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ЗАПИСНИК 
од 05 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 29.01.2014 година 
 

 

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

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

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

м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов 

(оправдано отсутен). 

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

Неделковски, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, Магдалена Давидовска- 

Довлева, Горан Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, 

Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ. 

            Други присутни: Кучи Валмир од ТВ Алсат М, Футура Љатифи од МТВ2, Мирко 

Трајановски од ТВ Телма, Гаврил Сирачевски од 24 Вести, Тања Јовановска од Вест. 

 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 05-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

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

 

          Советот на Агенцијата, едногласно, (членот на Советот на Агенцијата Бранко 

Радовановиќ, не беше присутен за време на гласањето), со 13 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир 

Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги за 2014 година. 

2. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски 

сервис, емитуван на 10 јануари 2014 година 

3. Извештај од вонредниот надзор на ЈП Македонска радио телевизија,  Трет 

програмски сервис на Македонско радио, емитуван на 10 јануари 2014 година. 

4. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното 

трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 

2014 година. 

5. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО 

АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година. 

6. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО 

СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година. 

7. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Радио 

КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 10 јануари 2014 година. 

8. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - Прв програмски 

сервис (МРТ1), емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година. 
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9. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), 

емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година. 

10. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ Алфа 

ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 до 19 јануари 2014 година. 

11. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ 

Макпетрол ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 до 19 јануари 2014 година. 

12. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Алсат–М 

ДОО Скопје, емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година. 

13. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година. 

14. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 2014 година. 

15. Разно. 

 
  
 
Точка 1 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја разгледа 

предложената Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2014 година. 

            Раководителот на Стручната служба на Агенцијата ја објасни содржината на 

предложената Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2014 година, нагласувајќи дека е целосно усогласена со новите 

прописи  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за 

медиуми. 

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

дека начелно нема дилеми околу имплементацијата на прописите од Закон за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги во нацрт-програмата. Би требало, рече, Агенцијата 

бидејќи и законски претставува еден континуитет на Советот за радиодифузија и 

понатаму да ја следи Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот 

2013 – 2017. Во таа насока имаше една забелешка за која рече дека треба да се 

додаде во главата „Доделување дозволи за нови програмски сервиси“ каде што во 

алинејата „доделување дозволи за линеарни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

во зависност од потребите на публиката, медиумскиот плурализам и анализата на 

пазарот“ треба да се додаде една констатација со која се согласиле сите членови на 

Советот. Се однесува за доделувањето на една дозвола за вршење радиодифузна 

дејност на државно ниво – радио на албански јазик, за која потсети дека имаше 

согласност од Советот минатата година. За оваа потреба од Агенцијата за електронски 

комуникации (АЕК), рече дека константно се добива одговор дека нема слободни 

фрекфенции, но потребата на публиката постои и истото предложи да се вгради во 

Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за 2014 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со 

забелешката, односно формулацијата дадена од Заменикот на претседателот на 

Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи, едногласно, (членот на Советот на 

Агенцијата д-р Борис Арсов не беше присутен за време на гласањето), со 13 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, ја усвои 
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предложената Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2014 година. 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведената 

нацрт-програма да ја објави за јавна расправа на веб страницата на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 
Точка 2 

             Советот го разгледа предложениот Извештај од вонредниот надзор на 

програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско 

радио – Прв програмски сервис, емитуван на 10 јануари 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 д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот 

Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-

ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски сервис, емитуван на 10 

јануари 2014 година.  

Со надзорот врз програмата од 10 јануари 2014 година, е констатирано дека ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски 

сервис, ја почитува законската обврска најмалку 50% од емитуваната вокална и/или 

вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик. Во анализираното 

деноноќие емитуваше 68% вокална и/или вокално-инструментална музика на 

македонски јазик. Исто така, ја почитува законската обврска половина од музиката да ја 

емитува во периодот од 7:00 до 19:00 часот. Во анализираното деноноќие емитуваше 6 

часа 23 минути и 13 секунди во овој период, што е повеќе од двојно од неговата 

законска обврска. 

 

Точка 3 

           Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на ЈП Македонска радио телевизија,  Трет програмски сервис на Македонско 

радио, емитуван на 10 јануари 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 д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот 

Извештај од вонредниот надзор на ЈП Македонска радио телевизија,  Трет програмски 

сервис на Македонско радио, емитуван на 10 јануари 2014 година.  

