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ЗАПИСНИК 
од 35- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 12.06.2014 година 
 

 

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

Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, 

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

Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Милаим Фетаи (службен пат), 

м-р Васко Петревски (годишен одмор), Замир Мехмети (оправдано отсутен), акад. Бојан 

Шоптрајанов (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, 

Цветанка Митревска, Луција Ѓурковиќ, Горан Радуновиќ, Арџент Џелили, м-р Ружица 

Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Иван Стефановски од ЦРМ. 

  

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, ја отвори 35-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

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

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 и членовите на Советот на Агенцијата: д-р 

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

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

Јанчески, Методи Стоименовски, го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 04.06.2014 година. 

2. Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2014 година, со Предлог-Одлука. 

3. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-525/1 

од 24.01.2014 година. 

4. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА 

РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски сервис, емитуван на 

7 мај 2014 година. 

5. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Трет програмски 

сервис, емитуван на 7 мај 2014 година. 

6. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Радио 

КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 7 мај 2014 година. 

7. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО 

АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 година. 

8. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО 

СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,  емитуван на 8 мај 2014 година. 
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9. . Барање бр. 11-261 од 02.06.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 6 на ТРД оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 

ДООЕЛ Охрид. 

10. Барање бр. 11-264 од 04.06.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 7 на ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО 

Гостивар. 

11. Барање бр. 11-264 од 04.06.2014 година, за регистрирање на  дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 3 на ТРД - оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО 

Гостивар. 

12. Разно. 

 
 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 34-та седница на 

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

04.06.2014 година и со 10 гласа „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р 

Зоран Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, 

Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески и еден воздржан глас 

од членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски, го усвои Записникот од 34-

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

одржана на 04.06.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Ребаланс на Финансискиот 

план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, со 

Предлог-Одлука. 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ, 

објасни дека Агенцијата треба да изврши Ребаланс на Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година за да се 

обезбедат потребните средства за одржување и сервисирање на службените возила и 

средства кои ќе бидат наменети за одржување и поправка на климатизери. 

Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски нагласи дека 

треба да се има предвид дека 99% од средствата издвоени за сервисирање на 

службените возила ќе се однесуваат на службеното возило Нисан Кашкаи бидејќи 

возилото постојано е во дефект, откажува електрониката, така [to прашање е дали и со 

предвидените средства за одржување и сервисирање на службените возила ќе успее 

да се доведе во возна состојба. 

Членот на Советот на Агенцијата м-р Алма Машовиќ рече дека не се исплати 

толку големи средства да се издвојат за чести поправки на службеното возило Нисан 

Кашкаи и предложи да се размисли и на првата наредна седница на Агенцијата да се 

донесе одлука да се купи ново службено возило. На пример како што рече, само за 

замена на летни и зимски гуми треба да се издвојат високи финансиски средства, а 

доколку се вклучат и честите поправки и редовното одржување, средствата се 

навистина многу високи. На крајот повторно нагласи дека на прва наредна седница 

треба да се донесе одлука за набавка на ново службено возило. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 
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Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, 

донесе Одлука да се усвои предложениот Ребаланс на Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2014-та година, со цел да се 

обезбедат средства за одржување и сервисирање на службените возила и за 

одржување и поправка на климатизери. 

Со Ребалансот на Финансискиот план за 2014-та година, вкупните планирани 

расходи според планот ќе останат на претходно утврденото ниво, односно изнесуваат 

198.994.898,00 денари. 

            Со тоа ќе се обезбедат потребните средства во износ од 149.860,00 денари со 

вклучен ДДВ за одржување и сервисирање на службените возила и 94.400,00 денари 

со вклучен ДДВ кои ќе бидат наменети за одржување и поправка на климатизери.  

   Ребалансот се изврши на следните ставки во усвоениот Финансиски план за 2014 

година и тоа: 

- Се намали групната ставка 400 Потрошени материјали и наместо 

износот од 1.120.000,00 денари истиот изнесува 1.079.880,00 денари. 

- Позицијата 400300 Потрошени канцелариски материјали, се намали за 

40.120,00 денари и наместо досегашниот износ од 189.000,00 денари, изнесува 

148.880,00 денари. Средствата кои се намалија на наведената позиција, беа наменети 

за канцелариски материјали. 

- се намали групната ставка 405 Издатоци за реклама, пропаганда и 

репрезентација и наместо износот од 750.000,00 денари истиот изнесува 711.060,00 

денари. 

- Позицијата 405000 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација, 

се намали за 38.940,00 денари и наместо досегашниот износ од 750.000,00 денари, 

изнесува 711.060,00 денари. Средствата кои се намалуваат на наведената позиција, 

беа наменети за потребите на кујна. 

- се намали групната ставка 417 Интелектуални и други услуги и наместо 

износот од 6.525.650,00 денари истиот изнесува 6.431.250,00 денари. 

