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ЗАПИСНИК 

од 27- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
одржана на 29.04.2014 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, Замир Мехмети, 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, Луција Ѓурковиќ, Горан Радуновиќ, Цветанка 

Митревска, м-р Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Ружица Бошнакоска – Јотевска, 

Јетон Исмаили, Арѓенд Џелили. 

 Други присутни: Миле Ристески од МРТ, Гилтене Синани од МРТ2, Николина 

Грабуловска од ОБСЕ, Мирослава Бурнс од Слободен печат,  Иван Стефановски  од 

ЦРМ, Маријан Стевановски од ЦРМ, Александар Трајковски од ТВ 24 Вести и Сања 

Јовановиќ од ТВ Телма.  

 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 27-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

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

Предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. 

            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, Лазо 

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

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

Агенцијата Бранко Радовановиќ, не беше присутен за време на гласањето), го усвои 

следниот: 

Д н е в е н   р е д 
 

1.  Усвојување на Записникот од 26-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.04.2014 година.  

2.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на: 

           -  Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип емитувана на 26 и 

на 27 април 2014 година. 

           -  Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје емитувана на 27 април 

2014 година. 

           3. Информација за постапување по заклучоците бр.02-4936/2 од 18.12.2013 

година и бр.02-5174/3 од 30.12.2013 година, во врска со целосната реализација на 

договорите за финансирање радио/телевизиска програма од јавен интерес, со предлог-

одлуки. 

           4. Извештај за присуство на еднодневната обука, на тема: „Измените и 

дополнувањата на Законот за јавни набавки“ („Службен весник на Република 
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Македонија“ бр.148/13, 28/2014 и 43/2014), организиранa од страна на Бирото за јавни 

набавки на Република Македонија, подготвен од страна на Билјана Панева Парлеева. 

           5. Барање бр. 11-223 од 23.04.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр. 2 на Друштво за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ 

Чашка. 

           6. Барање бр. 11-224 од 24.04.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр. 1 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје аналоген збирен пакет за 

градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

           7. Барање бр. 11-221 од 28.04.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 13 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија. 

 

           8. Предлог – одлуки за доделување договори за јавна набавка за потребите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

           9. Разно.               

 

 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 26-та седница на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.04.2014 година.  

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

имаше мала техничкa забелешкa во однос на текстот на записникот. 

            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, Бранко Радовановиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, и Методи Стоименовски и еден воздржан глас 

од членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, со посочената забелешката од 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, го усвои 

Записникот од 26-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, одржана на 24.04.2014 година во текстот како што беше предложен. 

 

 

 

Точка 2 

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

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип емитувана на 26 и на 27 

април 2014 година. 

Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече дека формално, строго 

држејќи се до формалноста, прекршокот е направен. Но, изборите се поминати и 

влијанието на прилозите на ТРД 24 ВЕСТИ и на ТРД ТВ ЕРА. Тој рече дека не треба 

толку строго да се толкува, уште повеќе што Изборниот законик се однесува на сите 

избори, и на локалните. Доколку, рече, би се емитувала изјава на функционер 

претставник на локалната власт во време на локални избори, сигурно гревот е многу 

поголем, дури и да не е кандидат како што е во овој случај. Во првиот случај, кај ТРД 24 

ВЕСТИ, не е кандидат воопшто за изборите, а во вториот случај кај ТВ ЕРА, станува 

збор за аналитичар, кој, колку што знае, не е ни политички активен, но проблемот се 

инсертите што се емитувани. Формално се согласи дека е така, но рече дека смета 
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дека не треба ни едните, ни другите да се казнуваат толку строго, зашто казните не се 

воопшто бенигни. 

Членот на Советот на Агенцијата Бранко Радовановиќ рече дека сака да стави 

една своја дискусија под ембарго и да ја одложи за една од наредните седници. 

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

дека во поглед на одредбите од законот нема дилема дека е сторен прекршок. Во 

поглед на тежината и влијанието на прекршокот што можел да го има во текот на 

гласањето во изборниот процес, е дискутабилно, релативно, неизмерливо, но поради 

принципите кои досега Агенцијата ги имала кога имала извештај за сторен прекршок, 

Агенцијата постапувала со поднесување барање за поведување на прекршочна 

постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот. Од тие причини смета дека 

треба да се прифати предлогот од стручната служба во поглед на прекршувањето. Но, 

рече дека, иако се согласува со дел од дискусијата на колегата Наумов, сепак негов 

став е да се прифати предлог-заклучокот од стручната служба. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип емитувана на 26 и на 27 

април 2014 година.  