Со надзорот врз програмата од 10 јануари 2014 година, е констатирано дека ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио - Трет програмски 

сервис (Канал на етничките заедници), ја почитува законската обврска најмалку 50% од 

емитуваната вокална и/или вокално-инструментална музика да биде на јазикот на 

етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија. Во анализираното 

деноноќие емитуваше 99% вокална и/или вокално-инструментална музика на јазиците 

на етничките заедници. Исто така, ја почитува законската обврска половина од 

музиката да ја емитува во периодот од 7:00 до 19:00 часот. Во анализираното 

деноноќие емитуваше 8 часа 2 минути и 19 секунди во овој период, што е речиси двојно 

повеќе од неговата законска обврска. 
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 Точка 4 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС 

МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година. 

 Со надзорот врз програмата од 10 јануари 2014 година, е утврдено дека 

програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС 

РАДИО ДОО Скопје, не ја почитува законската обврска. Во анализираното деноноќие 

емитуваше 37% вокално-инструментална музика на македонски јазик, што е за 3% 

помалку од законски предвидените 40% вокална и/или вокално-инструментална музика 

на македонски јазик. 

             Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече дека согласно 

предложените извештаи за радијата, може да се увиди дека тие и понатаму 

продолжуваат да бидат дисциплинирани, иако согласно новиот закон процентот е 

зголемен и изнесува 40% вокална и/или вокално-инструментална музика. Во однос на 

ТРД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО, рече дека прекршокот е мал во однос на процентот, 

односно за 3% помалку од законски предвидените, и во таа насока предложи да се 

постапи само превентивно, да се информираат радиодифузерите, бидејќи Законот не 

го забранува тоа, и бидејќи новиот Законот е скоро донесен и сите се во фаза на 

прилагодување и учење на новите правила. Предложи да не се постапува ригидно. Кај 

телевизиите, рече, има одредени отстапувања во процентите, но ставот да се 

информираат останува неизменет. Објасни дека согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, телевизиите треба најмалку 8 часа во текот на 

неделата де емитуваат вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски 

јазик или на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во Република 

Македонија, од која 50% забавна и 50% народна; и најмалку половина од обврската за 

музиката да се оствари во периодот од 7 до 19 часот. На крајот наведе дека суштината 

на составот на Агенцијата е да разговара со медиумите и да ги земе во предвид сите 

околности. 

            Членот на Советот на Агенцијата, м-р Алма Машовиќ, потенцира дека Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е јасен и прецизен и мора да се почитува, 

така да во однос на констатираните прекршувања, Советот на Агенцијата треба да 

започне со опомени. Радиодифузерите се должни да го почитуваат и спроведуваат 

законот, односно одредбите кои се јасни, прецизни и точно наведени во новиот закон. 

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

дека ги прегледал материјалите за  предложените извештаи од еднонеделниот 

мониторинг и во таа насока рече дека има простор за задоволство во поглед на 

почитување на законските обврски иако од 30%, процентот е зголемен на 40%. 

Согласно извештаите медиумите се приближуваат кон тој процент. Во таа насока рече 

дека се согласува во првата фаза да се биде поблаг кон медиумите, повеќе да биде 

информативно. Да им се објасни што ги очекува во таа насока, бидејќи се на добар пат 

да ја исполнат законската обврска, посебно кога е во прашање емитување на музика. 

            Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ, рече дека малку го 

стави во дилема изреката „она што не е забрането е дозволено“, бидејќи станува збор 

за долгогодишен процес на работење на радиодифузерите. Искуствата, рече, говореле 

дека има прекршувања, но искуствата говорат дека сме имале ситуации кога за 

прекршоци сме упатувале укажувања. Според него новиот Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги му делува заканувачки доколку сега се стапи со 

мерка - опомена. Запраша дали ќе се прекрши законот ако Советот биде поблаг?  

Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор 

на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС 

РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година.  
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Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 

на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, 

донесе решение на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО 

ДОО Скопје:   

 - поради прекршување на член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, (најмалку 40% од емитуваната вокална и/или вокално-

инструментална музика да биде на македонски јазик), а во согласност со член 23 и 

член 27 од цитираниот закон, да се изрече мерката: опомена. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 

(решение), да изврши контролен надзор, на Радиодифузното трговско друштво РОС 

МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, со цел да се утврди дали субјектот на надзорот 

(радиодифузерот), постапил по опомената (во целост, делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО 

Скопје. 

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

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

правни работи. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

Точка 5 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев 

ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 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 д-р Борис Арсов, 

м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот 

Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО АНТЕНА 5 

Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година.  

Со надзорот врз програмата од 10 јануари 2014 година, е утврдено дека 

програмскиот сервис на ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, 

ја почитува законската обврска. Во анализираното деноноќие емитуваше 40% вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик. 

 

Точка 6 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје, емитуван на 10 јануари 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 д-р Борис Арсов, 

м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 
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Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот 

Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА 

МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година.  

Со надзорот врз програмата од 10 јануари 2014 година, е утврдено дека 

програмскиот сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ја 

почитува законската обврска. Во анализираното деноноќие емитуваше 68% вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик. 

 

 

Точка 7 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 10 

јануари 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 д-р Борис Арсов, 

м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот 

Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 

ДООЕЛ Штип, емитуван на 10 јануари 2014 година.  

Со надзорот врз програмата од 10 јануари 2014 година, е утврдено дека 

програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип ја почитува законската 

обврска. Во анализираното деноноќие емитуваше 45% вокална и/или вокално-

инструментална музика на македонски јазик. 

 

 

Точка 8 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот  Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, 

Македонска телевизија - Прв програмски сервис (МРТ1), емитуван во периодот од 13 

до 19 јануари 2014 година. 

             Со мониторингот од 13 до 19 јануари 2014 година, е констатирано дека ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - Прв програмски 

сервис (МРТ1), ја почитува законската обврска да емитува најмалку 14 часа вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик во текот на неделата. Во 

анализираната недела емитуваше 14 часа 38 минути и 8 секунди вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик. Меѓутоа не ја почитува обврската 

за процентуалната распределба на музиката - забавната музика беше застапена со 9 

часа 5 минути и 21 секунда, односно 62%, а народната музика со 5 часа 32 минути и 47 

секунди, односно 38%. Исто така, МРТ1 ја почитува и одредбата од став 6 на овој член, 

најмалку половина од обврската за музика, утврдена во став 4, да ја остварува во 

периодот од 07.00 до 19.00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот 

од 07.00 до 19.00 часот, се емитувани вкупно 7 часа 12 минути и 6 секунди вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик. 

Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор 

на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска 

телевизија - Прв програмски сервис (МРТ1), емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 

2014 година.  

Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 
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Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 

на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, 

донесе решение на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска 

телевизија - Прв програмски сервис (МРТ1):   

 - поради прекршување на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (најмалку 14 часа во текот на неделата вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% забавна и 50% 

народна; и најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во периодот од 7 

до 19 часот), а во согласност со член 23 и член 27 од цитираниот закон, да се изрече 

мерката: опомена. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 

(решение), да изврши контролен надзор, на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Скопје, Македонска телевизија - Прв програмски сервис (МРТ1), со цел да се утврди 

дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената (во целост, 

делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - 

Прв програмски сервис (МРТ1). 

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

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

правни работи. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 9 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, 

Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), емитуван во периодот од 13 

до 19 јануари 2014 година. 

Со мониторингот од 13 до 19 јануари 2014 година, е констатирано дека ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски 

сервис (МРТ2) ја почитува законската обврска да емитува најмалку 14 часа вокална 

и/или вокално-инструментална музика на јазиците на етничките заедници кои не се 

мнозинство во Република Македонија во текот на неделата. Во анализираната недела 

емитуваше 25 часа 6 минути и 4 секунди вокална и/или вокално-инструментална 

музика на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во Република 

Македонија. Притоа, забавната музика беше застапена со 52%, а народната музика со 

48%. Исто така, МРТ2 ги почитува и одредбите од став 6, најмалку половина од 

обврската за музика, утврдена во став 4, да ја остварува во периодот од 07:00 до 19:00 

часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот од 07:00 до 19:00 часот, се 

емитувани вкупно 19 часа 39 минути и 25 секунди вокална и/или вокално-

инструментална музика на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во 

Република Македонија. 

Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор 

на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска 

телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), емитуван во периодот од 13 до 19 јануари 

2014 година.  
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Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 

на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, 

донесе решение на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска 

телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2):   

 - поради прекршување на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (најмалку 14 часа во текот на неделата вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% забавна и 50% 

народна; и најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во периодот од 7 

до 19 часот), а во согласност со член 23 и член 27 од цитираниот закон, да се изрече 

мерката: опомена. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 

(решение), да изврши контролен надзор, на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), со цел да се утврди 

дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената (во целост, 

делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - 

Втор програмски сервис (МРТ2). 

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

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

правни работи. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 10 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 до 19 

јануари 2014 година. 

Со мониторингот од 13 до 19 јануари 2014 година, е констатирано дека ТРД ТВ 

Алфа ДООЕЛ Скопје не ги почитува законската обврска да емитува најмалку 8 часа во 

текот на неделата вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик и 

обврската за процентуалната распределба на емитуваната музика. Во анализираната 

недела емитуваше 7 часа и 31 минута вокално-инструментална музика на македонски 

јазик, што е за 29 минути помалку од законски предвидената обврска, а процентуалниот 

сооднос помеѓу забавната и народната музика изнесуваше – 59% народна и 42% 

забавна вокално-инструментална музика. Од вкупното време 7 часа и 31 минута 

емитувана македонска вокално-инструментална музика, 5 часа и 18 минути се 

емитувани во законски предвидениот период од 7 до 19 часот. Со ова, ТВ Алфа го 

почитуваше барањето најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во 

периодот од 7 до 19 часот. 

Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор 

на програмскиот сервис на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 до 19 јануари 

2014 година.  
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Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 

на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ,  

донесе решение на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје:   

 - поради прекршување на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (најмалку 8 часа во текот на неделата вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% забавна и 50% 

народна; и најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во периодот од 7 

до 19 часот), да се изрече мерката: опомена. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 

(решение), да изврши контролен надзор, на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, со цел да се 

утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената (во 

целост, делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје. 

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

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

правни работи. 

           Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 11 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 

до 19 јануари 2014 година. 

Со мониторингот од 13 до 19 јануари 2014 година, е констатирано дека на 

програмата на ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје (ТВ Телма) се емитувани 1 час и 36 

минути вокално-инструментална музика на македонски јазик. Музиката е емитувана во 

емисијата „Макпланет“ (со една реприза) што ја промовира тековната забавна 

македонска музичка продукција, со ефективно времетраење од 25 минути. Другата 

минутажа во вкупно пресметаното време од 1 час и 36 минути за наведената недела, 

се однесува на музички спотови емитувани во рамките на „Пет плус“, образовно-

забавната емисија за деца. Поради неисполнување на законски пропишаниот неделен 

минимум за музика, практично не се почитуваат, односно нема основа да се 

разгледуваат, ниту обврската за процентуална распределба на емитуваната музика, 

ниту, пак, барањето за временскиот период на нејзино емитување.   

Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор 

на програмскиот сервис на ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје, емитуван од 13 до 19 

јануари 2014 година.  

             Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 
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на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, 

донесе решение на ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје:   

 - поради прекршување на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (најмалку 8 часа во текот на неделата вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% забавна и 50% 

народна; и најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во периодот од 7 

до 19 часот), а во согласност со член 23 и член 27 од цитираниот закон, да се изрече 

мерката: опомена. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 

(решение), да изврши контролен надзор, на ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје, со цел 

да се утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената (во 

целост, делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје. 

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

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

правни работи. 

   Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 12 
             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитуван во периодот од 

13 до 19 јануари 2014 година. 

Со мониторингот од 13 до 19 јануари 2014 година, е констатирано дека ТРД 

Алсат–М ДОО Скопје ја почитува законската обврска да емитува најмалку 8 часа 

вокална и/или вокално-инструментална музика на албански јазик во текот на неделата. 

