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ЗАПИСНИК 
од 34- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 04.06.2014 година 
 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Зоран Трајчевски, д-р 

Милаим Фетаи, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, .акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо 

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

Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Васко Петревски, (оправдано 

отсутен), Методи Стоименовски (оправдано отсутен). 

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

Митревска, Луција Ѓурковиќ, м-р Драгица Љубевска, м-р Магдалена Давидовска – 

Довлева, Милаим Абдураими, м-р Ружица Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Митко Затковски од ТВ Телма, Иван Стефановски од ЦРМ, 

Сања Јовановиќ Дамјановска од ТВ Телма. 

  

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, ја отвори 34-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 11 часот и се одржа во просториите на Агенцијата. Пред да се стави на 

гласање предложениот Дневен ред, Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, информира дека членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов 

ќе задоцни на седницата. 

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

            Советот на Агенцијата, едногласно, со 11 гласа „за“, од Претседателот на 

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

на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, 

Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, 

(членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов и акад. Бојан Шоптрајанов, не 

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

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 33-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.05.2014 година. 

2. Информација во врска со поведената претходна постапка за испитување на 

условите за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво 

„ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА” ДООЕЛ Скопје. 

3. Информација во врска со Дописот (наш бр.09-2643/2 од 30.05.2014 година) од 

Адвокат Александра Гавриловска, полномошник на Друштвото за филмска продукција, 

уметност и издаваштво Шорткат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. 

4. Претходен Извештај од извршената ревизија на канцелариско и архивско 

работење. 

5. Информација во врска со доставеното известување на ТРД – Oператор на 

кабелска мрежа КАБЕЛ - НЕТ ДОО Струмица. 
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6. Предлог - одлука за одобрување финансиски средства за одржување, 

сервисирање и испитување на противпожарни апарати. 

7.  Информација за потребaта од набавка на машина за уништување на хартија 

за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со Предлог – 

Одлука. 

8. Барање бр.11-254 од 22.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 6 на ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО 

Гостивар. 

9. Барање бр.11-254 од 22.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 2 на ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО 

Гостивар. 

10. Барање бр. 11-259 од 29.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 2 на Друштвото за производство, трговија и услуги ИП 

СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово. 

11. Барање бр. 11-260 од 30.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 7 на КДС Кабелнет ДОО Прилеп. 

12. Барање бр. 11-260 од 30.05.2014 година, за регистрирање на  дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 3 на КДС Кабелнет ДОО Прилеп. 

13. Разно. 

 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно, со 11 гласа „за“, од 

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, м-р 

Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р 

Методија Јанчески, (членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов и акад. Бојан 

Шоптрајанов, не беа присутни за време на гласањето), го усвои Записникот од 33-та 

седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

одржана на 30.05.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

поведената претходна постапка за испитување на условите за отворање на стечајна 

постапка над Трговско радиодифузно друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА” ДООЕЛ Скопје. 

 Раководителката на Секторот за правни работи Цветанка Митревска, ја објасни 

хронологијата на настаните во врска со горенаведениот радиодифузер кој беше имател 

на дозвола за вршење радиодифузна дејност – телевизија преку сателит на 

територијата на Република Македонија, бр.07-3648/1 од 16.12.2008 година, која 

Советот сега Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,  ја одзема со 

Одлука бр.11-70 од 11.12.2009 година, поради неплаќање на надоместокот за 

дозволата во рокот утврден во дозволата.  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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: акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

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

Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, (членот на Советот на 

Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше присутен за време на гласањето), ја усвои 
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предложената Информација во врска со поведената претходна постапка за испитување 

на условите за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво 

„ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА” ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да продолжи со 

континуирано следење на поведената претходна постапка за испитување на условите 

за отворање на стечајна постапка над Трговско радиодифузно друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 

НОВА” ДООЕЛ Скопје, со цел, доколку се исполнат условите за отворање на стечајна 

постапка и се донесе Решение за отворање на стечајна постапка, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги како доверител во рок од 15 дена од објавувањето на 

Решението во ‘’Службен весник на Република Македонија’, да го пријави своето 

побарување кај стечајниот управник и тоа: главен долг во износ од 2.181.554,00 денари 

и камата која дополнително ќе биде пресметана од соодветна банка согласно 

позитивните законски прописи. 

 

 

Точка 3 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

Дописот (наш бр.09-2643/2 од 30.05.2014 година) од Адвокат Александра Гавриловска, 

полномошник на Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво Шорткат 

ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. 