- Позицијата 417800 Други неспомнати услуги-истражување, се намали за 

94.400,00 денари и наместо досегашниот износ од 1.144.250,00 денари, изнесува 

1.049.850,00 денари. Средствата кои се намалуваат на наведената позиција, беа 

наменети за истражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите. 

- се намали групната ставка 418 Останати други расходи и наместо 

износот од 1.102.000,00 денари истиот изнесува 1.031.200,00 денари. 

- Позицијата 418800 Други расходи, се намали за 70.800,00 денари и 

наместо досегашниот износ од 1.102.000,00 денари, изнесува 1.031.200,00 денари. 

Средствата кои се намалуваат на наведената позиција, беа наменети за ревизорски 

услуги. 

- се зголеми групната ставка 402 Инвестиционо одржување на средствата 

за 244.260,00 денари и наместо досегашниот износ од 1.270.200,00 денари истата 

изнесува 1.514.460,00 денари. 

- Позицијата 402010 Поправки, извршување на добрата, сервис, монтажа-

леки коли, наместо досегашниот износ од 172.200,00 денари, изнесува 322.060,00 

денари. Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за одржување и сервисирање 

на службените возила. 

- Позицијата 402040 Поправки, извршување на добрата, сервис, монтажа-

опрема, наместо досегашниот износ од 664.400,00 денари, изнесува 758.800,00 денари. 

Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за одржување и поправка на 

климатизери. 
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Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 

економско-финансиски работи да ја подготви Oдлуката. 

Агенцијата го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да го изготви 

Ребалансот на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, за 2014-та година, во кој ќе ги вгради наведените измени и дополнувања. 

Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи 

со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 3 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложеното дополнување на Годишниот 

план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-525/1 од 24.01.2014 година. 

            Раководителката на Секторот за правни работи Цветанка Митревска ја објасни 

потребата за горенаведеното дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 

2014 година на Агенцијата. Во таа насока, бидејќи службеното моторно возило Нисан 

Кашкаи многу често се расипува и потребно е да се издвојат финансиски средства за 

да се доведе во возна состојба, предложи средствата кои се наменети за Одржување и 

поправка на 2 (две) службени возила на Агенцијата, Нисан Кашкаи и  Пежо 308 во 

Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата, да не бидат поделени 

за двете возила посебно, туку да бидат заоружени во целина како една сума, бидејќи 

во иднина не може да се претпостави колку финансии ќе бидат потребни за поправки и 

сл. 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со 

предлогот на Раководителката на Секторот за правни работи Цветанка Митревска, 

едногласно, со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран 

Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, 

Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, го 

усвои предложеното Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-

525/1 од 24.01.2014 година. 

      Согласно потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки 

во  2014 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен 

текст) бр.01-525/1 од 24.01.2014 година, а во врска со  членот 26 став 3 од Законот за 

јавните набавки, постојниот Годишен план за јавни набавки за 2014 година, се дополни, 

и тоа: 

 Во Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, во 
ставката 20 се додадоа 3 (три) нови ставки и тоа 21, 22 и 23, кои гласат: 

  

 
Бр. 

Предмет на договорот за јавна 
набавка/рамковната спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

21. 
Печатарски услуги 
(со фотокопирање) 

 Јуни 

 
Постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 
 

380.000,00 
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22. 
 

Одржување и поравка на 
климатизери 

 Јуни  

 
Постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 
 

80.000,00 

23. 

 
Одржување и сервисирање на   
2 (две) службени возила на 
Агенцијата 
- Нисан Кашкаи 
- Пежо 308 

 

 Јуни/Јули 

Постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 

 
127.000,00 

 
 

 

 За напред предложеното дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 

2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен 

текст) бр.01-525/1 од 24.01.2014 година, средствата се обезбедени со ребаланс на 

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

та година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви 

Пречистен текст на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 4 

   Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, 

Македонско радио – Прв програмски сервис, емитуван на 7 мај 2014 година. 

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

потребно е да се пофалат сите бидејќи во извештаите констатирани се извонредни 

бројки односно има радија со над 40%, 50%, има радио и со над 90%, емитуваната 

вокална и/или вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик во тоа 

деноноќие кога е направен мониторингот. Така да рече, во поглед на почитување на  

законската обврска на член 92 ставови 5 и 6 и член 92 став 13 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, работите се движат во добра насока. Во однос на 

забелешката дека не може да се утврди дали емитуваната музика е изворно создадена 

во Република Македонија (член 92 став 5), рече дека за него е ирелевантно, затоа што 

ако пеат на македонски јазик и ако авторот твори на македонски јазик, неважно е дали 

ќе го направи албумот, песната односно производот во Англија или Австралија.  

           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски 

сервис, емитуван на 7 мај 2014 година. 

