ЗАПИСНИК
од 15 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 17.03.2014 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, Замир Мехмети, Антонио Јовановски, м-р
Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири,
Методи Стоименовски.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Слободан
Беличански, м-р Драгица Љубевска, Магдалена Давидовска – Довлева, Владимир
Ѓеоргиески, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ.
Други присутни: Иван Стефановски од Центар за развој на медиуми.

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 15-та
седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата
започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир Мехмети,
Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го
усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.03.2014 година.
2. Усвојување на Записникот од 14-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.03.2014 година.
3. Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на Јавно
радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје,
Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), емитувана на 9 март 2014
година.
4. Барање бр. 11-108 од 07.03.2014 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр. 4 на ТРД-оператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш.
5. Барање бр. 11-109 од 07.03.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет
програмски сервиси бр. 1 на ТРД-оператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ
Радовиш.
6. Барање бр. 11-110 од 10.03.2014 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр. 29 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип,
Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола,
Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
7. Барање бр. 11-111 од 10.03.2014 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр. 8 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници
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Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети
Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
8. Барање бр. 11-112 од 10.03.2014 година, за регистрирање на пакет
програмски сервиси бр. 2 на ТРД-оператор на кабелска мрежа ИГМАС - НЕТ ДООЕЛ
Битола.
9. Барање бр. 11-113 од 10.03.2014 година, за регистрирање на пакет
програмски сервиси бр. 3 на ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА
ДООЕЛ с.Звегор Делчево.
10. Барање бр. 11-114 од 10.03.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет
програмски сервиси бр. 2 на ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА
ДООЕЛ с.Звегор Делчево.
11. Извештај за присуство на еднодневното советување со обука, на тема:
„Примена во практиката на последните измени на Законот за јавни набавки („Службен
весник на Република Македонија” бр.28/2014 и бр.43/2014) заедно со поврзаните
претходни измени на Законот за јавни набавки”, организирано од страна на Здружение
на правници на Република Македонија, подготвена од Цветанка Митревска и Билјана П.
Парлеева.
12. Информација од Регионалната конференција на тема „Индикатори за
независноста на регулаторните тела за медиумите“ што се одржа во Тирана, Албанија
на 6-ти и 7-ми март 2014 година, подготвена од членовите на Советот на Агенцијата,
Лазо Петрушевски и Сељадин Џезаири, како и од Магдалена Д. Довлева.
13. Разно.
Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 13-та седница,
одржана на 04.03.2014 година.
Членот на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов, имаше забелешка
во однос на имињата на вработените во Стручната служба, чии изјави се внесени во
записникот и побара да бидат напишани и нивните имиња, а не само нивните функции.
Советот на Агенцијата, со 14 гласа „за“, од Претседателот на Советот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на
Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,
м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, и еден воздржан глас
од членот на Советот на Агенцијата, Замир Мехмети, го усвои предложениот Записник
од 13-та седница, одржана на 04.03.2014 година, со забелешката на Членот на Советот
на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов.

Точка 2
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 14-та седница
одржана на 10.03.2014 година.
Советот на Агенцијата, со 14 гласа „за“, од Претседателот на Советот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на
Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,
м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, и еден воздржан глас
од членот на Советот на Агенцијата, Замир Мехмети, го усвои предложениот Записник
од 14-та седница, одржана на 10.03.2014 година.
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Точка 3
Советот на Агенцијата го разгледа Извештајот од програмскиот надзор
(мониторинг) на програмата на Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски сервис
(МРТ2), емитувана на 9 март 2014 година.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои
предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на Јавно
радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје,
Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), емитувана на 9 март 2014
година.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
одлучи да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот
суд против Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА –
Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), поради прекршување
на член 77 став 2 од Изборниот законик (при објавување на резултатите од
испитувањата на јавното мислење поврзани со учениците во изборниот процес,
медиумите се должни да наведат податоци за името на нарачателот кој го побарал и го
платил испитувањето, институцијата што го извршила испитувањето, применетата
методологија, големината и структурата на испитаниот примерок и периодот во кој е
спроведено испитувањето).
Со прекршувањето на член 77 став 2 од Изборниот законик (Пречистен текст)
(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член
183-а став 1 алинеја 2 и став 2 од Изборниот законик.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член
178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република
Македонија на Република Македонија” бр. 32/14), пред поднесување на барање за
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за
порамнување согласно Законот за прекршоците
Точка 4
Советот на Агенцијата го разгледа барањето за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на ТРД-оператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ
Радовиш.
На предлог на членот на Советот на Агенцијата, Методи Соименовски, Советот
на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на
авторското право и сродните права, во програмскиот пакет на ТРД-оператор на
кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш, да нагласи во описот на
програмските сервиси на ТВ Кобра, ТВ Еми и ТВ Вис, дека телевизијата може да се
реемитува само на подрачјето на регионот за кој има добиено дозвола.
Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и
членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р
Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето
за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД-оператор на кабелска
мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш и на ТРД-оператор на кабелска мрежа
СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет
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програмски сервиси бр.4, за регистрација на пакет на програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа, со забелешката на Членот на Советот
на Агенцијата, Методи Соименовски.
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 ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмскиот пакет на ТРД-оператор
на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.