Согласно Заклучокот бр.02-2581/2 од 28-та седница одржана на 07.05.2014 

година, истиот ден до Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво 

Шорткат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје беше упатен допис во кој беше укажано дека 

„...е потребно во рок од 30 дена од денот на приемот на овој допис, до Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да го доставите реализиран проектот „Кажи 

ДА! за  животот„...“. Како што може да се утврди од Доставната книга за пошта на 

Агенцијата, на 07.05.2014 година Известувањето е уредно примено од страна на 

Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво Шорткат ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје. На 30.05.2014 година во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги пристигна допис (наш бр.09-2643/2 од 30.05.2014 година) од Адвокат 

Александра Гавриловска, со кој во својство на полномошник на Друштвото за филмска 

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

известува дека „...ШОРТКАТ ДООЕЛ Скопје се согласува, во оставениот рок од 30 дена 

сметано од денес – 15.05.2014 година, да Ви го достави реализираниот Проект „Кажи 

ДА за животот“...“ 

Членот на Советот на Агенцијата м-р Столе Наумов, рече дека веројатно кај 

Друштвото за филмска продукција, уметност и издаваштво Шорткат ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје е настаната некаква грешка во комуникацијата со службите, и во таа 

насока предложи 30-те дена да се сметаат наместо од 07.05.2014, да се прифати 

нивниот предлог од 15.05.2014 година. 

Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, се согласи и 

предложи 30-те дена за доставување на проектот да се сметаат од 15.05.2014 година. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со Дописот (наш бр.09-2643/2 од 30.05.2014 

година) од Адвокат Александра Гавриловска, полномошник на Друштвото за филмска 

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

 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: акад. Бојан 

Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 
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м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р 

Методија Јанчески, (членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше 

присутен за време на гласањето), одлучи крајниот рок во кој Друштвото за филмска 

продукција, уметност и издаваштво Шорткат ДООЕЛ експорт-импорт Скопје треба да го 

достави проектот „Кажи ДА! за  животот“ со работен наслов „Кажи НЕ! на оружјето“ е 

16.06.2014 година.  

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за истражување и долгорочен 

развој да подготви допис до Адвокат Александра Гавриловска и да ја извести за 

одлуката на Советот на Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведениот допис да го 

достави до Адвокат Александра Гавриловска. 

 

 

Точка 4 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Претходен Извештај од 

извршената ревизија на канцелариско и архивско работење. 

       Внатрешниот ревизор Милаим Абдураими објасни дека целта на ревизијата е 

да се утврди усогласеноста на канцелариското работење со релевантните регулативи и 

соодветноста на внатрешните контроли врз него. Ревизијата ги опфаќа активностите 

кои се преземаат од самиот прием на влезната пошта па се до нејзиното архивирање 

како и активностите кои се преземаат од подготовка до испраќање на пошта. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Претходен Извештај од извршената ревизија на канцелариско и 

архивско работење, бр.01-3078/1 од 02.06.2014 година. 

 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: акад. Бојан 

Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 

м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р 

Методија Јанчески, (членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше 

присутен за време на гласањето), го задолжи Раководителот на Секретаријатот, во рок 

од 90 дена од доставување на овој заклучок, да ги реализира препораките дадени 

согласно наодите од Претходниот Извештај од извршената ревизија на канцелариско и 

архивско работење, бр.01-3078/1 од 02.06.2014 година, во соработка со Секторот за 

правни работи и Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право 

и сродните права. 

Советот на Агенцијата ги задолжи сите раководители на Секторите во 

Агенцијата да пристапат кон реализација на препораките дадени согласно наодите од 

горенаведениот Извештај. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави Претходниот 

Извештај од извршената ревизија на канцелариско и архивско работење, бр.01-3078/1 

од 02.06.2014 година, до сите раководители на Секторите. 

 

 

Точка 5 

 Советот на Агенцијата ја разгледа и ја усвои предложената Информација во 

врска со доставеното известување на ТРД – Oператор на кабелска мрежа КАБЕЛ - НЕТ 

ДОО Струмица. 

