
                                          
 

1 

 

 
                     

ЗАПИСНИК 
од 14 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 10.03.2014 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 (оправдано 

отсутен поради здравствени причини). 

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

Неделковски, Слободан Беличански, Магдалена Давидовска – Довлева, Арбен Саити, 

м-р Ивона Муфишева – Алексовска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ.  

            Други присутни: Владимир Медарски од Центар за развој на медиуми, Иван 

Стефановски од Центар за развој на медиуми, Маријан Стефановски од Центар за 

развој на медиуми. 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 14-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 11 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

            Советот на Агенцијата, едногласно, со 12 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, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, 

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

Методи Стоименовски, (членовите на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов и 

Столе Наумов не беа присутни за време на гласањето), го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.03.2014 година.  

2. Предлог-Извештај за работа на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија за 2013 година. 

3. Предлог-Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2014 година. 

4. Нацрт-Образец за доделување на дозвола за вршење на радиодифузна 

дејност без објавување на јавен конкурс. 

5. Информација за потребата од уплата на средства за користење на Интернет 

дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија, со 

предлог-одлука. 

6. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката 

структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ 

Виница, со предлог-одлука. 

7. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката 

структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од Скопје, со предлог-

одлука. 

8. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката 

структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, 

Дебар. 



2 

 

9. Предлог-Меморандум за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги со УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје „ФДУ“. 

10. Предлог-Меморандум за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги со Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети 

Апостол Павле“ Охрид. 

11. Предлог Годишен извештај за извршени контроли од страна на офицерите за 

заштита на лични податоци во Советот за радиодифузија на РМ во 2013 година.  

12. Извештај од работилницата на тема „Јавните набавки, административните 

службеници и вработените во јавниот сектор”, одржана на 21 и 22 февруари 2014 

година во хотел „Континентал” во Скопје. 

13. Разно.               

 
 
 Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 12-та седница 

одржана на 28.02.2014 година. 

             Членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини, побара допрецизирање на 

неговото искажување во однос на точката 3 од предложениот записник. Од тие 

причини, Записникот од 12-та седница одржана на 28.02.2014 година беше одложен за 

следната седница на Советот на Агенцијата. 

             

  

Точка 2 
Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Извештајот за работа на Советот за 

радиодифузија на Република Македонија за 2013 година.  
Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски рече дека извештајот е 

одлично изработен и ја отсликува работата на Советот за радиодифузија во 2013 
година. Потоа, детално се осврна на најзначајните активности на Советот за 
радиодифузија во извештајната година: дигитализацијата на терестријалната 
телевизија, истакна дека имаше измени на Законот за радиодифузна дејност за да 
може да се изврши дигитализацијата и во тие измени активно учествуваше Советот за 
радиодифзуија. Потоа, како значајна активност во извештајната година ја истакна 
промената на дозволите и потенцира дека бројот на регионалните телевизии рапидно 
се зголеми, на 26. Како последица на дигитализацијата, започна процесот на 
воведување на 4G мобилната телефонија, која приденесе за зголемување на брзината 
на интернет пристапот преку различни типови мобилни уреди. Во однос на надзорот 
над работата на операторите на јавните комуникациски мрежи, цела година се одвиваа 
активности за формирање нов систем за далечински надзор над работата на овие 
субјекти, а се планира и надградба на постоечките софтверски решенија, посебно во 
делот за програмски мониторинг и опремата во сервер салата на Агенцијата. Додаде 
дека е значајно да се истакне дека во текот на оваа година е аплицирано за 
финансиски средства во рамките на проектот на Агенцијата од ИПА 2011. Исто така, 
започнато е воведувањето на стандардот за квалитет ИСО 9001, како дел од проектот 
на Агенцијата од ИПА 2009. Исто така, Советот активно учествуваше во изработката на 
новите закони од областа на медиумите, во кои е имплементирана европската 
директива за аудиовизуелни медиумски услуги. Околу 50% од предлозите на Советот 
беа прифатени. Од новите законски решенија, значајно е да се истакне дека 
дополнително е засилена финансиската независност на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, со зголемување на делот од радиодифузната такса 
за 50%, односно од досегашните 4%, таа е зголемена на 6%. Воедно, прв пат е воведен 
(сосема правично) нов приход од надзорот над работата на операторите на јавните 
електронски комуникациски мрежи, во висина од половина процент од нивните вкупни 
годишни приходи, реализирани од дејноста продажба на аудиовизуелни медиумски 
содржини. Значајно е да се наведе и дека е започната изградбата на административен 
објект, со што Агенцијата ќе го реши долгогодишниот проблем со немање сопствен 
простор за работа и ќе се намалат трошоците на Агенцијата за кирија. На крај, ја оцени 
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работата на СРД во 2013 година како многу успешна, со особен придонес на поголем 
дел од стручната служба и придонес на дел од членовите на СРД. 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече 
дека предложениот извештај ги содржи сите активности на Советот за радиодифузија 
во 2013 година и додаде дека кога ќе се погледне што сé е сработено во 2013 година, 
нема дилеми дека тоа е еден историски период за радиодифузијата во Република 
Македонија и за Советот, како регулаторно тело. Тој додаде дека според сé што 
содржи овој Извештај, е многу битно да се истакне дека актуелниот состав на Советот 
на Агенцијата ја оправдува целта на функционирањето на ова регулаторно тело. Тој 
потенцираше дека стручната служба на Советот на Агенцијата е една од 
најпрофесионалните од оваа област во Република Македонија. Рече дека е добро што 
е пообемен извештајот, за да остане видлива трага за работењето на Советот и 
додаде дека нема никакви забелешки на Извештајот.  