Точка 5
Советот на Агенцијата го разгледа барањето за дополнување на регистрираниот
дигитален програмски пакет на ТРД-оператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС
ДООЕЛ Радовиш.
Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски рече дека во потврдата
има грешка, односно до програмскиот сервис на ТВ Сонце, во графата „оригинален
јазик на емитување на сервисот“ пишува „албански / македонски“, а треба да пишува
„македонски“. Тој побара да биде исправена оваа грешка во дигиталниот пакет на ТРДоператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратеријата и
заштита на авторското право и сродните права, во дигиталниот програмски пакет на
ТРД-оператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш, да нагласи во
описот на програмските сервиси на ТВ Кобра, ТВ Еми и ТВ Вис, дека телевизијата
може да се реемитува само на подрачјето на регионот за кој има добиено дозвола.
Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и
членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р
Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето
за дополнување на регистрираниот дигитален програмски пакет на ТРД-оператор на
кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш и на ТРД-оператор на кабелска
мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш, да му се издаде Потврда за регистрација на
дигитален пакет програмски сервиси бр.1, за регистрација на дигитален пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа, со забелешката
на Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски.
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 ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во дигиталниот програмски пакет на ТРДоператор на кабелска мрежа СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.
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Точка 6
Советот на Агенцијата го разгледа барањето за дополнување на регистрираниот
дигитален програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип,
Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола,
Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека во
потврдата има грешка, односно до програмскиот сервис на Радио Енџелс ФМ, во
графата „оригинален јазик на емитување на сервисот“ пишува „македонски“, а треба да
пишува „ромски / македонски“. Тој побара да биде исправена оваа грешка во
дигиталниот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип,
Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола,
Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратеријата и
заштита на авторското право и сродните права, во дигиталниот програмски пакет на
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –
Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица,
Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да нагласи во описот на програмскиот сервис
на Радио Енџелс ФМ, дека радиото може да се реемитува само на подрачјето на
регионот за кој има добиено дозвола.
Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и
членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р
Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето
за дополнување на регистрираниот дигитален програмски пакет на ТРД – оператор на
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино,
Радовиш и Кавадарци и на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип,
Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола,
Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде
Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.29, за регистрација
на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа, со забелешката на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски.
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 ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во дигиталниот програмски пакет на ТРД
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –
Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица,
Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.

5

Точка 7
Советот на Агенцијата го разгледа барањето за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип,
Подружници Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип,
Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека во
потврдата има грешка, односно до програмскиот сервис на Радио Енџелс ФМ, во
графата „оригинален јазик на емитување на сервисот“ пишува „македонски“, а треба да
пишува „ромски / македонски“. Тој побара да биде исправена оваа грешка во пакетот на
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –
Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе,
Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратеријата и
заштита на авторското право и сродните права, во програмскиот пакет на ТРД –
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Aналоген
збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица,
Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да нагласи во описот на програмскиот сервис
на Радио Енџелс ФМ, дека радиото може да се реемитува само на подрачјето на
регионот за кој има добиено дозвола.
Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и
членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р
Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето
за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Aналоген збирен пакет за
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино,
Радовиш и Кавадарци и на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип,
Подружници Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип,
Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се
издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.8, за регистрација на
дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа, со забелешката на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски.
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 ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмскиот пакет на ТРД – оператор
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Aналоген збирен
пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани,
Неготино, Радовиш и Кавадарци.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.

