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ЗАПИСНИК 

од 37- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 18.06.2014 година 

 

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

Милаим Фетаи, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, 

Селвер Ајдини, Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Методи Стоименовски, Антонио 

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

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

одмор), д-р Борис Арсов (оправдано отсутен). 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Арбен 

Саити, Луција Ѓурковиќ, Арџент Џелили, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, ја отвори 37-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

ПредлоГ за дополнување и измена на дневниот ред беше понуден од членот на 

Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов. Во таа  насока рече дека е запознаен 

со Молбата/Барањето доставено од Раководителот на Секторот за технологии и 

информатика Арбен Саити за продолжување на рокот за неговото магистрирање и 

предложи оваа точка да се стави под разно на седницата. 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, со оглед дека 

молбата е поднесена при крајот на работното време во текот на претходниот ден, 

предложи како точка да биде ставена на дневен ред на следната седница на 

Агенцијата. 

 

            Советот на Агенцијата, едногласно, со 12 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 

Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, 

м-р Методија Јанчески (членот на Советот на Агенцијата м-р Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.06.2014 година. 

2.  Усвојување на Записникот од 36-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.06.2014 година. 

3.  Информација за потрошени средства доделени на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги со Одлука на Владата на Република Македонија 

бр.42-1832/1 од 17 февруари 2014 година. 

4.  Информација во врска со извршениот контролен надзор врз работата на 

операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за производство, 

трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија на ден 12.06.2014 година 
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5.  Информација во врска со извршениот вонреден надзор врз работата на 

операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за телекомуникации 

ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија на ден 12.06.2014 година. 

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

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

7. Барање бр. 11-266 од 10.06.2014 година, за регистрирање на пакет програмски 

сервиси бр. 3 на Друштво за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор 

КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, за Кичево со подружниците во Струга, Дебар, 

Желино и Теарце.  

8.  Барање бр. 11-267 од 11.06.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 3 на Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.  

9.  Барање бр. 11-267 од 11.06.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 1 на Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.  

10.  Барање бр. 11-268 од 12.06.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 10 на Трговско радиодифузно друштво кабелска телевизија 

ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ.  

11.  Барање бр. 11-269 од 12.06.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 4 на Трговско друштво кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ 

ДООЕЛ Виница.  

12.  Барање бр. 11-270 од 13.06.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 9 на Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска 

мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани.  

13.  Барање бр. 11-270 од 13.06.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 2 на Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска 

мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани.  

14.  Барање бр. 11-271 од 13.06.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 9 на Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска 

мрежа Томи Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани.  

15.  Барање бр. 11-271 од 13.06.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 2 на Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска 

мрежа Томи Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани 

16.   Извештај од EMC Innovation Day 2014 конференција, одржана на 04.06.2014-

та година, подготвен од Арѓенд Џелили. 

17. Разно. 

 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа и со 9 гласа „за“ од Претседателот на 

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

Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Методи Стоименовски, Антонио 

Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески и три 

воздржани гласа од Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р 

Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов и Замир 

Мехмети (членот на Советот на Агенцијата м-р Столе Наумов, не беше присутен за 

време на гласањето), го усвои Записникот од 35-та седница на Советот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.06.2014 година, во текстот 

како што беше предложен.  
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Точка 2 

            Советот на Агенцијата го разгледа и со 10 гласа „за“ од Претседателот на 

Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: 

акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, 

Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, 

м-р Методија Јанчески и два воздржани гласа од Заменикот на претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членот на Советот на Агенцијата Замир 

Мехмети, (членот на Советот на Агенцијата м-р Столе Наумов, не беше присутен за 

време на гласањето), го усвои Записникот од 36-та седница на Советот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.06.2014 година, во текстот 

како што беше предложен.   

 

 

Точка 3 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за потрошени 

средства доделени на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 

Одлука на Владата на Република Македонија бр.42-1832/1 од 17 февруари 2014 

година.  

 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи Горан Радуновиќ 

кратко ја објасни содржината на предметната информација, информирајќи за 

искористените финансиски средства за покривање на трошоците во врска со 

активностите на Агенцијата за тековно следење на изборните активности во 2014-та 

година и средствата кои не се искористени и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, согласно член 76-г став 3 од Законот за изменување и дополнување 

на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/14), треба да 

ги врати.  

