцијалните телевизии 



поради недостатокот на квалитативната оценка на содржината на материјалите и рече 
дека нема да го поддржи тој материјал. Тој истакна дека извештајот е многу 
професионално и сериозно направен, со сите елементи на математика. Рече дека и 
меѓународните документи го обврзуваат Советот на Агенцијата да има и една 
квалитативна анализа, за која што смета дека не е содржана во Извештајот. 
 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со 8 
гласови „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и 
членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 
Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски и 
Методи Стоименовски, и со 6 „воздржани“ гласови, од Заменикот на претседателот на 
Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. 
Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Бранко Радовановиќ и Столе 
Наумов, го усвои предложениот Извештај од мониторингот на медиумското покривање 
на првиот круг од изборната кампања за Претседателските избори 2014 година во 
вестите на националните радиодифузери, заедно со предлогот на Претседателот на 
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски да се вгради во извештајот следниот 
текст: „И покрај можноста за бесплатно политичко претставување на Собранискиот 
канал, политичките партии многу малку ја искористија оваа можност. За прв пат од 
осамостојувањето и воведувањето на повеќепартискиот систем во Република 
Македонија, забележан е обидот за изборна манипулација со гласачите, преку 
презентирање на нереспектабилно истражување на јавното мислење, со цел да се 
обезбеди изборна победа на опозицијата поддржано од два национални 
радиодифузери: ТВ Телма и ТВ 24 Вести.“ 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави предложениот Извештај од мониторингот 

на медиумското покривање на првиот круг од изборната кампања за Претседателските 

избори 2014 година во вестите на националните радиодифузери, на веб страницата на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

            Точка 3 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за барањето на 

Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО 

Куманово за одобрение за промена на сопственичката структура, со предлог одлука.

 Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој, Магдалена 

Давидовска – Довлева, ја образложи предложената Информација за барањето на 

Трговско радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО 

Куманово за одобрение за промена на сопственичката структура. 

 Советот на Агенцијата, едногласно, 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, Замир Мехмети, 

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

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски и Методи Стоименовски, ја усвои 

предложената Информација за барањето на Трговско радиодифузно друштво 

МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово за одобрение за промена на 

сопственичката структура. 

 Со оглед на тоа дека не постојат законски пречки, односно дека не се создава 

недозволена медиумска концентрација, Агенцијата донесе одлука со која се дозволува 

спроведување на бараната промена во сопственичката структура на Трговското 

радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово и 

одлучи да издаде одобрение за промена на сопственичката структура на Трговското 

радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Трговското радиодифузно друштво 

МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, по извршената промена, до 



Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна 

состојба издадена од Централен регистар на Република Македонија. 

 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 ја објави горенаведената одлука на веб страницата 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење 

на предмети од управна постапка, да ја запише горенаведената одлука во Уписникот 

за предметите од управна постапка – Уп 1. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

горенаведената одлука до Трговското радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР 

Љубиша и Бобан ДОО Куманово. 

 

 

            Точка 4 

 Советот на Агенцијата ги разгледа предложените барања за дополнување на 

регистрираниот програмски пакет на   ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ 

ДООЕЛ Пробиштип. 

 Советот на Агенцијата, едногласно, 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, Замир Мехмети, 

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

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски и Методи Стоименовски, одлучи да се 

прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на   ТРД – 

оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:      

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

 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 ТРД – 

оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите од 

точка 2 на овој заклучок да ги достави до наведените оператори на јавна 

комуникациска мрежа. 

 

  

 

 

 



 

            Точка 5 
            Разно 

 Немаше точки под Разно на оваа седница на Советот на АААВМУ. 

            

 

 

 

Бр. 02-2340/5                                             Агенција за аудио и аудиовизуелни 

24.04.2014 година                                  медиумски услуги 

  С к о п ј е                                                     П р е т с е д а т е л, 
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