Во анализирана-та недела емитуваше 8 часа 53 минути и 2 секунди вокална и/или 

вокално-инструментална музика на албански јазик, но не ја почитува обврската за 

процентуалната рапределба на емитуваната музика. Народната музика беше 

застапена со 3 часа 15 минути и 58 секунди, односно 37%, а забавната музика со 5 

часа 37 минути и 4 секунди, односно 63%. Исто така, ТВ Алсат М ги почитува 

одредбите од став 6, најмалку половина од обврската за музика, утврдена во став 4, да 

ја остварува во периодот од 7:00 до 19:00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот, 

во периодот од 07.00 до 19.00 часот, се емитувани вкупно 4 часа 42 минути и 2 секунди 

вокална и/или вокално-инструментална музика на албански јазик. 

Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор 

на програмскиот сервис на ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитуван во периодот од 13 до 

19 јануари 2014 година.  

Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 

на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, 

донесе решение на ТРД Алсат–М ДОО Скопје:   

 - поради прекршување на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (најмалку 8 часа во текот на неделата вокална и/или 
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вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% забавна и 50% 

народна; и најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во периодот од 7 

до 19 часот), а во согласност со член 23 и член 27 од цитираниот закон, да се изрече 

мерката: опомена. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 

(решение), да изврши контролен надзор, на ТРД Алсат–М ДОО Скопје, со цел да се 

утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената (во 

целост, делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до ТРД Алсат–М ДОО Скопје. 

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

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

правни работи. 

            Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 13 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот 

од 13 до 19 јануари 2014 година. 

Со мониторингот од 13 до 19 јануари 2014 година, е констатирано дека ТРД 

КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, не ја почитува законската обврска да емитува најмалку 8 часа 

вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик во текот на 

неделата и не ги почитува обврските за процентуалната распределба на емитуваната 

музика и за периодот на нејзино емитување. Во анализираната недела емитуваше 

вкупно 7 часа 49 минути и 11 секунди вокална и/или вокално-инструментална музика на 

македонски јазик. Забавната музика беше застапена со 48 минути и 13 секунди, 

односно 10%, а народната музика со 7 часа и 58 секунди, односно 90%. Од неа во 

периодот од 07.00 до 19.00 часот, се емитувани вкупно 3 часа 41 минута и 34 секунди.   

           Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на 

програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 13 до 

19 јануари 2014 година.  

Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 

на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ,  

донесе решение на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје:   

 - поради прекршување на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (најмалку 8 часа во текот на неделата вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% забавна и 50% 

народна; и најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во периодот од 7 

до 19 часот), а во согласност со член 23 и член 27 од цитираниот закон, да се изрече 

мерката: опомена. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 
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(решение), да изврши контролен надзор, на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, со цел да се 

утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената (во 

целост, делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје. 

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

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

правни работи. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

          
 
          Точка 14 
          Советот на Агенцијата го разгледа предложениот  Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во 

периодот од 13 до 19 јануари 2014 година. 

Со мониторингот од 13 до 19 јануари 2014 година, е констатирано дека ТРД 

Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, ја почитува законската обврска да емитува најмалку 

8 часа во текот на неделата вокална и/или вокално-инструментална музика на 

македонски јазик. Во анализираната недела емитуваше 10 часа 45 минути и 21 секунда 

вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик. Меѓутоа, ТВ Сител 

не ја почитува обврската за процентуална распределба на емитуваната музика, ниту, 

пак, барањето за временскиот период на нејзино емитување. Народната музика беше 

застапена со 7 часа 9 минути и 37 секунди, односно 67%, а забавната музика со 3 часа 

35 минути и 44 секунди, односно 33%. Во периодот од 7:00 до 19:00 часот емитуваше 

вкупно 3 часа 23 минути и 38 секунди вокална и/или вокално-инструментална музика на 

македонски јазик, што е за 36 минути и 22 секунди помалку од неговата законска 

обврска. 

            Членот  на Советот на Агенцијата Столе Наумов, во однос на прекршувањата, 

рече дека по мерката опомена, доколку и понатаму кај радиодифузерите во 

работењето се констатира непочитување на одредбите од законот, следи прекршочна 

од 20.000 евра. Се надева дека судот сите околности, кај некој олеснителни, а кај 

некого не, ќе ги земе предвид при изрекувањето на висината на казната.   

Советот на Агенцијата го усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор 

на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во 

периодот од 13 до 19 јануари 2014 година.  