   Советот на Агенцијата, со 13 гласа „за“, од Претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

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

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

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски и два воздржани гласа, од членовите на 

Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, одлучи да поднесе 

барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против 

радиодифузерот Трговското радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, поради 

прекршување на член 76-б став 3 од Изборниот законик (при известувањето во 

деновите на изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било 

информации, фотографии, аудио и аудиовизуелни материјали поврзани со или во кои 

учествуваат учесници во изборите, какви било облици на медиумско известување кои 

се отворено или прикриено во функција на нечија изборна кампања и можат да влијаат 

врз одлуката на избирачите, податоци со кои го откриваат идентитетот на политичките 

субјекти и/или на поединци вклучени во инциденти или други неправилности на денот 

на гласањето како и изјави од кандидати во изборниот процес, од учесниците во 

изборната кампања, од претставници на политички партии и од носители на функции 

во органите на власта). 

            Со прекршувањето на член 76-б став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 182 

став 1 алинеја 8 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 

 

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

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје емитувана на 27 април 2014 

година.  
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 Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, во 

однос на ТВ ЕРА рече дека се работи за сериозен медиум, еден меѓу 

најдисциплинираните кој се покажале во минатото. Очигледно е рече дека 

прекршувањето на изборниот молк на денот на гласањето е направено во два наврата, 

но колку и дали е направено со намера не е сигурен. Поради принципиелност го 

поддржува предлог-заклучокот даден од стручната служба на Агенцијата. Во таа насока 

додаде дека вреди дискусијата на колегата Столе Наумов во поглед на можните 

влијанија врз изборниот процес. Битно е рече дека правно, прекршокот на член 76-б 

став 3 од Изборниот законик е направен. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје емитувана на 27 април 2014 

година.  

   Советот на Агенцијата, со 13 гласа „за“, од Претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

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

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

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски и два воздржани гласа од членовите на 

Советот на Агенцијата Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов,  одлучи да поднесе 

барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд против 

радиодифузерот Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје, поради 

прекршување на член 76-б став 3 од Изборниот законик (при известувањето во 

деновите на изборниот молк доколку емитуваат, односно објават какви било 

информации, фотографии, аудио и аудиовизуелни материјали поврзани со или во кои 

учествуваат учесници во изборите, какви било облици на медиумско известување кои 

се отворено или прикриено во функција на нечија изборна кампања и можат да влијаат 

врз одлуката на избирачите, податоци со кои го откриваат идентитетот на политичките 

субјекти и/или на поединци вклучени во инциденти или други неправилности на денот 

на гласањето како и изјави од кандидати во изборниот процес, од учесниците во 

изборната кампања, од претставници на политички партии и од носители на функции 

во органите на власта). 

            Со прекршувањето на член 76-б став 3 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 182 

став 1 алинеја 8 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 3 

           Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за постапување 

по заклучоците бр.02-4936/2 од 18.12.2013 година и бр.02-5174/3 од 30.12.2013 година, 

во врска со целосната реализација на договорите за финансирање радио/телевизиска 

програма од јавен интерес, со предлог-одлуки. 

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

целосната реализација на договорите за финансирање радио/телевизиска програма од 

јавен интерес, рече дека од четири проекти, три во Агенцијата се предадени и 
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реализирани во целост, додека за четвртиот проект ја замоли Комисијата за 

прегледување на телевизиските проекти во состав: Столе Наумов, член на Агенцијата, 

Бранко Радовановиќ, член на Агенцијата и Сељадин Џезаири, член на Агенцијата, да 

се произнесе. 

           Членот на Советот на Агенцијата Бранко Радовановиќ рече дека крајниот рок е 

до 30 април 2014 година за да проектите се достават и изработат. Сите, заклучно со 

28.04.2014 година, се прегледани и постапено е според препораките кои се дадени. Но, 

наведе дека Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво Шорткат 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, според материјалот што го доставил во Агенцијата, при 

проверка е констатирано дека има недостаток на одредена минутажа согласно 

договорот. 

 По предлог на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

со цел да се обезбеди целосна реализација на договорот за финансирање 

радио/телевизиски програми од јавен интерес склучен помеѓу Советот за 

радиодифузија (сега Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги) и Друштвото за 

филмска продукција, уметност и издаваштво Шорткат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 

бр. 09-2754/1 од 19.09.2007 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги ја задложи Комисијата за прегледување на телевизиските проекти во 

состав: Столе Наумов, член на Агенцијата, Бранко Радовановиќ, член на Агенцијата и 

Сељадин Џезаири, член на Агенцијата, за следната седница на Агенцијата да 

подготват целосен извештај врз основа на утврдената фактичка состојба од 

доставениот проект од Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво 

Шорткат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и горенаведениот договор. 