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 Предлог-
Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 
година.  

Согласно член  8  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Советот, Извештајот за работа на 
Советот за радиодифузија на Република Македонија за периодот од 01.01. до 
31.12.2013 година, Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, Финансискиот извештај за реализација на активностите утврдени во 
годишната програма за работа за 2013 година, Годишниот финансиски план на Советот 
за 2014 година и Ревизорскиот извештај од независниот ревизор за 2013 година, да ги 
достави до Собранието на Република Македонија, во рокот утврден со Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги Извештајот за работа на Советот за радиодифузија 
на Република Македонија за 2013 година. 

 
 

Точка 3 
Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог-Програма за работа на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година. 
Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски предложи во Програмата 

за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година да 
се додадат три точки. Согласно распишаните предвремени парламентарни избори, 
предложи во главата I, во точката 1 „Надзор врз радиодифузерите“, првата подточка да 
гласи „мониторинг на изборното медиумско претставување за време на 
претседателските избори и предвремените парламентарни избори во 2014 година, 
според одредбите од Изборниот законик“. Исто така предложи главата VII, да се 
дополни со две нови точки: „имплементација на проект за далечински надзор на 
регионалните телевизии“ и „воведување на стандард за квалитет ISO 9001:2008“. 

Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека во Програмата за 
работа за 2014 година е опфатено сето тоа што ја очекува Агенцијата во 2014 година и 
додаде дека него го интересира засилената комуникација со медиумската заедница и 
со новинарите, која зависи од инвентивноста на членовите на Советот на Агенцијата и 
од Стручната служба на Агенцијата. Рече дека оваа Програма ќе се изгласа сега, а ќе ја 
спроведува некој друг состав.  

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, 
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м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, ја усвои предложената 
Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 
година, со вклучените предлози на членот на Советот на Агенцијата, Лазо 
Петрушевски. 

Согласно член  8  од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Советот, Програмата за работа на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да ја достави до Собранието на 
Република Македонија, во рокот утврден со Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги.  

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 Програмата за работа на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година. 

 
 
Точка 4 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Нацрт-Образец за 

доделување на дозвола за вршење на радиодифузна дејност без објавување на јавен 
конкурс.  

Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски ја образложи 
содржината на предложениот Нацрт-Образец за доделување на дозвола за вршење на 
радиодифузна дејност без објавување на јавен конкурс.  

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски истакна дека: за 
да може практично да се користи овој Образец, треба новиот состав на Советот на 
Агенцијата да донесе неколку подзаконски акти во врска со програмскиот концепт. 

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 
Нацрт-Образец за доделување на дозвола за вршење на радиодифузна дејност без 
објавување на јавен конкурс. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги Нацрт-Образецот за доделување на дозвола за 
вршење на радиодифузна дејност без објавување на јавен конкурс и во рок од 7 дена 
сите заинтересирани страни да ги достават своите забелешки. 

 
 

Точка 5 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за потребата од 

уплата на средства за користење на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот 
регистар на Република Македонија, со предлог-одлука. 

Раководителот на секторот за истражување и долгорочен развој, Магдалена 
давидовска – Довлева, ја објасни потребата од уплата на средства за користење на 
Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија.  

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, ја усвои  
предложената Информација за потребата од уплата на средства за користење на 
Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 
одлука да се одобрат средства за обезбедување пристап кон податоците на интернет 
дистрибутивниот систем на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица, на 
Централниот регистар на Република Македонија. Износот на одобрени средства 
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изнесува 20.000,00 денари (нето) и се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година. 

