
 
                     

ЗАПИСНИК 
од 23 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 11.04.2014 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, Сељадин Џезаири, 

Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Јетон Исмаили, Луција 

Ѓурковиќ, м-р Драгица Љубевска и Арѓенд Џелили. 

            Други присутни: Сања Касамовска  од МТВ, Верица Павловска од ТВ Алсат-М, 

Игор Љубовчевски од ТВ Алсат-М, Митко Затковски  од ТВ Телма, Кристина Јованова   

од ТВ Сител, Николина Грабуловска од ОБСЕ, Галена Николовска од ТВ 24 Вести, 

Иван Стефановски  од ЦРМ, Маријан Степановски од ЦРМ, Сања Јовановиќ од ТВ 

Телма, Ивана Рамаданова  од ТВ Алфа и Петар Стојановски  од Утрински весник. 

 

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

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

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

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

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

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

усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 
 1. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.04.2014 година.  

 2.  Информација од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 

Република Македонија во насока на подготовка на придонесот на Република 

Македонија кон Годишниот извештај на Европската Комисија за остварениот напредок 

(септември 2013 - април 2014).  

 3.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на:  

- ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје, емитувана на 5 и на 6 април 2014 година. 

(прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик).  

- ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 7 април 2014 година (прекршување на 

Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)  

- ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитувана на 5, 6 и на 7 април 2014 година.  

 4. Информација за постапување по заклучокот бр.02-5050/5 од 27.12.2013 

година во врска со донесените одлуки за Гордана Мајнова и Владимир Крстевски.  

 5.  Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за посета на обука за 

добивање потврда за јавни набавки на лица задолжени за јавните набавки во 

АААВМУ.  

 6.  Информација во врска со Барањето за издавање на збирен аналоген пакет 

за сите подружници на БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со предлог 

заклучок  



 7. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Струга.  

 8. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Дебар.  

 9. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Желин. 

 10. Барање бр. 11-207 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Теарце.  

 11. Барање бр. 11-208 од 03.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 10 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ 

ДОО Битола.  

 12. Барање бр. 11-208 од 03.04.2014 година, за регистрирање на дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 5 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-

НЕТ ДОО Битола.  

 13. Барање бр. 11-209 од 04.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 5 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ДТУ КОМБО 2003 

ДОО Куманово.  

 14. Барање бр. 11-210 од 07.04.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 59 на Македонски Телеком АД Скопје.  

 15. Разно.  

 

 

               Точка 1 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 22-та седница, 

одржана на 07.04.2014 година. 

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

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

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

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

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

Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, и 1 глас „воздржан“, од 

членот на Советот на Агенцијата, м-р Васко Петревски, го усвои предложениот 

Записник од 22-та седница, одржана на 07.04.2014 година, во текстот како што беше 

предложен. 

 

 

               Точка 2 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација од Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија во насока на 

подготовка на придонесот на Република Македонија кон Годишниот извештај на 

Европската Комисија за остварениот напредок (септември 2013 - април 2014).  

 М-р Драгица Љубевска, виш соработник во Секторот за европска и 

меѓународна соработка и односи за јавноста, ја образложи предложената  

Информација од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 

Македонија во насока на подготовка на придонесот на Република Македонија кон 

Годишниот извештај на Европската Комисија за остварениот напредок (септември 

2013 - април 2014). 

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

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



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

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

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

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

ја усвои предложената Информација од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги на Република Македонија во насока на подготовка на придонесот на 

Република Македонија кон Годишниот извештај на Европската Комисија за 

остварениот напредок (септември 2013 - април 2014). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за меѓународна и европска 

соработка и односи со јавност, да ја достави Информацијата од Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија во насока на подготовка на 

придонесот на Република Македонија кон Годишниот извештај на Европската Комисија 

за остварениот напредок (септември 2013 - април 2014)  до Секретаријатот за 

европски прашања, на македонски и англиски јазик  најдоцна до 16.04.2014 година. 