 Во однос на останатите три проекти, Претседателот на Советот на Агенцијата, 

д-р Зоран Трајчевски, ја запраша комисијата дали материјалите се целосно изработени 

и предадени во Агенцијата? Комисијата одговори потврдно. 

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

работела согласно документите со кои располагала. Во однос на проектот на 

Трговското радиодифузно друштво ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе, рече дека е еден од 

најдобрите проекти кој досега ги видел, потенцира дека заслужува внимание, пред сé 

бидејќи произлегува од локален медиум. Проектот е интересен, чесно изработен, сите 

препораки ги прифатил, го препорачува и рече дека слободно може да се емитува на 

било која телевизија. 

            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, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов, ја усвои предложената 

Информација за постапување по заклучоците бр.02-4936/2 од 18.12.2013 година и 

бр.02-5174/3 од 30.12.2013 година, во врска со целосната реализација на договорите за 

финансирање радио/телевизиска програма од јавен интерес. 

       Согласно наведената информација Агенцијата одлучи да се исполни заклучокот 

на Советот, односно Агенцијата бр.05-5050/5 од 18.12.2013 година, во однос на: 

Друштвото за филмска продукција и маркетинг Фабрика продукција ДОО Скопје и 

Трговското радиодифузно друштво ТВ Свет ДОО од Свети Николе, на начин што: 

 - да се исплати втората рата на Друштвото за филмска продукција и 

маркетинг Фабрика продукција ДОО Скопје, за проектот „Орхан“, врз основа на Договор 

бр. 09-4328/1 од 06.12.2011 година, во износ од 152.500,00 денари, врз основа на 

Предлог-Одлука која се доставува во прилог како Прилог бр.1 и 
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 - да се исплати втората рата на Трговското радиодифузно друштво ТВ Свет 

ДОО од Свети Николе, за проектот „Уа, Чавар“, врз основа на Договор бр. 09-3668/1 од 

09.11.2009 година, во износ од 91.500,00 денари, на начин како што е уредено во 

точката 3 од предложената Информација. 

          Да се исполни заклучокот на Советот, односно Агенцијата бр.05-5174/3 од 

30.12.2013 година, во однос на Друштвото за производство, трговија и услуги Видео 

Студио Петковски ДООЕЛ Скопје, на начин да му се исплати втората рата, за проектот 

„Разиграни бројки 2“, врз основа на Договор бр. 09-2389/1 од 03.08.2010 година, во 

износ од 400.000,00 денари. 

 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, Лазо Петрушевски, 

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

Методи Стоименовски, Замир Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов, донесе 

Одлука на Друштвото за филмска продукција и маркетинг „Фабрика-Продукција“ ДОО 

Скопје, во согласност со точка 9, потточка 9.1 од Договорот за финансирање 

радио/телевизиска програма од јавен интерес – емисијата „Орхан“ склучен помеѓу 

Советот за радиодифузија (сега Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги и 

радиодифузерот), бр. 09-4328/1 од 06.12.2011 година (бр.30 од 28.11.2011 година), да 

му се исплати втората рата за проектот, во износ од 152.500,00 денари,  поради тоа 

што тој е предаден и прифатен од страна 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, Лазо Петрушевски, 

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

Методи Стоименовски, Замир Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов, донесе 

Одлука на Друштвото за производство, трговија и услуги ВИДЕО СТУДИО ПЕТКОВСКИ 

ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, во согласност со точка 9, потточка 9.1 од Договорот за 

финансирање радио/телевизиска програма од јавен интерес – емисијата/серијата 

„Разиграни бројки 2”, склучен помеѓу Советот за радиодифузија (сега Агенција за 

аудиовизуелни медиумски услуги и радиодифузерот), бр. 09-2389/1 од 03.08.2010 

година (бр.001 од 30.07.2010 година), да му се исплати втората рата за проектот, во 

износ од 400.000,00 денари, поради тоа што тој е предаден и прифатен од страна 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, Лазо Петрушевски, 

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

Методи Стоименовски, Замир Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов, донесе 

Одлука на Трговското радиодифузно друштво ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе, во 

согласност со точка 9, потточка 9.1 од Договорот за финансирање радио/телевизиска 

програма од јавен интерес – емисијата/серијата „Уа Чавар“, склучен помеѓу Советот за 

радиодифузија (сега Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги и радиодифузерот), 

бр.09-3668/1 од 09.11.2009 година и бр.251-09 од 09.11.2009 година, да му се исплати 

втората рата за проектот, во износ од 91.500,00 денари, поради тоа што тој е предаден 

и прифатен од страна на Агенцијата. 