 Согласно доставениот допис на ТРД – Oператор на кабелска мрежа КАБЕЛ - 

НЕТ ДОО Струмица бр. 11-3031/1 од 02.06.2014 година, во кој наведува дека во 
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рамките на својот аналоген пакет не сака да ги реемитува програмските сервиси: MRT 

1 HD, Sport Klub 3, Golf Klub, Mini Ultra, IQS Life, Fen TV, Nick JR, MTV Music, VH1 

Classic, MTV Dance, MTV Rock, Fight Box HD, Docu Box HD, Erox HD, EroXXX, 360Tune 

Box, Rai News, Tele 5, Pro Sieben, Kabel Eins, RTL 2,  Super RT,  RTL Television, Hustler 

TV, Daring ! TV, HBO и HBO Comedy, 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: акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер 

Ајдини, Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, 

Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, (членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов не беше присутен за време на гласањето), одлучи да му издаде корегирана 

потврда за регистрирање на аналоген програмски пакет бр. 3 на ТРД – Oператор на 

кабелска мрежа КАБЕЛ - НЕТ ДОО Струмица. 

          Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на 

предмети од управна постапка, да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од 

управна постапка – Уп 1. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги измената во програмскиот пакет на ТРД – Oператор 

на кабелска мрежа КАБЕЛ - НЕТ ДОО Струмица. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, со допис да ги извести 

Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на Република 

Македонија и АЕК во врска со корегираната потврда за регистрирање на аналоген 

програмски пакет бр. 3 на ТРД – Oператор на кабелска мрежа КАБЕЛ - НЕТ ДОО 

Струмица. 

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

достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

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

достави до Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на 

Република Македонија и АЕК. 

 

 

Точка 6 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог - одлуката за одобрување 

финансиски средства за одржување, сервисирање и испитување на противпожарни 

апарати. 

      Во врска со горе наведеното, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги беа доставени три понуди и тоа:  

- Понуда ред. бр.46/14 од 19.05.2014 година (бр.02-2894/1 од 23.05.2014 година) 

од Друштвото за сервисирање, одржување, трговија и услуги со противпожарни 

апарати, уреди, опрема и средства „РЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ увоз – извоз 

Јурумлери Скопје, во износ од 6.500,00 денари без пресметан данок на додадена 

вредност од 18%,  

- Понуда бр.22-2014 од 27.05.2014 година (бр.02-2927/1 од 27.05.2014 година) од 

Друштвото за сервисирање, одржување и промет на противпожарни апарати, уреди, 

опрема и средства, трговија на големо и мало „ВЕВА-СИГУРНОСТ“ ДООЕЛ, увоз-извоз 

Скопје, во износ од 7.600,00 денари без пресметан данок на додадена вредност од 

18%,  
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- Понуда бр.28-14 од 26.05.2014 година (бр.02-2942/1 од 28.05.2014 година) од 

Друштвото за производство трговија и транспорт „ДЕКОРАДО Панче“ ДООЕЛ Скопје, во 

износ од 7.350,00 денари без пресметан данок на додадена вредност од 18%,  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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: акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

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

Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, (членот на Советот на 

Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше присутен за време на гласањето), донесе Одлука 

за одобрување финансиски средства, во вкупен износ од 7.670,00 денари (6.500,00 

денари, без ДДВ и износот на ДДВ кој се пресметува посебно и изнесува 1.170,00 

денари), заради реализирање на услугата – одржување, сервисирање и испитување на 

противпожарни апарати што опфаќа и испитување на: хидранти, хидрантски црева и 

громобранско заземјување од страна на Друштвото за сервисирање, одржување, 

трговија и услуги со противпожарни апарати, уреди, опрема и средства „РЕНИ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ увоз – извоз Јурумлери Скопје, согласно доставената и 

прифатена Понуда ред.бр.46/14 од 19.05.2014 година (наш бр.02-2894/1 од 23.05.2014 

година, на вршителот на услугата, за период од 12 (дванаесет) месеци. 

 Средствата се обезбедени со Финансискиот  план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со вршителот на 

услугата, Друштвото за сервисирање, одржување, трговија и услуги со противпожарни 

апарати, уреди, опрема и средства „РЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ увоз – извоз 

Јурумлери Скопје, ќе склучи договор за извршување на услугата – одржување, 

сервисирање и испитување на противпожарни апарати. 

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

горенаведената одлука и договор. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи да ги преземат потребните активности во врска со 

реализација на овој заклучок. 

 

 

Точка 7 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Информација за потребaта од набавка на 

машина за уништување на хартија за потребите на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги со Предлог – Одлука. 

