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ЗАПИСНИК 

од 19 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
одржана на 31.03.2014 година 

 

 

 

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

Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе 

Наумов, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, Бранко Радовановиќ, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

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

пат), м-р Васко Петревски (оправдано отсуство). 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, Јетон 

Исмаили, Драгица Љубевска, Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ, Весна Симоновска и  

Бурим Хамиди.  

            Други присутни: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Николина Грабуловска од 

ОБСЕ ОДИХР, Иван Стефановски од Центар за развој на медиуми, Маријан 

Стефановски од Центар за развој на медиуми и Верица Павловска од ТВ Алсат М. 

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 19-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

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

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 
 

1.  Усвојување на Записникот од 18-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.03.2014 година.  

2.  Предлог-Одговор на Барањето на ТРД ТВ Алсат-М (наш број 03-1770/1 од 

24.03.2014 година). 

3.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново, 

емитувана на 24 и на 25 март 2014 година. 

4.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Кисс 

Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана на 25 март 2014 година. (прекршување на Член 75-ѓ 

став 1 од Изборниот законик). 

5.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТВ Кисс 

Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана на 25 март 2014 година (прекршување на Член 76 

став 4 од Изборниот законик). 

6.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД 

НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ, емитувана на 25 и на 27 март 2014 година .  
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7.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на Трговско 

друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 26 март 

2014 година.  

8.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ 

Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 27 март 2014 година. 

9. Информација за отворена и заклучена стечајна постапка на ЕВРОСТИЛ 

ДООЕЛ Крива Паланка и отворена ликвидациона постапка на КАБЕЛ КАМ ДООЕЛ 

Росоман.  

10.  Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за дел од 

семејните домаќинства на обврзниците од село Буковиќ, општина Сарај, со предлог–

одлука. 

11.  Барање бр. 11-203 од 26.03.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 8 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО 

Битола. 

12.  Барање бр. 11-203 од 26.03.2014 година, за регистрирање на  дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 3 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-

НЕТ ДОО Битола. 

13.  Барање бр.11-204 од 27.03.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 15 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 

14. Разно.               

 
 
 Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 18-та седница, 

одржана на 27.03.2014 година. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

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

предложениот Записник од 18-та седница, одржана на 27.03.2014 година, во текстот 

како што беше предложен.  

 

 
 Точка 2 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот  одговор на Барањето на ТРД 

ТВ Алсат-М (наш број 03-1770/1 од 24.03.2014 година). 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека ова е 

многу специфична материја и е поврзана со изборниот процес за предвремените 

парламентарни избори и претседателски избори. Заради специфичноста на ова 

прашање, Агенцијата му даде тежина на разгледувањето, со цел да не се донесе ниту 

избрзан, ниту одговор кој што ќе биде на штета ниту на телевизијата, ниту на 

невладината организација, ниту на реализирање на целокупниот изборен процес. 

Заради тоа, разгледувајќи го ова прашање, Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, почитувајќи го Уставот на Република Македонија, 

правото на слобода на изразување и законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, остава на уредувачката политика на медиумот сам да одлучи дали ќе го 

емитува или не горенаведениот спот во рамките на комерцијалните минути наменети 

за рекламирање. Притоа, потребно е да се води сметка за фер и демократски избори, 

да се води сметка за објективноста во информирањето, како и да се избегнува говорот 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

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

предложениот Предлог-Одговор на Барањето на ТРД ТВ Алсат-М (наш број 03-1770/1 

од 24.03.2014 година).  

 Советот на Агенцијата одлучи одговорот на горенаведеното Барање да биде 

следниот: во согласност со Уставот на Република Македонија (член 16 - гарантирана 

слобода на изразување), изјаснувањето на Агенцијата во врска со програмски 

содржини пред тие да бидат емитувани на медиумите, би можело да се протолкува 

како спротивно на промовирањето на слободата на изразување - која е една од целите 

на ЗААВМУ (член 2) и на независноста на радиодифузерите во креирањето на нивната 

уредувачка политика - кое е едно од начелата што треба да се почитуваат при 

вршењето на дејноста (член 61). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го подготви и достави 

горенаведениот одговор до ТРД ТВ Алсат-М . 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави горенаведениот одговор на веб страницата 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

 

Точка 3 
            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, 

Џавит ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново, емитувана на 24 и на 25 март 2014 година. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека 

прекршувањето е на член 75-д став 4 од изборниот законик, односно од денот на 

распишување на изборите се до нивното завршување. Со оглед на ова, 

радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да емитуваат односно да објавуваат 

реклами финансирани од буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините 

и на Градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење на јавни 

овластувања. Три пати во текот на 24 и 25 Март е емитувана реклама од 

Министерството за економија со што е прекршен член 75-д став 4 од изборниот 

законик. Согласно извештајот доставен од Правната служба во изборниот законик не е 

определена и предвидена казна за ваквиот тип на прекршок заради техничка грешка. 