   Исплатата на горенаведениот износ, ќе се изврши на следниот начин, и тоа: 
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- дел од средствата за втората рата за проектот, ќе се пребие од пресметаниот 

надоместокот за дозволата за телевизиско емитување (бр.07-187 од 28.05.2013 

година), за периодот од 2013-2014 година, кој радиодифузерот е должен да го плати на 

Агенцијата, врз основа на фактура која ќе му биде издадена од страна на Агенцијата, и 

- остатокот од средствата од втората рата за проектот, Агенцијата ќе ги уплати на 

жиро сметката на ТРД ТВ СВЕТ Свети Николе, по извршеното напред наведено 

пребивање од точка 2, алинеја 1 на Одлуката. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за истражување и долгорочен 

развој во соработка со Секретаријатот на Агенцијата горенаведените проекти од јавен 

интерес да ги достави до Кинотека на Македонија. 

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

горенаведените одлуки. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи 

да ги реализира исплатите наведени во одлуките. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ги објави 

одлуките на веб страната на Агенцијата. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведените одлуки да ги 

достави до наведените субјекти. 

 

 

 

   Точка 4 

 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, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Замир 

Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов, го усвои предложениот Извештај за 

присуство на еднодневната обука, на тема: „Измените и дополнувањата на Законот за 

јавни набавки („Службен весник на Република Македонија” бр.148/13, 28/2014 и 

43/2014), организирана од страна на Бирото за јавни набавки на Република Македонија 

на која присуствуваа тројца претставници од Стручната служба на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, и тоа: Цветанка Митревска, Раководител на 

Секторот за правни работи на Агенцијата, Арбен Саити, Раководител на Секторот за 

технологии и информатика на Агенцијата и Билјана Панева Парлеева, соработник во 

Секторот за правни работи на Агенцијата. 

 

 

 

Точка  5,  6 и 7 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ги разгледа 

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: Друштво за 

производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка, Друштво за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје аналоген збирен пакет за градовите Cкопје, Тетово, 

Куманово Велес, Штип, Прилеп и Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО 

Гевгелија. 

В. Д. раководителката на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, објасни дека целата доставена 
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документација е во согласност со законските и подзаконските норми за регистрација на 

програмски пакети. 

 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, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Замир 

Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов одлучи да се прифатат Барањата за 

дополнување на регистрираниот програмски пакет на:   Друштво за производство 

трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка, Друштво за телекомуникациски 

инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 

Скопје аналоген збирен пакет за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, 

Прилеп и Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија. 

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, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Замир 

Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов, одлучи:      

- на Друштво за производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка, 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 Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, аналоген збирен пакет за градовите Cкопје, 

Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на 

збирен пакет програмски сервиси бр.1, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, 

Штип и Прилеп за регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку 

јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, да му се издаде Потврда за 

регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.13, 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: Друштво за 

производство трговија и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ Чашка, Друштво за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје аналоген збирен пакет за градовите Cкопје, Тетово, 

Куманово Велес, Штип, Прилеп и Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО 

Гевгелија. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 
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Точка 8 

            Советот на Агенцијата ги разгледа Предлог – одлуките за доделување договори 

за јавна набавка за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

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

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Замир 

Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов, донесе одлука согласно одредбите од 

Законот за јавните набавки, во 2014 година да се спроведе постапка за доделување на 

договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - Услуга од Биро за 

преведување. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-

та година.  

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

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

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Замир 

Мехмети, Бранко Радовановиќ и  Столе Наумов, донесе одлука согласно одредбите од 

Законот за јавните набавки, во 2014 година да се спроведе постапка за доделување на 

договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – услуга: Изнајмување на 2 

(два) апарати за топли и ладни напитоци (кафемати), со набавка на потрошен 

материјал. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-

та година.  

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

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

Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Замир 

Мехмети, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов,, донесе одлука согласно одредбите од 

Законот за јавните набавки, во 2014 година да се спроведе постапка за доделување на 

договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка – стока: Средства за 

пијалаци и потреби за кујна. 

         

 



10 

 

 

 За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-

та година.  

 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка, ќе ја спроведе 

Комисија за јавни набавки. 

 

 

 

Точка 9 

             Разно.               

             Немаше точки под разно на оваа седница. 

 

 

 

 

 

 

Бр. 02-2499/11                Агенција за аудио и аудиовизуелни 

07.05.2014 година                                         медиумски услуги 

 С к о п ј е                                                     П р е т с е д а т е л, 

               д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

 

 

 

 

Записникот го водеше, 

м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

 

 

 

 
Изработил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Одобрил: Огнен Неделковски 