 

 

            Точка 3 

 - Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје, емитувана на 5 и 

на 6 април 2014 година.  

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

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

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

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

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

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

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

на ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје, емитувана на 5 и на 6 април 2014 година. 

(прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик).  

 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Алфа 

ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик 

(радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, 

посебни информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од 

верски, спортски, културни, забавни и други настани). 

 Со прекршувањето на 76 став 4 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 183 

став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

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

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

 - Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 7 

април 2014 година (прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)  

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

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

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

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

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

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

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



на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 7 април 2014 година (прекршување на 

Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)  

 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Алфа 

ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (за 

време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 

радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути 

дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво 

наменети за платено политичко рекламирање, од кои за еден учесник во изборната 

кампања можат да одвојат најмногу 8 минути). 

 Со прекршувањето на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

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

181-а став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

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

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

 - Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитувана на 5, 6 и 

на 7 април 2014 година.  

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

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

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

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

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

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

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

на ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитувана на 5, 6 и на 7 април 2014 година.   

 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД Алсат–М 

ДОО Скопје, поради прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (за време 

на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, радиодифузерите кои 

ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути дополнително време за 

рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво наменети за платено 

политичко рекламирање, од кои за еден учесник во изборната кампања можат да 

одвојат најмногу 8 минути). 

 Со прекршувањето на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

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

181-а став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

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

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

 

                 Точка 4 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за 

постапување по заклучокот бр.02-5050/5 од 27.12.2013 година во врска со донесените 

одлуки за еден поранешен вработен во СРД и еден поранешен член на СРД.  

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

Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: 



акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири и Методи 

Стоименовски (Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим 

Фетаи не беше присутен на гласањето), ја усвои предложената Информација за 

постапување по заклучокот бр.02-5050/5 од 27.12.2013 година во врска со донесените 

одлуки за еден поранешен вработен во СРД и еден поранешен член на СРД и заклучи 

да се прифати предлог-заклучокот на Секторот за правни работи. 

 

  

            Точка 5  

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Одлука за одобрување 

финансиски средства за посета на обука за добивање потврда за јавни набавки на 

лица задолжени за јавните набавки во АААВМУ.  

            Раководителот на Стручната Служба, м-р Андриана Скерлев-Чакар, ја 

образложи предложената Одлука за одобрување финансиски средства за посета на 

обука за добивање потврда за јавни набавки на лица задолжени за јавните набавки во 

АААВМУ.  

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

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

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

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

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

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

ја усвои предложената Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за 

посета на обука за добивање потврда за јавни набавки на лица задолжени за јавните 

набавки во АААВМУ.  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 

Одлука да се одобрат финансиски средства во вкупен износ од 6.000,00 денари, или 

2.000,00 денари по лице, за посетување на обуката за обнова на знаењата од Модулот 

за договорни органи, од страна на следните лица, и тоа: 

- Цветанка Митревска, раководител на Секторот за правни работи, 

- Александар Џуваревиќ, соработник во Секторот за правни работи, и  

- Арбен Саити,  раководител на Секторот за технологии и информатика. 

 

 

            Точка 6 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

Барањето за издавање на збирен аналоген пакет за сите подружници на БЛИЗУ 

МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со предлог заклучок. 

 ВД раководителот на Сектор за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, ја образложи предложената 

Информација во врска со Барањето за издавање на збирен аналоген пакет за сите 

подружници на БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје со предлог заклучок. 

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

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

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

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

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

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

ја усвои предложената Информација во врска со Барањето за издавање на збирен 

аналоген пакет за сите подружници на БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје. 



 Советот заклучи, на предлог на Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторските и сродните права, сите досега издадени потврди, од страна на 

Агенцијата, а на барање на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за регистрација 

како на домашните така и на странските програмски сервиси, да се вметнат, односно 

вклучат во една единствена потврда, која би важела за територијата на целата 

држава, односно за оние градови и други населени места каде што операторот ги нуди 

своите услуги.  

