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ЗАПИСНИК 
од 08 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 13.02.2014 година 
 

 

 

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

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

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

Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, 

Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

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

Неделковски, Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Владимир Ѓоргиески, Арбен 

Саити, м-р Драгица Љубевска, Јетон Исмаили.  

            Други присутни: Даниела Јовчевска од Радио Слободна Македонија, Михајло 

Видимлиски од ТРД ТВ 24 вести, Фатиме Гаши од ТРД ТВ Ера, Игор Јанковски од А1 

он, Бојан Стојановски од ТРД ТВ Алфа, Дијана Ценевска од МТВ1, Мефаил Исмаили од 

Журнал, Сања Јовановиќ од ТРД ТВ Телма, Игор Љубовчевски од ТРД ТВ Алсат-М, 

Гордана Дувњак од Утрински весник, Валмир Кучи од ТРД ТВ Алсат-М. 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 08-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

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

            Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, 

Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 

усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 07-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.02.2014 година. 

2. Предлог-Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети.  

3. Нацрт-пријава за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат 

програмски пакети и регистрација на програмски сервиси. 

4. Предлог-Регистар на издавачи на медиуми. 

5. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ 

Струга, од предлагач д-р Зоран Трајчевски.  

6. Извештај од вонредниот надзор на прилог во „Дневникот“ од 19 часот на 1 

февруари 2014 на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ, Скопје  

7. Извештај од мониторингот на програмите на радиодифузерите во периодот 

пред започнување на изборната кампања (од 2 до 9 февруари 2014). 

8. Извештај од извршениот програмски надзор врз работата на оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа на 07.02.2014 година во Битола. 
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9. Барање бр.11-50 од 07.02.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси  бр.54  на Македонски Телеком АД Скопје. 

10. Барање бр.11-51 од 11.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.58 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, 

Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

11. Разно. 

 
 
 Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 07-та седница 

одржана на 07.02.2014 година и 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: д-р Борис Арсов, 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и два воздржани гласови, од членот на 

Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов и од членот на Агенцијата, Замир Мехмети, го 

усвои Записникот во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 
Советот на Агенцијата го разгледа Нацрт-Регистарот на оператори кои 

реемитуваат програмски пакети.  

Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

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

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Нацрт-Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да подготви и достави по меил допис до 

операторите на јавни комуникациски мрежи во Република Македонија, со кој ќе се 

побара во рок од 7 дена од приемот на дописот, да достават мислење во однос на 

регистарот. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата Нацрт-Регистарот на 

оператори кои реемитуваат програмски пакети. 

 

 
Точка 3 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Нацрт-пријава за 

евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и 

регистрација на програмски сервиси.  

Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

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

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, ја 
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усвои предложената Нацрт-пријава за евидентирање во регистарот на оператори кои 

реемитуваат програмски пакети и регистрација на програмски сервиси. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да подготви и достави по меил допис до 

сите оператори на јавни комуникациски мрежи во Република Македонија, со кој ќе се 

побара во рок од 7 дена од приемот на дописот, да достават мислење во однос на 

Нацрт-пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат 

програмски пакети и регистрација на програмски сервиси. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата Нацрт-пријавата за 

евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и 

регистрација на програмски сервиси. 

 
 
Точка 4 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Нацрт-Регистар на издавачи 

на медиуми. 

Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

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

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Нацрт-Регистар на издавачи на медиуми. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да подготви и достави по меил допис до 

сите издавачи на медиуми во Република Македонија, со кој ќе се побара во рок од 7 

дена од приемот на дописот, да достават мислење во однос на Нацрт-Регистарот на 

издавачи на медиуми. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата Нацрт-Регистарот на 

издавачи на медиуми. 

 