Во врска со набавката на машината за уништување хартија, до Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беа доставени три понуди, и тоа:  

- Понуда бр.14-032-000317 од 02.06.2014 година (наш бр.02-3118/1 од 03.06.2014 

година), од Друштво за производство, промет и услуги Офис Плус ДООЕЛ узвоз-извоз 

Скопје, во износ од 12.814,80 денари со вклучен ДДВ, 

- Понуда бр.20-014 (наш бр.02-3116/1 од 03.06.2014 година), од МаКомп ДОО 

Скопје, во износ од 14.691,00 денари со вклучен ДДВ,  и 

- Понуда наш бр.02-3117/1 од 03.06.2014 година, од Друштво за производство, 

промет и услуги Техномакс - Р ДООЕЛ узвоз-извоз Скопје, во износ од 14.160,00 

денари со вклучен ДДВ. 
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 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација за потребaта од набавка на машина за уништување на 

хартија за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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: акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

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

Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, (членот на Советот на 

Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше присутен за време на гласањето), донесе Одлука 

за одобрување финансиски средства во износ од 12.814,80 денари со вклучен ДДВ, за 

набавка на машина за уништување хартија PS 950 CCD, со следните технички 

карактеристики: сече хартија, дискови и кредитни картички, отвор за прием на хартијата 

220 мм, може одеднаш да исче до 12 листа, сигурносно ниво 3, формат на исечени 

резанки 4x48мм, автоматско исклучување при прегревање, капацитет на кутијата за 

отпад 28 литри, димензија: 337 х 238 х 480мм, за потребите на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги од страна на Друштвото за производство, промет и 

услуги Офис Плус ДООЕЛ узвоз-извоз Скопје, ул.Индустриска бр.4, П.Факс 674 Скопје, 

согласно доставената и прифатена Понуда бр.14-032-000317 од 02.06.2014 година 

(наш бр.02-3118/1 од 03.06.2014 година). 

 Средствата 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 горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, Секторот за 

економско-финансиски работи и Секторот за технологии и информатика да ги преземат 

потребните активности за реализација на овој заклучок. 

 

 

Точка 8, 9, 10, 11, 12 и точка 13 Разно 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги разгледа 

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД - оператор на 

кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, Друштвото за производство, трговија и 

услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, КДС Кабелнет ДОО Прилеп, 

Трговско радиодифузно друштво - оператор за кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО 

Кочани и Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо 

Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ. 

 Членот на Советот на Агенцијата м-р Столе Наумов предложи Секторот за 

спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да биде 

повнимателен кога станува збор за каналите на RTL од Хрватска. Објасни дека почнал 

да ги следи наведените канали бидејќи се регистрирани и во таа насока предложи 

вработените во секторот да бидат внимателни затоа што рече, порано хрватите бараа 

многу пари или не дозволуваа да се реемитуваат, конкретно за NOVA TV и RTL од 

Хрватска кој претставува втор национален комерцијален радиодифузер во Хрватска и 

истите се доста програмски атрактивни, така да запраша имаат ли права за Македонија 

и во таа насока предложи добро да се проверат договорите за авторските права, да се 

провери програмската шема и да се види кои атрактивни серии се емитуваат. Колку 
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што можел да види има познати турски серии и американски ситкоми, со цел да не 

реагираат радиодифузерите.  

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

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, објасни дека целата доставена 

документација е во согласност со законските и подзаконските норми за регистрација на 

програмски пакети.  

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

прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД - 

оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, Друштвото за 

производство, трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, КДС 

Кабелнет ДОО Прилеп, Трговско радиодифузно друштво - оператор за кабелска мрежа 

АСТРА ПЛУС ДОО Кочани и Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска 

мрежа Иљо Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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: акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

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

Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, (членот на Советот на 

Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше присутен за време на гласањето), одлучи:    

- на ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.6, за регистрација на пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, 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. 

- на Друштвото за производство, трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово, 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. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 13 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите 

на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

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

Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, д-р Борис Арсов, 

одлучи:   

- на КДС Кабелнет ДОО Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.7, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на КДС Кабелнет ДОО Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален 

пакет програмски сервиси бр.3, за регистрација на дигитален пакет на програмски 

сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Трговско радиодифузно друштво - оператор за кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО 

Кочани, 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. 

- на Трговско радиодифузно друштво - оператор за кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО 

Кочани, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 3, за 
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регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 

комуникациска мрежа. 

- на Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски 

ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ, 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. 

          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 ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, Друштвото за производство, трговија 

и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, КДС Кабелнет ДОО Прилеп, 

Трговско радиодифузно друштво - оператор за кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО 

Кочани и Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо 

Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 

 

Бр. 02-3096/9              Агенција за аудио и аудиовизуелни 

12.06.2014 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/одобрил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 