Во член 182-а став 1 алинеја 3 став 2 каде што треба да стои казнената одредба за 

член 75-д став 4 направена е техничка грешка, односно е наведен член 75-д став 6. Со 

оглед на тоа, Претседателот на Советот на Агенцијата додaде дека, иако е направен 

прекршок Агенцијата не може да покрене прекршочна пријава, туку само ќе го извести 

радиодифузерот за сторениот прекршок и ќе побара од него да престане со 

понатамошно прекршување на законот. 

              Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека ништо не се може 

понатаму и дека генерално може да добие многу поголем “подарок“ заради 

прекршување на изборниот процес, ако продолжи вака. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири рече дека се согласува со 

техничката грешка која е направена, но, ако се продолжи на овој начин, односно дека 

не може ништо да се направи, и останатите радиодифузери ќе одат по овој терк. И се 

поставува прашањето – што понатаму? 
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 Членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини рече дека телефонски се 

слушнал со управителот на Радио Арачина и дека овие се реклами кои останале уште 

пред да започне изборната кампања и дека навистина се работи за техничка грешка, но 

додаде не би знаел колку тоа го амнестира. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека 

освен радиодифузерот, ќе се извести и Министерство за економија дека се емитуваат 

нивните реклами. Додаде дека не може да се навлезе дали е навистина е нарачател 

Министерство за економија или, радиодифузерот, како техничка грешка ги пуштил. 

Додаде дека треба да се испрати и допис до Министерство за правда, како овластен 

предлагач на законот, за веднаш по конституирање на Парламентот - овој пропуст во 

Изборниот законик односно техничка грешка, да биде исправена. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново, 

емитувана на 24 и на 25 март 2014 година. 

 Со оглед дека во Изборниот законик е направена техничка грешка за 

прекршување на Член 75-д став 4 од Изборниот законик и не е определена соодветна 

казнена одредба, Советот на Агенцијата одлучи да испрати известување до 

радиодифузерот Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит ДООЕЛ, с. 

Арачиново, Арачиново, во кое ќе го извести дека од денот на распишување на изборите 

сè до нивното завршување, радиодифузерите и печатените медиуми не смеат да 

емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република 

Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои 

со закон им е доверено вршење јавни овластувања.  

 Советот на Агенцијата одлучи да го извести Министерството за економија, 

чија реклама е емитувана на програмата на радиодифузерот Радиодифузно трговско 

друштво АРАЧИНА, Џавит ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново. 

 Советот на Агенцијата одлучи да го извести Министерството за правда за 

направената техничка грешка во Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за програмски работи, да ги подготви горенаведените известувања.   

 

 

Точка 4 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана 
на 25 март 2014 година. (прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик). 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека 

прекршен е член 75-ѓ став 1 од изборниот законик. Согласно тоа, со прекршување на 

член 75-ѓ став1 од изборниот законик сторен е прекршок од член 181-а став 4 алинеја 4 

став 2 од изборниот законик. Заради тоа треба да се поднесе барање за поведување 

прекршочна постапка против ТРД ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово и против одговорното 

лице во истиот медиум. Пред да се поднесе барањето за поведување прекршочна 

постапка, да се поднесе барање за порамнување. 

Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека ја разгледал жалбата 

што ја испратило ТВ Кисс и во неа пишува дека станува збор за софтверско 

прескокнување и дека два пати го емитувал тој рекламен блок за некој митинг. Верува 

дека е грешка затоа што ниту ТВ Кисс, ниту ТВ Канал 5 не се толку неписмени за да 
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можат во рамките на детска емисија да пуштат реклама и додаде дека не верува дека 

тоа би си го дозволил било кој сопственик или уредник. Исто така, истото важи и за 

посебните информативни емисии и дека повеќе од јасно им е тоа. Меѓудругото, 

предупреди да бидат похрабри кон политичките партии и организаторите на кампањите 

кога ги прават медиа плановите, од една страна, да не направат штета спрема нив да 

не плаќаат пенали затоа што не им ги емитувале рекламите според медиа планот, а од 

друга страна, прават штета непочитувајќи го изборниот законик. Така што, не е лошо и 

организаторите на изборните кампањи да го имаат тоа во предвид кога една реклама 

нема да се емитува или после еден час ќе се емитува, затоа што тој еден час имало 

детска програма. И во случајот на ТВ Канал 5, а и овде, има прекин на емисијата за да 

се емитува во рамките на тој медиа план рекламата што мора во точно определен час 

да се емитува. Поместувањето се случува поради програмската шема. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД 

ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана на 25 март 2014 година. (прекршување на 

Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик). 