Точка 8
Советот на Агенцијата го разгледа барањето за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на ТРД-оператор на кабелска мрежа ИГМАС - НЕТ ДООЕЛ Битола.
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Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека во
потврдата има грешка, односно до програмскиот сервис на ТРД ТВ Канал 5, во графата
„оригинален јазик на емитување на сервисот“ пишува „албански/ македонски“, а треба
да пишува „македонски“. Тој побара да биде исправена оваа грешка во пакетот на ТРДоператор на кабелска мрежа ИГМАС - НЕТ ДООЕЛ Битола.
Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и
членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р
Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето
за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД-оператор на кабелска
мрежа ИГМАС - НЕТ ДООЕЛ Битола и на ТРД-оператор на кабелска мрежа ИГМАС НЕТ ДООЕЛ Битола, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.2, за регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа, со забелешката на Претседателот на Советот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.
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 ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмскиот пакет на ТРД-оператор
на кабелска мрежа ИГМАС - НЕТ ДООЕЛ Битола.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.

Точка 9
Советот на Агенцијата го разгледа барањето за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ
с.Звегор Делчево.
Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски рече дека во потврдата
има грешка, односно до ребрендираниот програмски сервис на „Лов и риболов“, во
графата „оригинален јазик на емитување на сервисот“ пишува „унгарски“, а треба да
пишува „српски“. Тој побара да биде исправена оваа грешка во програмскиот пакет на
ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратеријата и
заштита на авторското право и сродните права, во програмскиот пакет на ТРДоператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево, да нагласи во
описот на програмските сервиси на ТВ Д1, ТВ Стар и ТВ Ирис, дека телевизијата може
да се реемитува само на подрачјето на регионот за кој има добиено дозвола.
Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и
членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р
Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето
за дополнување на регистрираниот програмски пакет на Т ТРД-оператор на кабелска
мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево и на ТРД-оператор на кабелска
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мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево, да му се издаде Потврда за
регистрација на пакет програмски сервиси бр.3, за регистрација на пакет на програмски
сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа, со забелешката на Членот
на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски.
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 ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмскиот пакет на ТРД-оператор
на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.

Точка 10
Советот на Агенцијата го разгледа барањето за дополнување на регистрираниот
дигитален програмски пакет на ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА
ДООЕЛ с.Звегор Делчево.
Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски рече дека во потврдата
има грешка, односно до ребрендираниот програмски сервис на „Лов и риболов“, во
графата „оригинален јазик на емитување на сервисот“ пишува „унгарски“, а треба да
пишува „српски“. Тој побара да биде исправена оваа грешка во дигиталниот програмски
пакет на ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратеријата и
заштита на авторското право и сродните права, во дигиталниот програмски пакет на
ТРД-оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево, да
нагласи во описот на програмските сервиси на ТВ Д1, ТВ Стар и ТВ Ирис, дека
телевизијата може да се реемитува само на подрачјето на регионот за кој има добиено
дозвола.
Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и
членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р
Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо
Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето
за дополнување на регистрираниот дигитален програмски пакет на Т ТРД-оператор на
кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево и на ТРД-оператор на
кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево, да му се издаде Потврда
за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.2, за регистрација на
дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа, со забелешката на Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски.
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 ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во дигиталниот програмски пакет на ТРДоператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.
8

Точка 11
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај за присуство на
еднодневното советување со обука, на тема: „Примена во практиката на последните
измени на Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија”
бр.28/2014 и бр.43/2014) заедно со поврзаните претходни измени на Законот за јавни
набавки”, организирано од страна на Здружение на правници на Република Македонија,
подготвен од Цветанка Митревска и Билјана П. Парлеева.
Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го
усвои предложениот Извештај за присуство на еднодневното советување со обука, на
тема: „Примена во практиката на последните измени на Законот за јавни набавки
(„Службен весник на Република Македонија” бр.28/2014 и бр.43/2014) заедно со
поврзаните претходни измени на Законот за јавни набавки”, организирано од страна на
Здружение на правници на Република Македонија, подготвен од Цветанка Митревска и
Билјана П. Парлеева.