Советот со 11 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите 

на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ,  

донесе решение на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје:   

 - поради прекршување на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, (најмалку 8 часа во текот на неделата вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, од која 50% забавна и 50% 

народна; и најмалку половина од обврската за музиката да се оствари во периодот од 7 

до 19 часот), а во согласност со член 23 и член 27 од цитираниот закон, да се изрече 

мерката: опомена. 
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             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот 

на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт 

(решение), да изврши контролен надзор, на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, со 

цел да се утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот), постапил по опомената 

(во целост, делумно или не постапил). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи да ја подготви горенаведената мерка.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 

мерката до ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје. 

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

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

правни работи. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста решението да го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 15 
             Разно. 

- Советот го разгледа и 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 д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, го усвои Записникот од 03-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 

24.01.2014 година. во текстот како што беше предложен. 

 

- Советот го разгледа и 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 д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ,Записникот од 04-та седница на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.01.2014 година, 

во текстот како што беше предложен. 

 
- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и 

Бранко Радовановиќ, го усвои Барањето од Радио Слободна Македонија бр.03-562/1 од 

28.01.2014 година, за поддршка за одбележување на Светскиот ден на радиото 13 

февруари. 

           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да подготви 

дописи до сите радија на државно, регионално и локално ниво во Република 

Македонија, со кој ќе ги извести дека Радио Слободна Македонија ќе биде носител на 

активностите за одбележување на Светскиот ден на радиото 13 февруари и во таа 

насока да им препорача да се вклучат во музичкиот хепенинг кој ќе се одржи во 

Скопски Саем, Хала 5, на 13 февруари 2014 година. 
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           Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста со допис да го извести Радио Слободна Македонија во 

однос на заклучокот. 

           Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ги достави дописите до 

наведените радиодифузери. 

 

- Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност 

законските и подзаконските норми за регистрација на програмски пакети. 

           Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да се прифатат 

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД – оператор на 

кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за 

градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, 

Радовиш и Кавадарци и ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 ДОО, 

Куманово. 

            Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир 

Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко Радовановиќ, одлучи:      

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, 

Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистрација на 

дигитален пакет програмски сервиси бр.26, 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.4, за регистрација на 

програмски 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 РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за 

градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, 

Радовиш и Кавадарци и ТРД – оператор на кабелска мрежа  ДТУ КОМБО 2003 ДОО, 

Куманово. 

        Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да ги 

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 
- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и 

Бранко Радовановиќ, ја усвои предложената Анализа на надзорот на обврските на 

јавните комуникациски мрежи и другите активности на Секторот за спречување на 
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пиратерија и заштита на авторските и сродните права во четвртиот квартал на 2013 

година. 

            Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, ја објасни правната рамка во која се одвиваат 

активностите на Секторот. Посочи дека надлежноста на Советот за радиодифузија е 

правно уредена со Законот за радиодифузната дејност (Службен весник на РМ бр. 

100/2005, 19/2007, 103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013), а 

од неа произлегуваат и овластувањата и обврските на Секторот за спречување на 

пиратерија и заштита на авторското право и сродните права. Законските решенија од 

интерес за оваа Анализа се содржани во член 37 став 1 точка 6, 7,  12 и 13, како и член 

109  од Законот за радиодифузната дејност. Според законските решенија, содржани во 

Законот за радиодифузна дејност за прекршочната одговорност на операторите на 

јавни комуникациски мрежи, тој вид одговорност е така поставен што Советот може да 

поднесе барање за поведување на прекршочна постапка дури откако во постапка на 

контролен мониторинг се констатира дека операторот не го исклучил нерегистрираниот 

програмски сервис. Советот за радиодифузија ги применува и соодветните одредби од 

Законот за авторското право и сродните права, каде е подробно нормирана граѓанската 

и  базично нормирана кривичната одговорност за повреда на авторските и сродните 

права,  и од Кривичниот законик, каде е детално пропишана кривична одговорност за 

повреда на авторските и сродните права. Во постапката за регистрација се 

применуваат и Одлуката за доставување на пропратната документација кон барањата 

и другите дописи упатени до архивата на Советот за радиодифузија бр. 02-4880/1 од 

24.09.2012 година  и Правилникот за регистрација на пакетот програмски сервиси на 

операторите на јавни комуникациски мрежи бр. 01-5198/1 од 10.10.2013 година, и двете 

донесени од Советот за радиодифузија на Република Македонија.  