 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Кисс Злате 

ДООЕЛ Тетово, поради прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (за 

време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 

радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути 

дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво 

наменети за платено политичко рекламирање, од кои за еден учесник во изборната 

кампања можат да одвојат најмногу 8 минути).  

 Со прекршувањето на 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 4 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 5 
  Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана на 25 

март 2014 година (прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик). 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТВ 

Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, емитувана на 25 март 2014 година (прекршување на Член 

76 став 4 од Изборниот законик). 
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 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Кисс Злате 

ДООЕЛ Тетово, поради прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик 

(радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, 

посебни информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од 

верски, спортски, културни, забавни и други настани). 

 Со прекршувањето на 76 став 4 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 183 

став 1 алинеја 4 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 6 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТРД НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ, емитувана 

на 25 и на 27 март 2014 година . 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД 

НЕЗАВИСНА ТВ Охрид ДООЕЛ, емитувана на 25 и на 27 март 2014 година . 

 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД НЕЗАВИСНА 

ТВ Охрид ДООЕЛ, поради прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (за 

време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 

радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути 

дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво 

наменети за платено политичко рекламирање, од кои за еден учесник во изборната 

кампања можат да одвојат најмногу 8 минути) 

 Со прекршувањето на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен 

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

член 181-а став 1 алинеја 4 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 7 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ 

ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 26 март 2014 година. 

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

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



7 

 

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 

26 март 2014 година. 

             Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот Трговско друштво 

за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 

75-ѓ став 1 од Изборниот законик (за време на изборната кампања и во првиот и во 

вториот круг на гласање, радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да 

емитуваат 12 минути дополнително време за рекламирање на реален час емитувана 

програма исклучиво наменети за платено политичко рекламирање, од кои за еден 

учесник во изборната кампања можат да одвојат најмногу 8 минути) 

              Со прекршувањето на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 4 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 8 

           Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 27 

март 2014 година.   

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложениот   Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД 

ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје, емитувана на 27 март 2014 година.   

            Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Алфа 

ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (за 

време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 

радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути 

дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво 

наменети за платено политичко рекламирање, од кои за еден учесник во изборната 

кампања можат да одвојат најмногу 8 минути) 

             Со прекршувањето на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 4 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 
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               Точка 9 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за отворена и 

заклучена стечајна постапка на ЕВРОСТИЛ ДООЕЛ Крива Паланка и отворена 

ликвидациона постапка на КАБЕЛ КАМ ДООЕЛ Росоман.  

 Вишиот соработник во Сектопрот за економско-финансиски работи, Весна 

Симоновска, ја образложи предложената Информација за отворена и заклучена 

стечајна постапка на ЕВРОСТИЛ ДООЕЛ Крива Паланка и отворена ликвидациона 

постапка на КАБЕЛ КАМ ДООЕЛ Росоман. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, ја усвои 

предложената  Информација за отворена и заклучена стечајна постапка на ЕВРОСТИЛ 

ДООЕЛ Крива Паланка и отворена ликвидациона постапка на КАБЕЛ КАМ ДООЕЛ 

Росоман.  

 Советот на Агенцијата одлучи дека не постојат услови против ЕВРОСТИЛ 

ДООЕЛ Крива Паланка да се поведе прекршочна постапка, со оглед дека над ТРД-

оператор на кабелска мрежа ЕВРОСТИЛ ДООЕЛ Крива Паланка е отворена и 

заклучена стечајната постапка, така што наведеното правно лице престанало да 

постои.  

