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ЗАПИСНИК 
од 12 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 28.02.2014 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 (годишен одмор). 

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

Јаневска, Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, м-р Драгица 

Љубевска, Магдалена Давидовска Довлева, м-р Владимир Ѓорѓиески, м-р Ружица 

Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ.  

            Други присутни: / 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 12-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 10 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, предложи 

точката под реден број 3 „Информација во врска со известувањето од ТРД Радио Фама 

ДОО Тетово  за соработка со Радио ИРИБ од Иран“ да се одложи, заради правно 

допрецизирање на  информацијата. Советот на Агенцијата, едногласно, 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Васко 

Петревски и Методи Стоименовски, (членовите на Советот на Агенцијата, м-р Методија 

Јанчески, Столе Наумов и Сељадин Џезаири, не беа присутни за време на гласањето), 

го усвои предлогот. 

Други предлози за измена и дополнување на Дневниот ред не беа понудени. 

            Советот на Агенцијата, едногласно, 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: акад. Бојан 

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

Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Васко Петревски и Методи 

Стоименовски, (членовите на Советот на Агенцијата, м-р Методија Јанчески, Столе 

Наумов и Сељадин Џезаири, не беа присутни за време на гласањето), го усвои 

следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 
 

1.   Усвојување на Записникот од 11-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.02.2014 година. 

2. Информација во врска со констатираната недозволена медиумска 

концентрација кај ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, 

согласно одредбите од Законот за радиодифузната дејност. 
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3. Предлог – Пријава за евидентирање  во регистарот на оператори на јавни 

електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси. 

4. Предлог – Пријава за евидентирање  во регистарот на даватели на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање. 

5. Барање бр.11-73 од 25.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.59 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, 

Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

6. Разно. 

   

 

 

Точка 1 

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

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

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

Советот на Агенцијата, Столе Наумов и не беше присутен за време на гласањето), го 

усвои предложениот Записник од 11-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.02.2014 година, во текстот како што 

беше предложен. 

 

  Точка 2 

             Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

констатираната недозволена медиумска концентрација кај ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР 

Љубиша и Бобан ДОО Куманово, согласно одредбите од Законот за радиодифузната 

дејност. 

   Раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој објасни 

дека на 58-та седница на Советот за радиодифузија, одржана на 18.11.2013 година, 

беше констатирана недозволена медиумска концентрација кај Трговското 

радиодифузно друштво МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, во 

смисла на тоа дека еден од основачите на радиодифузерот, физичкото лице Љубиша 

Јовановски, кој поседуваше 50% од основната главнина, истовремено се јавуваше и 

како основач на Друштвото за производство, услуги и издавачка дејност 

ЛЕНИВЕНДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, каде приоритетната дејност/главната 

приходна шифра на трговското друштво беше 59.20 – Снимање на звучни записи и 

издавање на музички записи. 

        Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Службен весник на 

Република Македонија бр.184/13 и 13/14) кој влезе во сила на 03.01.2014 година, во 

член 39 „Недозволена медиумска концентрација“ ги утврдува дејностите за кои се 

смета дека се неспоиви со радиодифузната дејност, и од увидот во наведениот член, 

евидентно е дека само дејностите „друштво за дистрибуција на аудиовизулни дела“ и 

„друштво за филмска продукција“ се определени како неспоиви со радиодифузната 

дејност, а не и дејноста „снимање на звучни записи и издавање на музички записи“. 

      Согласно горенаведеното, 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 
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Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Советот на Агенцијата, Столе Наумов и не беше присутен за време на гласањето), 

констатира дека прекршувањето на одредбите од Законот за радиодифузната дејност 

од страна на ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан ДОО Куманово, не е 

предвидено како прекршување на правилата за недозволена медиумска концентрација 

содржани во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Службен весник на 

Република Македонија бр.184/13 и 13/14). 

 Раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој, по прашање 

на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, одговори дека не 

постои потреба со допис да се извести ТРД МУЗИЧКО РАДИО КМР Љубиша и Бобан 

ДОО Куманово во однос на тоа дека на постои прекршување на правилата за 

недозволена медиумска концентрација согласно Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (Службен весник на Република Македонија бр.184/13 и 13/14). 

  

 

Точка 3 

            Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог – Пријава за евидентирање  во 

регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на 

програмски сервиси. 

             Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски, објасни дека врз 

основа на тоа што Нацрт- Пријава за евидентирање  во регистарот на оператори на 

јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси беше 

објавена на веб страната на Агенцијата за да операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи достават свое мислење, наведе дека само Македонски телеком 

АД – Скопје, достави забелешки по однос на нацрт-пријавата. За да се добија и други 

предлози објасни дека се организирал и одржал состанок на ден 24.02.2014 година, во 

присуство на претставници на Македонски телеком – АД – Скопје, Медиа енд 

броудбенд Близу ДООЕЛ – Скопје, Роби ДООЕЛ – Штип и СИЗ МК – Нет – Скопје. На 

состанокот присутните ветиле дека во писмена форма до Агенцијата ќе достават 

забелешки но истите не се добиени. Објасни дека оние забелешки кои се прифатливи 

се вградени во Предлог – Пријава за евидентирање  во регистарот на оператори на 

јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси. Членот 

на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски објасни дека биле доставени и 

предлози, пријавувањето и регистрацијата да биде по електронски пат, но во овој 

момент со таа можност Агенцијата не располага, така да во иднина кога ќе се добијат 

услови ќе се прифати и тој предлог.  

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

беше корисно што нацрт-пријавите се поставија на веб страната бидејќи најголемиот 

број од доставените предлози се конструктивни и практични. 

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

Машовиќ, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио 

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

Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов и не беше присутен за 

време на гласањето), ја усвои предложената Пријава за евидентирање  во регистарот 

на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски 

сервиси.  
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            Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата Пријавата за 

евидентирање  во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

и регистрација на програмски сервиси. 

 

 

 Точка 4 

             Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог – Пријава за евидентирање  во 

регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. 

              Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски, објасни дека врз 

основа на тоа што Предлог – Пријавата за евидентирање  во регистарот на даватели 

на аудиовизуелни медиумски услуги по барање беше објавена на веб страната на 

Агенцијата за да се достават мислења, наведе дека исто како и за претходниот 

образец, само Македонски телеком АД – Скопје, достави забелешки по однос на нацрт-

пријавата, бидејќи само тој ја нуди таа услуга. Поединечно ги објасни доставените 

предлози и информира дека истите се прифатија и се вградени во пријавата. 

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

Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио 

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

Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов и не беше присутен за 

време на гласањето), ја усвои предложената Пријавата за евидентирање  во 

регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.  

         Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста да ја објави на веб страницата Пријавата за евидентирање  во 

регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. 

 

 

Точка 5 и точка Разно 4 

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. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да се 

прифатат Барањата за дополнување на регистрираните програмски пакети на: Друштво 

за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп и 

ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга. 

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

Машовиќ, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио 

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

Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов и не беше присутен за 

време на гласањето), одлучи:      
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- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, 

Штип, Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски 

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

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга, да му 

се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.7, 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: Друштво за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп и 

ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

Точка 6 

 Разно. 

- Раководителот на Секторот за технологии и информатика објасни дека во 

согласност со договорот за доставување на снимки од регионалните телевизии за кои 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги нема пристап (услуга 

транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионалните телевизиски 

сервиси што емитуваат програма  преку  дигитален терестријален мултиплекс, наш арх. 

бр. 03-5081/1 од 23.12.2013 година), економскиот оператор ОНЕ во период од 

01.02.2014г. (од 16:40 часот) започна со доставување на тест сигналот од регионалните 

телевизии кои емитуваат програма во региони надвор од регионот Д1-Скопје. 

      Горенаведените снимки се доставени до 06.02.2014 година (11:00), во т.н.р. 