           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведената 

анализа да ја објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и 

Бранко Радовановиќ, ја усвои предложената Анализа на надзорот на обврските на 

радиодифузерите и другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторските и сродните права во второто полугодие на 2013 година. 

          Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, објасни дека во  второто полугодие на 2013 година 

е извршени 2 (два) мониторинзи над  работата на радиодифузерите  - телевизиите на 

сите нивоа на емитување во врска со обврската за создавање и емитување на 

програма со регулирани авторски и сродни права, определена со член 77 став 1 од 

Законот за радиодифузна дејност (Службен весник на РМ бр. 100/2005, 19/2007, 

103/2008, 152/2008, 6/2010, 145/2010, 97/2011, 13/2012 и 72/2013). Како предлог 

активности предложи Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 

Република Македонија да ја продолжи практиката на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија за прибавување на договори за регулирање на авторски и 

сродни права од радиодифузерите во Република Македонија за одделни видови 

програми, со тоа што, со оглед на новите законски решенија, содржани во Законот за 

аудио и аудиовизуелни услуги, да се прибавуваат и договори за регулирање на 

авторското право  и сродните  права и од нелинеарните даватели на медиумски услуги.  
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           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведената 

анализа да ја објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

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 д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и 

Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот Извештај за одржани состаноци на 

Советот за радиодифузија со оператори на јавни комуникациски мрежи во второто 

полугодие на 2013 година. 

   Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, објасни дека Советот за радиодифузија на 

Република Македонија, по повод примени претставки од радиодифузери и граѓани, во 

врска со примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за 

радиодифузната дејност, објавен во Службен весник на РМ бр. 72 од 17.05.2013 

година, закажа и одржа состанок со Министерството за информатичко општество на 

Република Македонија, Агенцијата за електронски комуникации на Република 

Македонија, и радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски мрежи, како и 

други заинтересирани субјекти,  на ден  02.07.2013 година  во просториите на 

Факултетот за електротехника и информатика во Скопје. Исто така на 15.07.2013 

година, во просториите на Советот за радиодифузија, се одржа состанок на 

претставниците на Советот за радиодифузија, на кој присуствуваа претставникот од 

Македонската радио телевизија, Захарије Вулгаракис, и претставници на Спорт Клуб 

каналите, Емилија Долинска и Снежана Блажевска. 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведениот 

извештај да го објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

едногласно, (членот на Советот на Агенцијата д-р Борис Арсов не беше присутен за 

време на гласањето), со 13 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, 

Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р 

Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко 

Радовановиќ, одлучи да се смени Одлуката на Советот за радиодифузија, бр.02-5126/1 

од 25.12.2013 година, така што во точката 1, во став 1, зборовите: “30 јуни 2014 година„, 

се заменуваат со зборовите: “30 јуни 2015 година„. 

 Измената од точка 1, став 1 од Одлуката, соодветно се врши и во 

образложението на Одлуката на Советот за радиодифузија, бр.02-5126/1 од 25.12.2013 

година. 

 Во останатите делови, Одлуката на Советот за радиодифузија, бр.02-5126/1 

од 25.12.2013 година, останува неизменета. 

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

измената на одлуката. 

             Советот на Агенцијата  го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста изменетата одлука да ја објави на веб страницата на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

едногласно, (членот на Советот на Агенцијата д-р Борис Арсов не беше присутен за 

време на гласањето), со 13 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, 

Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р 

Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и Бранко 

Радовановиќ, одлучи на работникот, Слободан Беличански, распореден на работното 

место – раководител на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, да му се одобрат финансиски средства во износ од 

42.276,00 денари (нето износ), како отпремнина при одење во пензија. 

 Утврдените средства се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година. 

 Одлуката влегува во сила веднаш, а исплатата на финансиските средства на 

работникот, Слободан Беличански, ќе се изврши по исполнувањето на законските 

услови за одење во пензија односно со наполнување 64 години возраст 

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

одлуката. 

 Советот на Агенцијата  го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста одлуката да ја објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

 

Бр. 02-520/23                         Агенција за аудио и аудиовизуелни 

04.02.2014 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, 
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
Изработил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 


