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ЗАПИСНИК 
од 07 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 07.02.2014 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, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Замир Мехмети (отсутен поради 

приватни обврски). 

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

Беличански, Арбен Саити, Арѓент Џелили, Горан Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, 

Симе Златески, м-р Ружица Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили.  

            Други присутни: / 

 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 07-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 10 часот и се одржа во просториите на Агенцијата. Д-р Зоран Трајчевски 

наведе дека седницата е вонредно закажана заради почитување на законската обврска 

во однос на крајниот рок за усвојување на Извештајот на Пописната комисија за 

извршениот попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и 

резервните делови во мага-цинот, побарувањата и обврските на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2013 година. 

 Пред усвојувањето на дневниот ред, збор побара Заменикот на претседателот 

на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи. Потсети дека минатата седница изнесе 

два предлога, едниот беше соопштение до медиумите да ги почитувааат 

професионалните новинарски стандарди и принципи и начелата утврдени во Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кое Агенцијата го објави, и другиот како 

точка на Дневен ред да биде ставен извештај од анализата на прилогот во вестите 

емитуван на 1 февруари 2014 година на ТВ Сител. Со оглед на актуелноста и пораката 

која треба да се испрати до другите медиумите во поглед на известувањето, смета 

дека ќе беше соодветно да на денешниот дневен ред го имаше извештајот од 

мониторингот на прилогот. Бидејќи рече нема таква точка под Разно, ниту има 

материјали доставено за извештајот, предложи на идната седница да се најдат 

материјалите од мониторингот, пред се и затоа што прилогот е со кратко траење од 

неколку минути. 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски во однос на 

извештајот за наведениот прилог објасни дека ќе биде на Дневен ред следната 

седница затоа што еден член од Советот на Агенцијата замолил истиот да се 

разгледува идната седница. 

Членот на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири запраша дали извештајот е 

направен или не е, бидејќи како што рече не е коректно доколку еден член на Советот 

на Агенцијата замолил да се разгледува идната седница значи дека тој некаде постои. 

            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, Столе Наумов, 
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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. Измена и дополнување на Методологијата за мониторинг на изборното 

медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време 

на изборни процеси.  

2. Предлог-Извештај на Пописната комисија за извршениот попис на ос-  

новните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во мага-цинот, 

побарувањата и обврските на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за 2013 година, со предлог-одлуки.  

3. Информација од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 

насока на подготовка на 10-от состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко 

општество и социјална политика (12-13 март 2014).  

4. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните 

домаќинства на обврзниците од с.Тополница, општина Радовиш, со Предлог-Одлука.  

5. Информација во врска со Известувањето, од Операторот на дигитален 

терестријален мултиплекс, “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, за 

раскинување на Договорот за дигитално емитување на програмски сервис со ТРД АРТ 

Канал Струга, поради неисполнување на договорните обврски.  

6. Извештај од извршениот програмски надзор врз работата на операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи на ден 29.01.2014 година во Охрид.  

7. Барање бр.11-37 од 03.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр.14 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид,  

8. Разно.   

 
 
Точка 1 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Измена и дополнување на 

Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и 

телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.  

           Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски даде краток увод 

во однос на предложените измени и дополнувања, за кои објасни дека произлегуваат 

од него и од Заменикот на претседателот, д-р Милаим Фетаи, заради одредена 

недореченост и непрецизност во Изборниот законик во однос на преставувањето на 

кандидатите на група избирачи и кандидатите на политичките партии кои што не 

учествувале на последните парламентарни избори, а во меѓувреме биле формирани. 

