
 
 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
  
 

 
www.avmu.mk ,       contact@avmu.mk                                               страна 1 од вкупно 2  страни 

 

 

 

 

           Врз основа на член 6 став 1 алинеја 16 и член 141 став 7 а во 

врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги  ("Сл. Весник на РМ”, бр.184/11), на барање бр.11-17 од 

20.01.2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, на 03-та седница, одржана на 24.01.2014 година, врз основа на 

заклучокот бр.02-488/7 од 24.01.2014 година, донесен на истата седница 

на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп ул. 3-та 

Македонска Бригада 48,  му ја издаде следната: 

 

ПОТВРДА ЗА  
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ бр.27 

 
на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна електронска комуникациска мрежа 
 

1. Регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните 
телевизиски програмски сервиси и тоа: 

 
1.1 Програмски сервиси на странски радиодифузери: 
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Назив на 

програмскиот сервис 

Оригинален 

јазик на  

емитување на 

сервисот 

Дали програмскиот 

сервис е титлуван 

и на кој јазик 

Времетраење 

на договорот  

Дали 

програмскиот 

сервис се 

реемитува во 

кодиран облик  

1 RTS Sat српски не 01.01.2015 не 

2 Planeta бугарски не 31.12.2014 не 

3 Viasat Explorer англиски не 01.12.2014 по 23 часот 

4 Viasat History англиски не 01.12.2014 не 

5 MTV Adria повеќејазичен не 31.12.2014 не 

6 TV 1000 англиски не 01.12.2014 по 24 часот 

7 Fashion TV англиски не 01.12.2016 не 

8 National Geographic англиски не 31.12.2014 не 
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2. За секој одделен програмски сервис, Потврдата важи заклучно со денот на 
истекување на договорот за уредени авторски и други сродни права за 
програмскиот сервис. 

 
3. За секоја промена на регистрираниот пакет програмски сервиси, операторот на 

јавна комуникациска мрежа е должен да ја извести Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
4. Потврдата важи од денот на нејзиното издавање. 

 
5. Примерок од Потврдата да се достави до: 
- Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа; 
- Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на авторското право и 

сродните права; 
- Агенцијата за електронски комуникации на РМ; 
- Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на РМ. 
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д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р 