Точка 12
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација од Регионалната
конференција на тема „Индикатори за независноста на регулаторните тела за
медиумите“ што се одржа во Тирана, Албанија на 6-ти и 7-ми март 2014 година,
подготвена од членовите на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски и Сељадин
Џезаири, како и од Магдалена Д. Довлева.
Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, ја
усвои предложената Информација од Регионалната конференција на тема „Индикатори
за независноста на регулаторните тела за медиумите“ што се одржа во Тирана,
Албанија на 6-ти и 7-ми март 2014 година, подготвена од членовите на Советот на
Агенцијата, Лазо Петрушевски и Сељадин Џезаири, како и од Магдалена Д. Довлева.

Точка 13
Разно
- Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за потребата
од одбирање на архивската граѓа од документарниот материјал за 2013 година и
изработка евиденција (попис и опис) за 2013 година согласно Уредбата за
канцелариско и архивско работење и Упатството за начинот и техниката на
постапување со документарниот материјал и архивската граѓа во канцелариското и
архивското работење, со предлог-решение.
Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р
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Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
одлучи да се усвои предложената Информација за потребата од одбирање на
архивската граѓа од документарниот материјал за 2013 година и изработка евиденција
(попис и опис) за 2013 година согласно Уредбата за канцелариско и архивско работење
и Упатството за начинот и техниката на постапување со документарниот материјал и
архивската граѓа во канцелариското и архивското работење.
Советот на Агенцијата донесе решение за формирање Комисија во состав:
Ружица Бошнакоска - Јотевска, Виш соработник, Татјана Куневска, Референт за
архивско и канцелариско работење и Владимир Ѓеоргиески, Виш соработник, која ќе
изврши издвојување на архивскиот материјал од документарниот материјал за 2013-та
година и ќе изработи евиденција (попис и опис) на архивскиот материјал (граѓа) од
трајна вредност согласно Листата за архивска граѓа од трајна вредност и Листата на
документарен материјал со рокови за нивно чување за 2013 година. Горенаведената
Комисија својата работа ќе ја заврши најдоцна до 31 март 2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го подготви
горенаведеното решение.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста горенаведеното решение да го објави на веб страната
на Агенцијата.
- Советот на Агенцијата ги разгледа предложените барањата за дополнување на
регистрираниот програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ
КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница подрyжница Кратово, ТРД – оператор на кабелска мрежа
САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница подрyжница Кратово и Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.
Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет
на: ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница подрyжница
Кратово, ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница
подрyжница Кратово и Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија
и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово,
Куманово Велес, Штип, Прилеп.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница
подрyжница Кратово, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.2, за регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница
подрyжница Кратово, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.1, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на 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.61, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на
предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од
управна постапка – Уп 1.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: ТРД –
оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница подрyжница Кратово,
ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница подрyжница
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Кратово и Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги
БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово
Велес, Штип, Прилеп.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да
ги достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.
- Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од извршениот
вонреден надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи на 11.03.2014 година во Тетово и Гостивар
Вишиот соработник во Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на
авторското право и сродните права, м-р Владимир Ѓорѓиески, истакна дека на
11.03.2014 година, е извршен вонреден програмски надзор на операторите на јавни
електронска комуникациска мрежа Друштво за производство, трговија и услуги
Теленет Ком ДОО експорт-импорт Тетово и Друштво за производство, трговија,
угостителство, сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт
Гостивар, при што е констатирано следното: при извршената контрола кај операторот
Теленет Ком ДОО експорт-импорт Тетово, констатирано е дека овој оператор, на
подрачјето на Тетово реемитува, во рамките на аналогниот пакет, вкупно 23
програмски сервиси од кој еден програмски сервис не е опфатени со потврдите за
регистрација на пакет програмски сервиси издадена од Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, и тоа: Studio B. При извршената контрола кај
операторот МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,
констатирано е дека овој оператор, на подрачјето на Гостивар реемитува, во рамките
на аналогниот пакет, вкупно 44 програмски сервиси од кои 7 програмски сервиси не се
опфатени со потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси издадена од
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и тоа: Balkanika, Sport Klub 1,
Russia 1, Dost, Коха, Кисс и Fashion One. При извршената контрола кај операторот
МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, констатирано e дека
операторот, во рамките на аналогниот пакет, ги реемитува следниве програмски
сервиси со титл на српски јазик, и тоа: TV1000, чиј оригинален јазик е англискиот и
Viasat Explorer, чиј оригинален јазик е англискиот. При извршената контрола кај
операторот МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,
констатирано е дека овој оператор, на подрачјето на Гостивар реемитува, во рамките