Објасни дека по консултации со заинтересираните субјекти, на јавниот радиодифузен 

сервис му се препорачува: 

- Во секое издание на вестите на Јавниот радиодифузен сервис да обезбеди 

дополнителни 5 минути за покривање на изборните активности на кандидатите што не 

ги опфаќа член 76-а ставови 2 и 3 од Изборниот законик, односно кандидатите на група 

избирачи и кандидатите на партиите кои не учествувале на последните парламентарни 

избори; 

- Да обезбеди рамномерна поделба на времето меѓу кандидатите, а доколку има само 

еден кандидат, за него да одвои не повеќе од една третина од овие 5 минути, односно 

1 минута и 40 секунди; и предлогот на Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Милаим Фетаи: 

- Во вестите на радио и телевизиските програмски сервиси наменети за негување на 

културниот идентитет на немнозинските заедници што живеат во Република 

Македонија, времето во третините наменето за кампањите на партиите на власта и на 

партиите од опозицијата да го распредели инверзно во однос на распределбата во 
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времето во вестите на првиот телевизиски програмски сервис на МРТ и на првиот 

радио програмски сервис на македонското радио. 

Во дискусијата учествуваа членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов кој 

даде свој предлог за допрецизирање на една од препораките, членот на Советот на 

Агенцијата, Бранко Радовановиќ, кој рече дека се согласува со предлозите, кои треба 

да бидат на ниво на препораки за да не дојде до мешање во уредувачката политика на 

Јавниот радиодифузен сервис, Лазо Петрушевски, акад. Бојан Шоптрајанов кој исто 

така даде свој предлог за дообјаснување на една од препораките и членот на Советот 

на Агенцијата, м-р Васко Петревски, кој во однос на препораките рече дека ги 

поддржува, бидејќи со нив се покажува демократски капацитет за да имаат можност 

сите кандидати да се претстават. 

 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р 

Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, ги усвои предложените Измени и 

дополнување на Методологијата за мониторинг на изборното медиумско 

претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни 

процеси. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи согласно 

усвоените измени и дополнувања, да подготви пречистен текст на Методологијата за 

мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските 

програмски сервиси за време на изборни процеси. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, пречистениот 

текст на Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку 

радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси, да го објави 

на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 2 
Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Извештајот на Пописната комисија 

за извршениот попис на основните средства, ситниот инвентар, материјалите и 

резервните делови во мага-цинот, побарувањата и обврските на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2013 година, со предлог-одлуки.  

Вишиот соработник од Секторот за технологии и информатика, како претседател 

на Пописната комисија, даде кратко објаснување за текот и резултатите од извршениот 

попис. 

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, Столе Наумов, 

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

м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои предложениот 

Извештајот на Пописната комисија за извршениот попис на основните средства, 

ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во магацинот, побарувањата и 

обврските на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2013 година. 

Советот на Агенцијата донесе Одлука за усвојување на Пописната листа бр.01-

696/1 од 05.02.2014 година, (спецификација) на нематеријалните и материјалните 
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вложувања, за извршениот попис заклучно со 31.12.2013 година на Пописната 

комисија, за 2013-та година. 

Советот на Агенцијата донесе Одлука за усвојување на Пописната листа 

(спецификација) бр.01-699/1 од 05.02.2014 година, односно отпис на нематеријалните и 

материјалните вложувања, односно отпис на основните средства, ситниот инвентар, 

материјалите и резервните делови. 

Отпишаните средства да паднат на товар на капиталот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата донесе Одлука за усвојување на Пописната листа бр.01-

697/1  од 05.02.2014 година, (спецификација) на ситниот инвентар, заклучно со 

31.12.2013 година на Пописната комисија, за 2013-та година. 

Советот на Агенцијата донесе Одлука за усвојување на Пописната листа на 

артикли од магацин бр.01-698/1  од 05.02.2014 година, заклучно со 31.12.2013 година 

на Пописната комисија, за 2013-та година. 

Советот на Агенцијата донесе Одлука за усвојување на Извештајот бр.01-700/1  

од 05.02.2014 година, на Пописната комисија за извршениот попис на состојбата на 

жиро сметката на Советот за радиодифузија, орочени средства и пописот на касата 

(денарска благајна и девизна благајна) на Советот. 