Со надзорот врз програмата од 7 мај 2014 година, е констатирано дека ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Прв програмски 

сервис, ја почитува законската обврска на член 92 ставови 5 и 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, најмалку 50% од емитуваната вокална и/или 

вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик. Во анализираното 

деноноќие емитуваше 73.43% вокална и/или вокално-инструментална музика на 

македонски јазик. Исто така, ја почитува законската обврска половина од музиката да ја 
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емитува во периодот од 7:00 до 19:00 часот. Во анализираното деноноќие емитуваше 4 

часа 9 минути и 43 секунди во овој период, што е повеќе од неговата законска обврска. 

Не може да се утврди дали емитуваната музика е изворно создадена во Република 
Македонија (член 92 став 5). 
 

 

Точка 5 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, 

Македонско радио – Трет програмски сервис, емитуван на 7 мај 2014 година. 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – Трет програмски 

сервис, емитуван на 7 мај 2014 година. 

Со надзорот врз програмата од 7 мај 2014 година, е констатирано дека ЈП 

МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио - Трет програмски 

сервис (Канал на етничките заедници), ја почитува законската обврска на член 92 

ставови 5 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, најмалку 50% од 

емитуваната вокална и/или вокално-инструментална музика да биде на јазикот на 

етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија. Во анализираното 

деноноќие вкупно емитуваната музика беше вокална и/или вокално-инструментална 

музика на јазиците на етничките заедници. Исто така, ја почитува законската обврска 

половина од музиката да ја емитува во периодот од 7:00 до 19:00 часот. Во 

анализираното деноноќие емитуваше 7 часа 49 минути и 22 секунди во овој период, 

што е повеќе од неговата законска обврска. 

      Не може да се утврди дали емитуваната музика е изворно создадена во 

Република Македонија (член 92 став 5). 

 

 

Точка 6 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 7 

мај 2014 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски,го 

усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД 

Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, емитуван на 7 мај 2014 година. 

     Со надзорот врз програмата емитувана на 7 мај 2014 година, е утврдено дека 

програмскиот сервис на ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип ја почитува законската 

обврска на член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(најмалку 40% од емитуваната вокална и/или вокално-инструментална музика да биде 

на македонски јазик). Во анализираното деноноќие емитуваше 50.19% (9 часа 18 

минути и 12 секунди) вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски 

јазик. 
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Точка 7 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев 

ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД 

РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 

година. 

      Со надзорот врз програмата од 7 мај 2014 година, е утврдено дека програмскиот 

сервис на ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје, ја почитува 

законската обврска на член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги (најмалку 40% од емитуваната вокална и/или вокално-инструментална музика 

да биде на македонски јазик). Во анализираното деноноќие емитуваше 49.38% вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик. 

 

 

Точка 8 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје,  емитуван на 8 мај 2014 година. 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД 

РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје,  емитуван на 8 мај 2014 година. 

    Со надзорот врз програмата од 8 мај 2014 година, е утврдено дека програмскиот 

сервис на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ја почитува 

законската обврска на член 92 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги (најмалку 40% од емитуваната вокална и/или вокално-инструментална музика 

да биде на македонски јазик). Во анализираното деноноќие емитуваше 92.79% вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик. 

 

 

Точка 9, 10 и 11 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги разгледа 

предложените Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД 

оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и ТРД - оператор на 

кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар. 

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. 
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 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

едногласно, со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран 

Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, 

Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, 

одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет 

на: ТРД оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и ТРД - оператор 

на кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, 

одлучи:    

- на ТРД оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид, 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 пакет програмски сервиси бр.7, 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.3, 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 АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и ТРД - оператор на кабелска 

мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

Точка 12 

Разно. 

 

           - Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо 

Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски, 

донесе Одлука за формирање Комисија која ќе изврши издвојување и уништување на 

документарниот материјал, со изминат рок од Архивата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

Како членови на Комисијата се именуваат: 

- Цветанка Митревска, Раководител на Сектор за правни работи - претседател на 

Комисијата, со заменик Огнен Неделковски, Раководител на Секретаријатот на 

Агенцијата; 
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- Татјана Куневска, Референт за архивско и канцелариско работење – член, со 

заменик Маре Тарчуговска, Референт за архивско и канцелариско работење, и 

- Ружица Бошнакоска - Јотевска, Виш соработник, во Секретаријатот – член, со 

заменик Билјана Бошњаковски, Виш соработник во Секторот за спречување на 

пиратерија и заштита на авторското и сродните права. 

            Агенцијата одлучи горенаведената Комисија својата работа да ја заврши 

најдоцна до 31.12.2014 година. 

Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви Oдлуката. 

Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи 

со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на Агенцијата. 

 

 

 

Бр. 02-3168/11                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

18.06.2014 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: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Одобрил: Огнен Неделковски 