на дигиталниот пакет, вкупно 122 програмски сервиси од кои 16 програмски сервиси не
се опфатени со потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси издадена од
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и тоа: Russia 1, Hayat, БОМ,
K15 music, Duga TV, Fen TV, Balkanika, HRT 2, CNN, Big Brother 1, Big Brother 2, Cartoon
Network, Pink Music, Tek Rumeli, Super Sport и X1. При извршената контрола кај
операторот МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,
констатирано e дека операторот, во рамките на дигиталниот пакет, ги реемитува
следниве програмски сервиси со титл на српски јазик, и тоа: TV1000, чиј оригинален
јазик е англискиот и 24 kitchen, кој е повеќејазичен, Fox Life, чиј оригинален јазик е
англискиот, Fox Crime, чиј оригинален јазик е англискиот, National Geographic, чиј
оригинален јазик е англискиот, National Geographic Wild, чиј оригинален јазик е
англискиот и Comedy Central Extra, чиј оригинален јазик е англискиот. Овој оператор
реемитува и програмски сервиси со титл на словенечки јазик, и тоа: Viasat Nature, чиј
оригинален јазик е англискиот, Viasat Explorer, чиј оригинален јазик е англискиот и
Viasat History, чиј оригинален јазик е англискиот.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно,
со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски,
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите
на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма
Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски,
Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски,
Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои предложениот Извештај од
извршениот вонреден надзор врз работата на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи на 11.03.2014 година во Тетово и Гостивар.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на
Друштвото за производство, трговија и услуги Теленет Ком ДОО експорт-импорт
Тетово, согласно член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
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услуги да му се издаде решение со кое ќе се наложи веднаш да го исклучи
реемитувањето на следниот програмски сервис во рамките на аналогниот пакет: Studio
B.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
по издавањето на решението, со кое ќе се наложи исклучување на програмските
сервиси, да направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна
комуникациска мрежа Теленет Ком ДОО експорт-импорт Тетово, со цел да се утврди
дали истиот постапил по таквото решение упатено од Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно Агенцијата да поведе прекршочна
постапка против овој оператор.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на
Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги
МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, согласно член 141 став
13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му се издаде решение со
кое ќе се наложи веднаш да го исклучи реемитувањето на следниве програмски
сервиси во рамките на аналогниот пакет: Balkanika, Sporto Klub 1, Russia 1, Dost, Коха,
Кисс и Fashion One.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
по издавањето на решението, со кое ќе се наложи исклучување на програмските
сервиси, да направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна
комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,
со цел да се утврди дали истиот постапил по таквото решение упатено од Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно Агенцијата да поведе
прекршочна постапка против овој оператор.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на
Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги
МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, согласно член 23 став 1
алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да му се изрече
решение за опомена, веднаш да го отстрани недостатокот во однос на титлувањето на
следниве реемитувани програмски сервиси во неговиот аналоген пакет: TV1000 и
Viasat Explorer.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
по издавањето на решението со кое ќе се опомене, да направи контролен надзор врз
работата на операторот на јавна комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л
ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, 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 за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на
Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги
МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, согласно член 141 став
13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му се издаде решение со
кое ќе се наложи веднаш да го исклучи реемитувањето на следниве програмски
сервиси во рамките на дигиталниот пакет: : Russia 1, Hayat, БОМ, K15 music, Duga TV,
Fen TV, Balkanika, HRT 2, CNN, Big Brother 1, Big Brother 2, Cartoon Network, Pink Music,
Tek Rumeli, Super Sport и X1.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
по издавањето на решението, со кое ќе се наложи исклучување на програмските
сервиси, да направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна
комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,
со цел да се утврди дали истиот постапил по таквото решение упатено од Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски сервиси. Во спротивно Агенцијата да поведе
прекршочна постапка против овој оператор.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на
Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги
МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар,На Друштво за
производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л
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ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, 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 во неговиот дигитален пакет: TV1000, 24 kitchen, Fox Life, Fox
Crime, National Geographic, National Geographic Wild, Comedy Central Extra, Viasat
Nature, Viasat Explorer и Viasat History.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
по издавањето на решението со кое ќе се опомене, да направи контролен надзор врз
работата на операторот на јавна комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л
ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар, 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 за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
да ги подготви горенаведените решенија. Се задолжува Секретаријатот да ги достави