Советот на Агенцијата донесе Одлука за усвојување на Пописот на 

побарувањата и обврските бр.01-701/1  од 05.02.2014 година, заклучно со 31.12.2013 

година, на Советот за радиодифузија на Република Македонија. 

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

горенаведените одлуки. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста горенаведените одлуки на овој заклучок да го објави на 

веб страната на Агенцијата. 

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

Секторот за економско-финансиски работи и Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го реализираат овој заклучок. 

 

 
Точка 3 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација од Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на подготовка на 10-от состанок на 

Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика (12-13 март 

2014).  

Вишата соработничка од Секторот за европска и меѓународна соработка и 

односи со јавноста кратко ја објасни содржината на информацијата. 

 Советот на Агенцијата едногласно, 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, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата акад. 

Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време на гласањето), ја усвои 

предложената Информација од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

во насока на подготовка на 10-от состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко 

општество и социјална политика (12-13 март 2014). 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведенатат 

информација подготвена на македонски јазик и англиски јазик, да ја достави до 

Секретаријатот за европски прашања, најдоцна до 12 февруари 2014 година. 
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Точка 4 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните домаќинства на 

обврзниците од с.Тополница, општина Радовиш, со Предлог-Одлука.  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на 

семејните домаќинства на обврзниците од с.Тополница, општина Радовиш. 

 До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од страна на 

Јавното претпријатие ,,Македонска радиодифузија – Скопје”, беше доставен Одговор 

на приговор за немање прием на програмите на ЈП „Македонска радио-телевизија” – 

Скопје, во село Тополница, општина Радовиш бр.11-103/1 од 28.01.2014 година         

(наш бр.03-659/1 од 03.02.2014 година), во кој беше наведено дека Јавното 

претпријатие ,,Македонска радиодифузија – Скопје”, извршило мерења и констатирало 

дека жителите на село Тополница – општина Радовиш, немаат прием на програмите на 

ЈП „Македонска радио-телевизија” – Скопје.  

 Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, едногласно, 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, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата акад. 

Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време на гласањето), одлучи да и 

предложи на Владата на Република Македонија, да ослободи од плаќање 

радиодифузната такса вкупно 162 (сто шеесет и две) семејни домаќинства на 

обврзниците, кои не се покриени со радиодифузните сигнали, на ЈП Македонска 

радиодифузија, преку кои се емитуваат програмските сервиси на Македонската радио-

телевизија, од село Тополница, општина Радовиш. 

 Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса е со времетраење до 

обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на наведените обврзници. 

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

горенаведената  предлог-одлука, со напомена дека одлуката за ослободување од 

плаќање радиодифузна такса ќе биде со времетраење до обезбедување на покриеност 

со радиодифузен сигнал. 

          Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, предлог-

одлуката да ја достави до Владата на Република Македонија. 

 

 
Точка 5 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

Известувањето, од Операторот на дигитален терестријален мултиплекс, “ОНЕ” 

Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, за раскинување на Договорот за дигитално 

емитување на програмски сервис со ТРД АРТ Канал Струга, поради неисполнување на 

договорните обврски.  

ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ, е имател на дозвола за телевизиско 

емитување, бр.07-213 од 28.05.2013 година, на телевизиски програмски сервис со 

претежно забавен општ формат, преку преносен капацитет на дигитален терестријален 

мултиплекс (Операторот на дигитален терестријален мултиплекс “ОНЕ”), на 

регионално ниво (D6 - Мали Влај). На 15-ти јануари 2014-та година, Операторот на 

дигитален терестријален мултиплекс “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, 

до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги достави Известување, 
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бр.08-251/01 од 15.01.2014 година (наш бр.03-389/1 од 15.01.2014 година), со кое ја 

информира Агенцијата дека Договорот за дигитално емитување на програмски серис, 

бр.08-1627/01 од 07.06.2013 година, склучен меѓу операторот и ТРД АРТ Канал Струга 

ДООЕЛ, се раскинува заради неисполнување на договорните обврски од страна на ТРД 

АРТ Канал Струга ДООЕЛ. 