 Советот на Агенцијата одлучи дека не постојат услови против ТРД-оператор 

на кабелска мрежа КАБЕЛ КАМ ДООЕЛ Росоман да се поведе прекршочна постапка, со 

оглед дека ТРД-оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ КАМ ДООЕЛ Росоман е во 

ликвидација, така што наведеното правно лице е избришано од Централниот регистар 

на Република Македонија 

  

 

               Точка 10 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса за дел од семејните домаќинства на 

обврзниците од село Буковиќ, општина Сарај, со предлог–одлука. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, ја усвои 

предложената   Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за дел 

од семејните домаќинства на обврзниците од село Буковиќ, општина Сарај, со 

предлог–одлука. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да 

и предложи на Владата на Република Македонија, да ослободи од плаќање 

радиодифузна такса вкупно 352 (триста педесет и две) семејни домаќинства, во целост  

како што беше наведено во предложената Информација за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса за дел од семејните домаќинства на обврзниците од село Букович, 

општина Сарај. 

 Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса да биде со времетраење 

до обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на обврзниците од оваа 

предлог-одлука. 
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 Се задолжува Секторот за правни работи да достави допис до Владата на 

Република Македонија, во кој ќе и предлози да донесе одлука за ослободување од 

радиодифузна такса, на горенаведените семејни домаќинства. 

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

горенаведената предлог-одлука за ослобудање од радиодифузна такса. 

 

 

               Точка 11 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање бр. 11-203 од 

26.03.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 8 на Друштво за 

производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложеното Барање бр. 11-203 од 26.03.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 8 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО 

Битола. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:      

- на Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се 

издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 8, 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: Друштвото за 
производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 
           Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата од 
да ја достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

               Точка 12 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање бр. 11-203 од 

26.03.2014 година, за регистрирање на  дигитален пакет програмски сервиси бр. 3 на 

Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложеното Барање бр. 11-203 од 26.03.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 3 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО 

Битола. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на 

Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, 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. 
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 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 
производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 
           Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата од 
да ја достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 

               Точка 13 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање бр.11-204 од 

27.03.2014 година, за регистрирање на пакет програмски сервиси бр. 15 на Друштво за 

трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 

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

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

акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои 

предложеното Барање бр.11-204 од 27.03.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 15 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи на 

Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр. 15, 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 Друштвото за 

трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата од 

да ја достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

   Точка 14 
     Разно  

     Советот на Агенцијата ги разгледа следниве извештаи: Извештај од 

програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на Трговско друштво за радио - 

дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 30 март 2014 година; 

Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Сител 

ДООЕЛ Скопје, емитувана на 29 март 2014 година; Извештај од програмскиот надзор 

(мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје, емитувана на 29 и 31 

март 2014 година и  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, емитувана на 30 март 2014 година. 

    Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

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

Трајчевски, и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо 
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Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да ги усвои следниве извештаи Извештај од 

програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на Трговско друштво за радио - 

дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитувана на 30 март 2014 година; 

Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Сител 

ДООЕЛ Скопје, емитувана на 29 март 2014 година; Извештај од програмскиот надзор 

(мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје, емитувана на 29 и 31 

март 2014 година и  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на 

ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово, емитувана на 30 март 2014 година. 

 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот Трговско друштво 

за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 76 

став 4 од Изборниот законик (радиодифузерите не смеат да емитуваат платено 

политичко рекламирање во вести, посебни информативни програми, образовни и 

програми за деца, и во преноси од верски, спортски, културни, забавни и други 

настани). 

 Со прекршувањето на 76 став 4 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 183 

став 1 алинеја 4 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 одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Сител 

ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик 

(радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, 

посебни информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од 

верски, спортски, културни, забавни и други настани). 

 Со прекршувањето на 76 став 4 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 183 

став 1 алинеја 4 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 одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Канал 5 

ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 76 став 4 од Изборниот законик 

(радиодифузерите не смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, 

посебни информативни програми, образовни и програми за деца, и во преноси од 

верски, спортски, културни, забавни и други настани). 

              Со прекршувањето на 76 став 4 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 183 

став 1 алинеја 4 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 
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поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците 

              Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ ВТВ Тони 

ДОО Валандово, поради прекршување на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (за 

време на изборната кампања и во првиот и во вториот круг на гласање, 

радиодифузерите кои ги покриваат изборите можат да емитуваат 12 минути 

дополнително време за рекламирање на реален час емитувана програма исклучиво 

наменети за платено политичко рекламирање, од кои за еден учесник во изборната 

кампања можат да одвојат најмногу 8 минути) 

              Со прекршувањето на Член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(“Службен весник на Република Македонија” бр. 32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 4 и став 2 од Изборниот законик. 

              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. 

   

 

 
 

Бр. 02-1858/16                                               Агенција за аудио и аудиовизуелни 

04.04.2014 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, 
Билјана Митрова 
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