RAW формат и физички зафаќаат многу место во дисковите од системот за снимање. 

      Согласно Секторот за програмски работи кој ги прегледа снимките во нив не се 

констатирани прекршувања и во согласност со Процедурата за постапување на 

стручната служба при утврдување прекршувања на изборниот законик во време на 

Претседателските избори 2014 година, нема потреба од издвојување на некоја 

секвенца (снимка ) од Секторот за технологии и информатика. 

            Од причина што снимките од наведените шест (6) дена зафаќаат многу простор 

во дисковите и поради фактот дека веќе се прегледани од соодветниот сектор и во нив 

нема констатирано прекршувања, 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, Столе 

Наумов, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

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

Стоименовски, одлучи да се избришат од системот за снимање на аудио и 

аудиовизуелни содржини. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за технологии и информатика да 

постапи согласно одлуката на Агенцијата. 
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- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од извршениот вонреден надзор врз работата на операторите 

на јавни електронски комуникациски мрежи на ден 25.02.2014 година во Струга, 

подготвен од вишиот соработник од Сектор за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, Владимир Ѓорѓиески. 

      Согласно извештајот од извршената контрола, 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, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, м-р 

Васко Петревски и Методи Стоименовски, одлучи на  Друштвото за  услуги, 

производство и трговија Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз-извоз Струга, согласно член 

141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му издаде 

решение со кое ќе се наложи веднаш да го исклучи реемитувањето на следниве  

програмски сервиси во рамките на аналогниот пакет: РТС 2, РТС 1, Rai Uno, RTCG Sat, 

NTV Sport, НТВ, Atlas TV, 24 Kitchen, CNN, Entertainment!, Discovery ID, Disney junior, DM 

sat, MTV Hit, Best of Macedonia (BOM), Happy TV, Show Turk, National Geographic Wild, 

WE♥ Music, ТВМ, Eurosport 2, Alsat M, Канал 5 плус, Cinestar Action, FOX, History, Наша 

ТВ, ТВ Сонце, FOX Sports, Canal + Deportes, Fashion One, Prva srpska и еден сопствен 

канал на кој се реемитуваат/емитуваат филмски содржини. 

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 Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ 

увоз-извоз Струга, со цел да се утврди дали истиот постапил по таквото решение 

упатено од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно 

Агенцијата ќе поведе прекршочна постапка против овој оператор. 

         Согласно извештајот од извршената контрола, 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, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, м-р 

Васко Петревски и Методи Стоименовски, одлучи на Друштвото за  услуги, 

производство и трговија Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз-извоз Струга, согласно член  

23 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му 

изрече решение за  опомена, веднаш да го отстрани недостатокот во однос на 

титлувањето на следниве реемитувани програмски сервиси: Discovery ID, чиј оргинален 

јазик е англискиот, со титл на српски јазик, Universal channel, оргинален јазик е 

англискиот, со титл на српски јазик, FOX Crime, оргинален јазик е англискиот, со титл на 

српски јазик, History, оргинален јазик е англискиот, со титл на српски јазик и Travel 

оргинален јазик е англискиот, со титл на српски јазик. 

              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 

опомене  да се направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна 

комуникациска мрежа Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз-извоз Струга, со цел да се 

утврди дали истиот постапил по таквото решение упатено од Агенцијата за аудио и 
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аудиовизуелни медиумски услуги. Во спротивно Агенцијата ќе поведе прекршочна 

постапка против овој оператор. 

Согласно извештајот од извршената контрола, 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, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, м-р 

Васко Петревски и Методи Стоименовски, одлучи на Трговско радиодифузно друштво 

за телекомуникации Г-КТВ ДООЕЛ Струга, согласно член 141 став 13 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да се издаде решение со кое ќе се наложи 

веднаш да го исклучи реемитувањето на следниве  програмски сервиси во рамките на 

аналогниот пакет: НТВ, Канал 5 плус, Fox Life, Наша ТВ, Fashin One, Planeta, SHOW, 

Kanal D, Star, Eurosport, TOP Channel, TV 1000, Klan, Алфа ТВ, FOX, Fox Crime, Atv, 

Channel 1 Russia, Eurosport 2, Super sport, Samanyolu TV, Super sport и еден арапски 

програмски сервис со верски содржини. 