              Пресметаниот надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност за 

2013-2014 година ТРД ТВ АРТ Канал Струга ДООЕЛ во целост го платил.   

 По дискусијата на седницата, Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 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, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата акад. 

Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време на гласањето), ја усвои 

предложената Информација во врска со Известувањето, од Операторот на дигитален 

терестријален мултиплекс, “ОНЕ” Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, за 

раскинување на Договорот за дигитално емитување на програмски сервис со ТРД АРТ 

Канал Струга, поради неисполнување на договорните обврски. 

    Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, го задолжи 

членот на Советот на Агенцијата Селвер Ајдини, да направи уште еден разговор со 

сопственикот на ТРД АРТ Канал Струга, во насока дали радиодифузерот ќе продолжи 

со вршење на радиодифузната дејност, со напомена дека во спротивно треба да ја 

врати дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-213 од 28.05.2013 година, за 

емитување преку оператор на дигитален терестријален мултиплекс, на телевизиски 

програмски сервис со претежно забавен општ формат, на албански јазик, со опфат на 

гледаност на регионално ниво – D6-Мали Влај. 

 

 
Точка 6 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од извршениот 

програмски надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи на ден 29.01.2014 година во Охрид.  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од извршениот програмски надзор врз работата на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи на ден 29.01.2014 година во 

Охрид. 

       При извршената контрола кај операторот Алтра Сат 2000 Охрид во која 

учествуваа претставник од АВМУ, претставник од АЕК, претставник од Државен 

пазарен инспекторат, претставник од МВР и од УЈП, констатирано е дека на ден 

29.01.2014 година во 12 часот, во неговото седиште во Охрид на бул. Македонски 

Просветитле бб,  за своите претплатници ги реемитуваше следниве телевизиски 

програмски сервиси за кои не беа презентирани договори за регулирање на авторските 

и сродните права и за кои не е издадена потврда за нивно реемитување од страна на 

Агенцијата за аудио и аудио визуелни медиумски услуги: RTL, Rai Uno, ZDF, Sport Klub 

1, National Geographic WILD, Eurosport 1, Cartoon Network, Travel, National Geographic, 

HRT 3, Balkanika, Sport Klub 2, Fox Crime, HRT 1, Boomerang, Ultra, Cinemania, RTS 1, 

Fen TV, CNN, KCN 3, Sat, Сител, Телма, Канал 5, БНТ, Наша ТВ, 24 Вести, НТВ, Алсат-

М, Канал 5 плус, Морис и Алфа ТВ, со што постапил спротивно на член 143 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

При извршената контрола кај операторот ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид во која 

учествуваа претставник од АВМУ, претставник од АЕК,претставник од Државен пазарен 
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инспекторат, претставник од УЈП и инспектор од МВР, констатирано е дека Операторот 

на јавна електронска комуникациска мрежа, ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид на ден 29.01.2014 

година во 13 часот, во неговото седиште во Охрид на улица Богомилска Б1, за своите 

претплатници ги реемитуваше следниве телевизиски програмски сервиси за кои не е 

издадена потврда за нивно реемитување од страна на Агенцијата за аудио и аудио 

визуелни медиумски услуги: Universal Channel, VH-1, Kanal D, Planeta, Eurosport, 

Eurosport 2 и Star Turk, со што постапил спротивно на член 143 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

При извршената контрола кај операторот Б-КТВ Охрид во која учествуваа 

претставник од АВМУ, претставник од АЕК, претставник од Државен пазарен 

инспекторат, Роберт претставник од УЈП и инспектор од МВР, констатирано е дека 

Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, Б-КТВ Охрид на ден 

29.01.2014 година во 12:15 часот, во неговото седиште во Охрид на улица Гоце Делчев 

бр.286, за своите претплатници ги реемитуваше следниве телевизиски програмски 

сервиси за кои не е издадена потврда за нивно реемитување од страна на Агенцијата 

за аудио и аудио визуелни медиумски услуги: МРТ 1, МРТ 2, Собраниски канала и ТВ 

Морис, со што постапил спротивно на член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги едногласно, 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, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата акад. 

Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време на гласањето), одлучи на  

РТД оператор на кабелска мрежа Алтра Сат 2000 Охрид, согласно член 141 став 13 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му издаде решение со кое ќе 

се наложи исклучување на програмските сервиси: RTL, Rai Uno, ZDF, Sport Klub 1, 

National Geographic WILD, Eurosport 1, Cartoon Network, Travel, National Geographic, HRT 

3, Balkanika, Sport Klub 2, Fox Crime, HRT 1, Boomerang, Ultra, Cinemania, RTS 1, Fen TV, 

CNN, KCN 3, Sat, Сител, Телма, Канал 5, БНТ, Наша ТВ, 24 Вести, НТВ, Алсат-М, Канал 

5 плус, Морис и Алфа ТВ. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права по издавањето на решение со кое ќе се 

наложи исклучување на програмските сервиси да направи контролен надзор врз 

работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Алтра Сат 2000 Охрид, со цел 

да се утврди дали истиот постапил по таквото решение упатен од Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно Агенцијата ќе поведе прекршочна 

постапка против овој оператор. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

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

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на 

Советот на Агенцијата акад. Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време 

на гласањето), одлучи на  ТРД Оператор на јавна комуникациска мрежа ИНФЕЛ КТВ 

ДОО Охрид согласно член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги да издаде решение со кое ќе се наложи исклучување на програмските сервиси: 

Universal Channel, VH-1, Kanal D, Planeta, Eurosport, Eurosport 2 и Star Turk. 
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Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права по издавањето на решение со кое ќе се 

наложи исклучување на програмските сервиси да направи контролен надзор врз 

работата на операторот на јавна комуникациска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, со цел 

да се утврди дали истиот постапил по таквото решение упатен од Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно Агенцијата ќе поведе прекршочна 

постапка против овој оператор. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

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

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на 

Советот на Агенцијата акад. Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време 

на гласањето), одлучи на ТРД Оператор на јавна комуникациска мрежа Б-КТВ Охрид 

согласно член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да 

издаде решение со кое ќе се наложи исклучување на програмските сервиси: МРТ 1, 

МРТ 2, Собраниски канал и ТВ Морис. 

Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права по издавањето на решение со кое ќе се 

наложи исклучување на програмските сервиси да се направи контролен надзор врз 

работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Б-КТВ Охрид, со цел да се 

утврди дали истио постапил по таквото решение упатен од Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно Агенцијата да поведе прекршочна 

постапка против овој оператор. 

Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да ги подготви горенаведените 

решенија. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата горенаведените 

решенија да го достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа и до 

Агенцијата за електронски комуникации. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведените 

решенија да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 
 
Точка 7 
Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање бр.11-37 од 

03.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр.14 на ТРД – 

оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид. 

Во однос на Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведениот во дневниот ред оператор 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. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да 

се прифати Барањето за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД – 

оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

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

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на 

Советот на Агенцијата акад. Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време 

на гласањето), одлучи:      

 - на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, да му се 

издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.14, 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 ја запише потврдата 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 ја објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги измената во програмскиот пакет на: ТРД – оператор 

на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид. 

         Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја 

достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 

 
Точка 8 
Разно.   

- Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно, 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, Бранко 

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

Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на Советот на 

Агенцијата акад. Бојан Шоптрајанов оправдано не беше присутен за време на 

гласањето), го усвои Записникот од 06-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.01.2014 година, во текстот како што 

беше предложен. 

 

 

 

Бр.02-812/9                            Агенција за аудио и аудиовизуелни 

13.02.2014 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 
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