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

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави горенаведената одлука на веб страницата 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
 
 
Точка 6 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за барањето за 

согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно 
друштво РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница, со предлог-одлука. 

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, ја усвои предложената 
Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на 
Трговското радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница. 

Со оглед на тоа дека не постојат законски пречки, односно дека не се создава 
недозволена медиумска концентрација, 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, донесе одлука со која се дозволува спроведување на бараната промена 
во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ЛА КОСТА 
Петре ДООЕЛ Виница и одлучи да издаде одобрение за промена на сопственичката 
структура на ТРД РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница. 

Советот на Агенцијата го задолжи Трговското радиодифузно друштво РАДИО 
ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница, по извршената промена, до Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од 
Централен регистар на Република Македонија. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 
горенаведената одлука. Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави горенаведената одлука на веб 
страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Советот на 
Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на предмети од 
управна постапка, да ја запише горенаведената одлука во Уписникот за предметите од 
управна постапка – Уп 1. Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на 
Агенцијата да ја достави горенаведената одлука до Трговското радиодифузно друштво 
РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ Виница. 

 
 
Точка 7 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за барањето за 

согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно 
друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од Скопје, со предлог-одлука. 

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, ја усвои предложената 
Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на 
Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од Скопје. 
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Со оглед на тоа дека не постојат законски пречки, односно дека не се создава 
недозволена медиумска концентрација, 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, донесе одлука со која се дозволува спроведување на бараната промена 
во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од 
Скопје и одлучи да издаде одобрение за промена на сопственичката структура на 
Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од Скопје. 

Советот на Агенцијата го задолжи Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ 
ДООЕЛ од Скопје, по извршената промена, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен 
регистар на Република Македонија. Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за 
правни работи да ја подготви горенаведената одлука. Советот на Агенцијата го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави горенаведената одлука на веб страницата на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице 
од Агенцијата за водење на предмети од управна постапка, да ја запише 
горенаведената одлука во Уписникот за предметите од управна постапка – Уп 1. 
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 
горенаведената одлука до Трговското радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ од 
Скопје. 

 
 
Точка 8 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за барањето за 

согласност за промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно 
друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар. 

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, ја усвои предложената 
Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката структура на 
Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар. 

Со оглед на тоа дека не постојат законски пречки, односно дека не се создава 
недозволена медиумска концентрација, 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, донесе одлука со која се дозволува спроведување на бараната промена 
во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, 
Фатмир, ДООЕЛ, Дебар и одлучи да издаде одобрение за промена на сопственичката 
структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, 
Дебар. 

Советот на Агенцијата го задолжи Трговското радиодифузно друштво РАДИО-
МЕРЛИН, Фатмир, ДООЕЛ, Дебар, по извршената промена, до Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги да достави актуелна тековна состојба издадена од 
Централен регистар на Република Македонија. Советот на Агенцијата го задолжи 
Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената одлука. Советот на 
Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави горенаведената одлука на веб страницата на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги. Советот на Агенцијата го задолжи назначеното 
лице од Агенцијата за водење на предмети од управна постапка, да ја запише 
горенаведената одлука во Уписникот за предметите од управна постапка – Уп 1. 
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Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да ја достави 
горенаведената одлука до Трговското радиодифузно друштво РАДИО-МЕРЛИН, 
Фатмир, ДООЕЛ, Дебар. 

 
 
 
Точка 9 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Меморандум за соработка на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со УКИМ Факултет за драмски 
уметности во Скопје „ФДУ“. 

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 
Меморандум за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
со УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје „ФДУ“. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски да го потпише 
Меморандумот за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
со УКИМ Факултет за драмски уметности во Скопје „ФДУ“. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги потпишаниот Меморандум за соработка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со УКИМ Факултет за драмски 
уметности во Скопје „ФДУ“. 

 
 
 
Точка 10 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Меморандум за соработка на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид 

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 
Меморандум за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
со Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски да го потпише 
Меморандумот за соработка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
со Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги потпишаниот Меморандум за соработка на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Универзитетот за 
информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид. 

 
 
Точка 11 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Годишен извештај за 

извршени контроли од страна на офицерите за заштита на лични податоци во Советот 
за радиодифузија на РМ во 2013 година. 