            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: м-р Алма 

Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 

Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, 

м-р Методија Јанчески, (членот на Советот на Агенцијата м-р Столе Наумов, не беше 

присутен за време на гласањето), ја усвои предложената Информација за потрошени 

средства доделени на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 

Одлука на Владата на Република Македонија бр.42-1832/1 од 17 февруари 2014 

година. 

           Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ја достави горенаведената 

информација до Министерството за финансии на Република Македонија, а во нејзин 

прилог да се достават копии од сите склучени договори, фактурите и банкарските 

изводи кои се однесуваат на нив. 

 

 

Точка 4 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

извршениот контролен надзор врз работата на операторот на јавна електронска 

комуникациска мрежа Друштво за производство, трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-

извоз ДОО Гевгелија на ден 12.06.2014 година.  

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

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, објасни дека Контролниот 

програмски надзор е спроведен со цел да се утврди дали операторoт на јавна 

електронска комуникациска мрежа, постапил по Решението за исклучување на 

реемитувањето на програмски сервиси издадено од Агенцијата за аудио и 
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аудиовизуелни медиумски услуги кое решение е издадено врз основ на претходно 

извршен вонреден програмски надзор. 

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

наведениот оператор поседува две фирми и во таа насока предложи во најскоро време 

да се направи контролен мониторинг и на другата фирма. 

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

дека Агенцијата не треба да се ограничи само на спроведување на една контрола, 

односно предложи кога ќе се оди на службена посета кај операторите, да се направат и 

други контроли согласно ЗАААВМУ. 

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

Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио 

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

Наумов, ја усвои предложената Информација во врска со извршениот контролен 

надзор врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа 

Друштво за производство, трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија 

на ден 12.06.2014 година, изработена од Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права. 

 Советот на Агенцијата гo усвои писмениот извештај за извршениот контролен 

надзор врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа 

Друштво за производство, трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија 

бр. 11-3272/1 од 17.06.2014 година. 

 При извршениот контролен програмски надзор врз операторот на јавна 

електронска комуникациска мрежа констатирано е дека Друштво за производство, 

трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија во рамките на аналогниот 

пакет постапил во целост по издаденото Решение за исклучување на реемитувањето 

на програмски сервиси бр.11-85 од 28.02.2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да направи контролен надзор врз 

работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа ТРД СПАЈДЕР 

ДОО Гевгелија и врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска 

мрежа Друштво за производство, трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО 

Гевгелија. 

 

 

Точка 5 

             Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

извршениот вонреден надзор врз работата на операторот на јавна електронска 

комуникациска мрежа Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија на ден 

12.06.2014 година. 

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

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, објасни дека при извршениот 

вонреден програмски надзор врз операторот на јавна електронска комуникациска 

мрежа Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, констатирано е дека овој 

оператор на подрачјето на Гевгелија, направил прекршување. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со извршениот вонреден надзор врз работата на 

операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за телекомуникации 

ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија на ден 12.06.2014 година, изработена од Секторот за 

спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права. 
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 Советот на Агенцијата гo усвои писмениот извештај за извршениот контролен 

надзор врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа 

Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија бр. 11-3273/1 од 17.06.2014 

година. 

 При извршениот вонреден програмски надзор врз операторот на јавна 

електронска комуникациска мрежа Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО 

Гевгелија, констатирано е дека овој оператор на подрачјето на Гевгелија, направил 

прекршување поради реемитување програмски сервиси за кои нема потврда издадена 

од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

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

Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио 

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

Наумов, донесе Решение за преземање мерка, со кое ќе го опомене и ќе му наложи на 

Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија веднаш да го исклучи 

реемитувањето на програмските сервиси во рамките на својот дигитален пакет: ТВ 

ВТВ, Алсат М, Russia Today и Russia Today Documentary согласно член 23, алинеја 1 и 

член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да направи контролен надзор по 

издавањето на Решението, со цел да се утврди дали операторот постапил по истото 

упатено од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

           Во спротивно Агенцијата да поведе прекршочна постапка против овој оператор.  

           Контролниот надзор да се изврши по доставена повратница од Македонска 

пошта дека решението е уредно примено од страна на операторот. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да го подготви горенаведеното 

решение. 

           Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, горенаведеното 

решение да го достави до Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија и до 

Агенцијата за електронски комуникации. 

            Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, да го извести Координативното тело за 

интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија, 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 горенаведеното 

решение да го објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

 

Точка 6 

             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 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: м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, 

Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио 
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Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, м-р 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: Одржување на системот  за снимање на аудио 

– видео записи. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го прифати 

Предлог-Извештајот по спроведеното детално истражување за јавната набавка – 

услугата: Одржување на системот  за снимање на аудио – видео записи, за која нема 

потреба од обезбедување согласност од Советот за јавни набавки (согласно член 36-а 

став 1 од Законот за јавни набавки), изготвен од страна на лицата кои ги дефинираат 

техничките спецификации и критериумите за утврдување на способност.  

           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 го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

Одлуката и Извештајот. 

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

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

           - 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: м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, 

Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио 

Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, м-р 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: 24-часовен мониторинг надзор со 24-часовно 

мобилно интервентна патрола на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (со сервис или замена на резервни делови).  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го прифати 

Предлог-Извештајот по спроведеното детално истражување за јавната набавка – 

услугата: 24-часовен мониторинг надзор со 24-часовно мобилно интервентна патрола 

на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (со сервис или 

замена на резервни делови), за која нема потреба од обезбедување согласност од 

Советот за јавни набавки (согласно член 36-а став 1 од Законот за јавни набавки), 

изготвен од страна на лицата кои ги дефинираат техничките спецификации и 

критериумите за утврдување на способност.  

           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 го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

Одлуката и Извештајот. 

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

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

  

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

едногласно, со 13 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран 
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Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, 

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

Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио 

Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, м-р 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: Одржување и поправка на климатизери. 

  Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го прифати 

Предлог-Извештајот по спроведеното детално истражување за јавната набавка – 

услугата: Одржување и поправка на климатизери, за која нема потреба од 

обезбедување согласност од Советот за јавни набавки (согласно член 36-а став 1 од 

Законот за јавни набавки), изготвен од страна на лицата кои ги дефинираат техничките 

спецификации и критериумите за утврдување на способност.   

           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 го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

Одлуката и Извештајот. 

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

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

 

Точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 

             Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги разгледа 

предложените Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: 

Друштвото за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз 

ДООЕЛ Кичево, за Кичево со подружниците во Струга, Дебар, Желино и Теарце, 

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

Куманово, Трговското радиодифузно друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ 

ДООЕЛ, Трговското друштво кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ ДООЕЛ Виница, 

Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 

ДОО Кочани и Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи 

Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани.  

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: 

Друштвото за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз 

ДООЕЛ Кичево, за Кичево со подружниците во Струга, Дебар, Желино и Теарце, 

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

Куманово, Трговското радиодифузно друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ 

ДООЕЛ, Трговското друштво кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ ДООЕЛ Виница, 

Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 

ДОО Кочани и Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи 

Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани. 

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

Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио 

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

Наумов, одлучи:   

 - на Друштвото за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-

извоз ДООЕЛ Кичево, за Кичево со подружниците во Струга, Дебар, Желино и Теарце, 

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.  

- 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.3, 

за регистрација на 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 дигитален пакет програмски 

сервиси бр.1, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Трговското радиодифузно друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ, 

да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.10, за 

регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 

комуникациска мрежа. 

- на Трговското друштво кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ ДООЕЛ Виница, да му 

се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.4, за регистрација 

на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-

2002 ДОО Кочани, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.9, за регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку 

јавна комуникациска мрежа. 

- на Трговското радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-

2002 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 Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи Начески 

КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр. 9, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи Начески 

КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ 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. 

          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: Друштвото за 

телекомуникации и софтвер-кабелски оператор КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, 

за Кичево со подружниците во Струга, Дебар, Желино и Теарце, Друштвото за 

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

радиодифузно друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ, Трговското 

друштво кабелски оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ ДООЕЛ Виница, Трговското 

радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани 
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и Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Томи Начески 

КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ Кочани. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

Точка 16 

            Советот на Агенцијата го разгледа и 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: м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, Селвер 

Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Бранко 

Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, м-р Столе Наумов, го усвои 

предложениот Извештај од EMC Innovation Day 2014 конференција, одржана на 

04.06.2014-та година, подготвен од Арѓенд Џелили. едногласно 

 

 

Точка 17 

             Разно. 

 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го 

разгледа и 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: м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи 

Стоименовски, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, м-р 

Методија Јанчески, м-р Столе Наумов, го усвои предложениот Извештај за службено 

патување во Тирана, Република Албанија, подготвен од Заменикот на претседателот 

на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи.  

 

 

 

 

Бр. 02-3238/11                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

27.06.2014 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 
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