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 Г-КТВ ДООЕЛ Струга, со цел да 

се утврди дали истиот постапил по таквото решение упатено од Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно Агенцијата ќе поведе прекршочна 

постапка против овој оператор. 

Согласно извештајот од извршената контрола, 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, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, м-р 

Васко Петревски и Методи Стоименовски, одлучи на Трговско радиодифузно друштво 

за телекомуникации Г-КТВ ДООЕЛ Струга, согласно член  23 став 1 алинеја 1 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му изрече решение за 

опомена, веднаш да го отстрани недостатокот во однос на титлувањето на следниве 

реемитувани програмски сервиси: TV1000, чиј оргинален јазик е англискиот, со титл на 

српски јазик, Universal channel, оргинален јазик е англискиот, со титл на српски јазик, 

FOX, оргинален јазик е англискиот, со титл на српски јазик, Animal Planet, оргинален 

јазик е англискиот, со титл на српски јазик и Travel оргинален јазик е англискиот, со титл 

на српски јазик. 

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 

опомене  да се направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна 

комуникациска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга, со цел да се утврди дали истиот постапил 

по таквото решение упатено од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 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 со брза пошта да ги достави до наведените оператори на 
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јавна комуникациска мрежа и по редовна пошта до Агенцијата за електронски 

комуникации. 

Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, доколку не успее доставата со брза 

пошта, горенаведените решенија да се врачат лично на управителите на Трговско 

радиодифузно друштво за телекомуникации Г-КТВ ДООЕЛ Струга и Друштвото за  

услуги, производство и трговија Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз-извоз Струга, во 

постапката на контролен надзор. 

Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, да го извести Кородинативното тело за 

интелектуална сопственост, со предлог за натамошно преземање на активности. 

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. 

 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од извршен вонреден програмски надзор врз работата на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи на ден 26.02.2014 година во 

Гевгелија, подготвен од вишиот соработник од Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, Владимир Ѓорѓиески. 

Согласно извештајот од извршената контрола, 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, Столе Наумов, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, 

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

Методи Стоименовски, одлучи на  Друштвото за производство, трговија и услуги 

СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија, согласно член 141 став 13 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му издаде решение со кое ќе се наложи 

веднаш да го исклучи реемитувањето на следниве  програмски сервиси во рамките на 

аналогниот пакет: Канал 5 плус, 24 kitchen, Eurosport, Алфа ТВ, VH-1, Hayat, National 

Geographic Wild, Antena, Atlas TV, MTV, FOX, Sport klub, Travel, Discovery, Канал 5, 

Balkanika, Planeta, Fox Movies, Boomerang, Euronews, CNN, TV 5 Monde, Sport klub 2, 

Cartoon Network, Universal Channel, Discovery ID, наша ТВ, Телма, Cinemania, Animapl 

Planet Sport Klub prime и MGM. 

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 надзо врз работата на 

операторот на јавна комуникациска мрежа СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија, 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 го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да го подготви горенаведеното 

решение. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, горенаведеното 

решение со брза пошта да го достави до наведениот оператор на јавна комуникациска 

мрежа и редовна пошта до Агенцијата за електронски комуникации. 
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Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и заштита 

на авторското право и сродните права, доколку не успее доставата со брза пошта, 

горенаведеното решение да го врачи лично на управителот на операторот на јавна 

комуникациска мрежа СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија, во постапката на 

контролен надзор. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, да го извести Кородинативното тело за 

интелектуална сопственост, со предлог за натамошно преземање на активности. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведеното 

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

медиумски услуги. 

 

 

 

 

 

Бр. 02-1130/9                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

04.03.2014 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 

 

 

 

 
Изработи/одобрил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 