Вишиот соработник во Секторот за правни работи, м-р Ивона Муфишева – 
Алексовска, го образложи предложениот Годишен извештај за извршени контроли од 
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страна на офицерите за заштита на лични податоци во Советот за радиодифузија на 
РМ во 2013 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: 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 
Годишен извештај за извршени контроли од страна на офицерите за заштита на лични 
податоци во Советот за радиодифузија на РМ во 2013 година. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да го објави горенаведениот Годишен извештај на веб 
страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Советот на 
Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да го достави горенаведениот 
извештај до Дирекцијата за заштита на лични податоци. 

 
 
Точка 12 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од работилницата на 

тема „Јавните набавки, административните службеници и вработените во јавниот 
сектор”, одржана на 21 и 22 февруари 2014 година во хотел „Континентал” во Скопје, 
подготвен од м-р Ивона Муфишева Алексовска и од м-р Тања Пачоска. 

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 
Извештај од работилницата на тема „Јавните набавки, административните службеници 
и вработените во јавниот сектор”, одржана на 21 и 22 февруари 2014 година во хотел 
„Континентал” во Скопје, подготвен од м-р Ивона Муфишева Алексовска и од м-р Тања 
Пачоска. 

 
 
Точка 13 
Разно 
- Советот на Агенцијата ги разгледа предложените Барања за дополнување на 

регистрираните програмски пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69  ДОО 
с.Истибања Виница, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга подружница Желино, Друштвото за 
телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, Друштвото за производство, трговија 
угостителство сообраќај и услуги  МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар, Друштвото за 
производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово, Друштвото за трговија и 
услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Македонски Телеком АД Скопје. 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, Слободан Беличански, објасни дека во барањата 
за регистрација на програмските пакети на Друштвото за производство, трговија 
угостителство сообраќај и услуги  МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар, не се 
доставени потребните договори за реемитување на следните канали: X 1, X 2, X 3, X 4 
и Supersport 5 HD. Од таа причина предложи двата програмски пакети на Друштвото за 
производство, трговија угостителство сообраќај и услуги  МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л 
Гостивар, да се усвојат без горенаведените канали. 

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, одлучи да се прифатат 
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Барањата за дополнување на регистрираните програмски пакети на: ТРД – оператор на 
кабелска мрежа КТВ-69  ДОО с.Истибања Виница, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Г-КТВ ДООЕЛ Струга, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга 
подружница Желино, Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор 
КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево, ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДООЕЛ 
с.Лабуништа Струга, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, 
Друштвото за производство, трговија угостителство сообраќај и услуги  МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л Гостивар, Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ 
ДОО Тетово, Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Македонски 
Телеком АД Скопје. 
 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:    
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница, да му се 
издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5, за регистрација на 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга, да му се издаде Потврда 
за регистрација на пакет програмски сервиси бр.8, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга подружница Желино, да 
му се издаде Потврда за регистрација на програмски сервиси бр.3, за регистрација на 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ 
ДООЕЛ Кичево, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси 
бр.4, за регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга, да 
му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.8, за 
регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, да му се издаде Потврда 
за регистрација на пакет програмски сервиси бр.8, за регистрација на пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство, трговија угостителство сообраќај и услуги  
МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар, да му се издаде Потврда за регистрација на 
пакет програмски сервиси бр.22, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку јавна комуникациска мрежа, без следните канали: X 1, X 2, X 3, X 4 
и Supersport 5 HD. 
- на Друштвото за производство, трговија угостителство сообраќај и услуги  
МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар, да му се издаде Потврда за регистрација на 
дигитален пакет програмски сервиси бр.18, за регистрација на дигитален пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа, без следните 
канали: X 1, X 2, X 3, X 4 и Supersport 5 HD. 
-  на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово, да му 
се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.16, за регистрација 
на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
-  на Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово, да му 
се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.8, за 
регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
-  на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, 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. 
-  на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 
програмски сервиси бр.57, 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: ТРД – оператор 
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на кабелска мрежа КТВ-69  ДОО с.Истибања Виница, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга 
подружница Желино, Друштвото за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор 
КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево, ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДООЕЛ 
с.Лабуништа Струга, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, 
Друштвото за производство, трговија угостителство сообраќај и услуги  МУЛТИМЕДИЈА 
НЕТВОРК Л Гостивар, Друштвото за производство, трговија и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ 
ДОО Тетово, Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје и Македонски 
Телеком АД Скопје.  
 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, 
горенаведените потврди да ги достави до наведените оператори на јавна 
комуникациска мрежа. 
 

 

 

Бр. 02-1283/14                                           Агенција за аудио и аудиовизуелни 

17.03.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, 
Огнен Неделковски 
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