сите решенија до Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување 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 страната на Агенцијата.
- Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од извршениот
програмски надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи на ден 13.03.2014 година во Куманово и Липково.
Вишиот соработник во Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на
авторското право и сродните права, м-р Владимир Ѓорѓиески, истакна дека на
13.03.2014 година, од страна на Координативното тело за интелектуална сопственост
во соработка со службените лица од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
сервиси и претставници од Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни
приходи, Државниот пазарен инспекторат и Агенцијата за електронски комуникации,
извршен надзор врз работата на операторите на јавни електроснки комуникациски
мрежи во Куманово и Липково, и тоа: Друштво за производство трговија и услуги ИП
СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Друштво за телекомуникации и услуги КОМБО
2003 ДОО извоз-увоз Куманово и Друштво за услуги, производство и трговија ВВВИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.
При извршената контрола кај операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово во која учествуваа претставници од АААВМУ, и од АЕК, инспектор од
Државен пазарен инспекторат, инспектор од МВР и инспектор од УЈП, констатирано е
дека овој оператор, на подрачјето на општина Липково реемитува вкупно 23 програмски
сервис од кои 8 програмски сервис не се опфатени со потврдата за регистрација на
пакет програмски сервиси издадена од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и тоа: Tring Planet, Tring Tring, Folk, Vizion Plus, Tring Max, Tring Super,
Tring Shqip и Tring World. Побарано е од страна на службеното лице од Агенцијата, да
се дадат на увид договори за наведените програмски сервиси кои се реемитуваат
надвор од потврдата издадена од Агенцијата. Од страна на вработените во овој
оператор e доставен оригинални договори за уредени права за наведените програмски
сервиси. Поради ова издаден им е усмен налог за исклучување на програмски сервиси
и истите се исклучени. Во просториите каде што е сместена опремата на операторот,
затекнати се и четири рисивери на БООМ ТВ, преку кои се реемитувале следниве
програмски сервиси: МРТ 1, МРТ 2, Собраниски канал и Канал 5. Сериски броеви на
картиците се 322 31 61 975 3, 322 31 53 321 0, 322 31 62 028 0 и 322 31 53 308 7.
При извршената контрола кај операторот КОМБО 2003 ДОО извоз-увоз
Куманово во која учествуваа: претставник од Советот на Агенцијата, претставник на
АЕК, инспектор од Државен пазарен инспекторат, инспектор од МВР и инспектор од
УЈП, констатирано е дека овој оператор, на подрачјето на Куманово во својот
дигитален пакет реемитува вкупно 93 програмски сервиси. Кај операторот КОМБО 2003
ДОО извоз-увоз Куманово не се констатирани прекршувања.
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При извршената контрола кај операторот ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово во која учествуваше претставник од Советот на Агенцијата, претставник на
АЕК, инспектор од Државен пазарен инспекторат, инспектор од МВР и инспектор од
УЈП, констатирано е дека овој оператор, на подрачјето на Куманово во својот аналоген
пакет реемитува вкупно 39 програмски сервиси од кои 3 програмски сервиси не се
опфатени со потврдата за регистрација на пакет програмски сервиси издадена од
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и тоа: Канал 5, Алфа ТВ и
Hayat.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно,
со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски,
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите
на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма
Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски,
Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски,
Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои Извештајот од извршениот
програмски надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи на ден 13.03.2014 година во Куманово и Липково.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на
Друштвото за производство, трговија и услуги ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово, согласно член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги да му се издаде решение со кое ќе се наложи веднаш да го исклучи
реемитувањето на следниве програмски сервиси во рамките на аналогниот пакет: Tring
Planet, Tring Tring, Folk, Vizion Plus, Tring Max, Tring Super, Tring Shqip и Tring World.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
по издавањето на решението, со кое ќе се наложи исклучување на програмските
сервиси, да направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна
комуникациска мрежа ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со цел да се
утврди дали истиот 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 за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на
Друштвото за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово, согласно член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги да му се издаде решение со кое ќе се наложи веднаш да го исклучи
реемитувањето на следниве програмски сервиси во рамките на аналогниот пакет:
Канал 5, Алфа ТВ и Hayat.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
по издавањето на решението, со кое ќе се наложи исклучување на програмските
сервиси, да направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна
комуникациска мрежа ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со цел да се утврди
дали истиот 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 за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права,
да ги подготви горенаведените решенија.
Се задолжува Секретаријатот да ги достави горенаведените решенија до
Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското право и сродните права
да го извести Кородинативното тело за интелектуална сопственост, со предлог за
натамошно преземање на активности.
Се задолжува Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста горенаведените решенија да ги објави на веб страната на Агенцијата.
- Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за
надоместокот за надзор за 2014 година, со предлог решение за утврдување на
обврската за плаќање на годишен надоместок за надзор и предлог заклучоци.
14