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторските и сродните права, да го извести Друштвото за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да подготви посебно барање за регистрација на 

програмските сервиси и да го достави заедно со сите потребни документи за 

новорегистрираните програмски сервиси и сервисите за кои се продолжуваат 

договорите за реемитување, како и за новоотворените подружници, согласно 

Правилникот за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни 

комуникациски мрежи бр.01-5198/1 од 10.10.2012 год.  

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави 

горенаведеното известување до Друштвото за телекомуникациски инженеринг, 

софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје. 

 

 

                  Точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 Советот на Агенцијата ги разгледа предложените Барања за дополнување 

на регистрираниот програмски пакет на: Друштвото за телекомуникации и софтвер – 

кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево, Друштвото за производство, трговија 

и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 

ДОО Куманово и Македонски Телеком АД Скопје. 

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

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

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

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

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

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

ги усвои предложените Барања за дополнување на регистрираниот програмски пакет 

на: Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ 

ДООЕЛ Кичево, Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, 

ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 ДОО Куманово и Македонски 

Телеком АД Скопје. 

    Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:      

- на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ 

ДООЕЛ Кичево подружница Струга, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.1, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ 

ДООЕЛ Кичево подружница Дебар, да му се издаде Потврда за регистрација на 

дигитален пакет програмски сервиси бр.1, за регистрација на дигитален пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

-  на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ 

ДООЕЛ Кичево подружница Желино, да му се издаде Потврда за регистрација на 

пакет програмски сервиси бр.1, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

-  на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ 

ДООЕЛ Кичево подружница Теарце, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 



програмски сервиси бр.1, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

-  на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се 

издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.10, за регистрација на 

пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

-  на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се 

издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.5, за 

регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 

комуникациска мрежа. 

-  на ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 ДОО Куманово, да му се 

издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5, за регистрација на 

пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

-  на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на 

пакет програмски сервиси бр.59, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

 Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење 

на предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за 

предметите од управна постапка – Уп 1. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: Друштвото за 

телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево, 

Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор 

на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 ДОО Куманово и Македонски Телеком АД 

Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да 

ги достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.  

 

 

               Точка 15 

                Разно 

 Советот на Агенцијата ги разгледа Барањата за дополнување на 

регистрираниот програмски пакет на: Друштвото за производство, трговија и услужни 

активности КТВ ПЕШНА ДООЕЛ Македонски Брод, ТРД - оператор на кабелска мрежа 

КАБЕЛ ДОО Струмица, ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО 

Гостивар и на Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.  

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

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

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

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

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

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

ги усвои предложените Барања за дополнување на регистрираниот програмски пакет 

на: Друштвото за производство, трговија и услужни активности КТВ ПЕШНА ДООЕЛ 

Македонски Брод, ТРД - оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ ДОО Струмица, ТРД - 

оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар и на Друштвото за 

телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи: 

-  на Друштвото за производство, трговија и услужни активности КТВ ПЕШНА ДООЕЛ 

Македонски Брод, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.4, за регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку 

јавна комуникациска мрежа. 



-  на ТРД - оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ ДОО Струмица, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5, за регистрација на пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

-  на ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, да му се 

издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.1, за 

регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 

комуникациска мрежа. 

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

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.3, за регистрација на пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

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

Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.12, за 

регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 

комуникациска мрежа. 

             Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење 

на предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за 

предметите од управна постапка – Уп 1. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: Друштвото за 

производство, трговија и услужни активности КТВ ПЕШНА ДООЕЛ Македонски Брод, 

ТРД - оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ ДОО Струмица, ТРД - оператор на кабелска 

мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар и на Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ  

ДОО Гевгелија. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да 

ги достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 

Бр. 02-2216/10                                           Агенција за аудио и аудиовизуелни 

15.04.2014 година                                  медиумски услуги 

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

 

 

 

 