Раководителот на Секторот за спречување пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, Слободан Беличански и Раководителот на Секторот за
економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ, ја образложија предложената
Информација за надоместокот за надзор за 2014 година, како и предлог-решението за
утврдување на обврската за плаќање на годишен надоместок за надзор и предлог
заклучоците.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно,
со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски,
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите
на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма
Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски,
Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски,
Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, ја усвои предложената Информација за
надоместокот за надзор за 2014 година.
Советот на Агенцијата го усвои предложениот образец на Решението за
утврдување на обврска за плаќање на годишен надоместок за надзор.
Советот на Агенцијата ги задолжи Секторот за спречување пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права, Секторот за правни работи и Секторот
за економско-финансиски работи врз основа на горенаведеното решение, да изготват
поединечни решенија за секој оператор на јавна електронска комуникациска услуга и
давател на аудиовизуелна медиумска услуга по барање, со во нив наведен конкретен
износ на обврската заедно со ДДВ.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи,
поединечните решенија, заедно со фактурите во нивни прилог, да ги достават до сите
оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во Република Македонија кои
вршат реемитување на пакети со програмски сервиси, вклучувајќи го и Македонски
телеком АД – Скопје, кој истовремено се појавува и како оператор на јавна електронска
комуникациска мрежа и како единствен давател на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да
ја следи наплатата на годишниот надоместок за надзор за 2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи на
обврзниците за плаќање на надоместок и нивните одговорни лица кои најдоцна до
17.03.2014 година (рокот од 15.03.2014 година паѓа во неработен ден – сабота, па
затоа се продолжува до понеделник – 17.03.2014 година, како прв работен ден) не
доставиле извештај за износот на вкупниот годишен приход од претходната година,
остварен со реемитувањето на програмски сервиси или со обезбедувањето на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање, да им упати опомена (телефонски и на
маил), со давање на дополнителен рок од 8 (oсум) дена за достава на извештајот.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи против
обврзниците за плаќање на надоместок и нивните одговорни лица кои во
дополнителниот рок од 8 (осум) дена нема да достават извештај за износот на вкупниот
годишен приход од претходната година, остварен со реемитувањето на програмски
сервиси или со обезбедувањето на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, да
поднесе барање за поведување на прекршочна постапка по претходно спроведена
постапка за порамнување, а за сторен прекршок од член 148 став 1 точка 26 и член 148
став 2 во врска со член 148 став 1 точка 26 од Законот за аудио и аудиовузулени
медиумски услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во случај на
неисполнување на обврската за плаќање на годишен надоместок, на обврзниците за
негово плаќање да им достави опомени, со предупредување дека наплатата на
годишниот надоместок за надзор ќе се изврши по судски пат, доколку не платат во
дополнителниот рок од 8 дена по приемот на опомената
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста да подготви Соопштение за јавност.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста горенаведеното решението да го објави на веб
страната на Агенцијата.
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- Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за учеството на
10-от состанок на Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална
политика, подготвена од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски и од м-р Драгица Љубевска, виш соработник во Секторот за европска и
меѓународна соработка и односи со јавност.
Потоа, Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
одлучи да се усвои предложената Информација за учеството на 10-от состанок на
Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика, подготвена
од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и од м-р Драгица
Љубевска, виш соработник во Секторот за европска и меѓународна соработка и односи
со јавност.

Бр. ___________
_________година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
П р е т с е д а т е л,
__________________________
д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ

Записникот го водеше,
Огнен Неделковски
__________________

Изработил / Одобрил: Огнен Неделковски
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