 
Точка 5 
Советот на Агенцијата го разгледа Предлогот за покренување постапка за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно 
друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, од предлагачот д-р Зоран Трајчевски.  
 Најпрво, Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски даде 
уводен дел околу фактичката состојба, истакнувајќи дека ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, 
кој што требаше да емитува програма на регионално ниво во сервисната зона Охрид, 
Струга и Дебарца, склучи договор со операторот на дигитален мултиплекс ОНЕ, но 
заради неподмирување на своите финансиски обврски, како и заради техничко 
неопремување на самата телевизија, од 01 јуни минатата година неговиот сигнал не 
беше пренесуван од операторот Оне. Целиот тој изминат период направени се повеќе 
состаноци со сопственикот на ТРД ТВ Арт Канал од Струга во тогашниот Совет за 
радиодифузија и денешната Агенција и неколку заеднички состаноци со операторот 
ОНЕ за да се надмине оваа ситуација. На 20 декември минатата година операторот 
ОНЕ заради неподмирени финансиски обврски го раскинал договорот со ТВ Арт Канал 
од Струга, а на 15 јануари ја извести Агенцијата дека го раскинал договорот со ТВ Арт 
Канал од Струга. Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
доколку некој радиодифузер не емитува програма подолго од 30 дена, Агенцијата е 
должна да ја одземе дозволата. Тој додаде дека 30-те дена истекоа на 15 јануари и 
затоа е предложена оваа постапка за одземање на дозволата.  
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 Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече 
дека фактите се тие, но не треба да се брза зашто се работи за чувствителна тема 
(одземање на дозвола за работа на еден медиум) и со оглед на целокупниот амбиент и 
фактот дека се наоѓаме во еден чувствителен период од датумот на распишување на 
претседателските избори. Тој додаде дека се работи за бизнис релација помеѓу 
сопственикот на мултиплексите во Република Македонија  и приватен субјект како што 
е Арт Канал од Струга, а Агенцијата нема информација дека самиот сопственик на 
Телевизијата се откажал од дозволата и нема намера да продолжи со работење. 
Поради сите наведени причини,  д-р Фетаи предложи да се пролонгира донесувањето 
на една ваква одлука. Тој предложи да се разговара со сопственикот на  ТРД ТВ Арт 
Канал од Струга и да не се носи одлука за одземање на неговата дозвола до 
завршувањето на претседателските избори.   
 Во дискусијата се вклучи и членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини, кој 
рече дека на претходната седница зема обврска да разговара со сопственикот на 
телевизијата, бил во контакт цело време со него и тој му пренел дека е во разговори со 
ОНЕ и прави напори до крајот на неделата или до почетокот на идната недела да 
постигне некаков договор со нив. Ако не може да постигне договор, ќе дојде во 
Агенцијата и ќе изнајдеме некое решение. Тој рече дека има некој нов момент, но 
подетелно не може да каже ништо повеќе.  
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски рече дека во 
истиот период лани, во буквално иста состојба (при распишани локални избори), 
заради иста ваква ситуација, дозволата ја изгуби ТРД Топ ТВ од Берово. Не станува 
збор за никаква тенденција, туку законска обврска на Агенцијата е кога некој медиум 
нема да емитува програма 30 дена, да му се одземе дозволата за работа. Можноста 
која на овој медиум му е дадена е двојно (и повеќе) од тие 30 дена. Тој додаде дека 
следната седница на Агенцијата ќе биде во вторник и истакна дека  постојат две опции. 
Или до крајот на работното време во понеделник, сопственикот на ТВ Арт Канал да си 
ги регулира обврските со ОНЕ, или да се откаже од дозволата за работа. Не постои 
проблем кој треба да се надмине, туку ако ТВ Арт Канал плати - нема проблем, а ако не 
плати - тогаш значи дека решил да престане да се занимава со дејноста. Сите други 30 
телевизии, кои зрачат преку ОНЕ редовно си го подмируваат долгот, а три или четири 
телевизии од различни региони, изминатиот период беа исклучени на ден-два исто 
така заради заради неподмирување на обврските. Во тој период си ги подмирија 
обврските кон ОНЕ и ОНЕ продолжи со дистрибуција на нивниот сигнал. Значи 
единствената опција што постои е до вторник самиот сопственик, односно до крајот на 
денот во понеделник, да одлучи дали ќе продолжи да работи преку ОНЕ на истиот 
регион на кој што има дозвола или во истиот ден до крајот на денот да ја извести 
Агенцијата со изјава заверена на нотар дека доброволно престанува со работа, за да 
има можност согласно законот, во наредниот период да добие нова дозвола за 
емитување преку мрежата на кабелските оператори.  
 Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече 
дека се согласува со сите наведени факти, но ТВ Арт Канал го има платено 
надоместокот за дозвола за цела година, што значи дека негова намера е да продолжи 
и понатаму со работење кога би го отстранил овој проблем. Тој додаде дека се работи 
за еден медиум кој е подолго време во медиумската сфера во Македонија и уште 
еднаш потенцира дека сопственикот не искажал желба односно не кажал дека сака да 
престане со своето работење, туку дека има негов ангажман за регулирање на 
односите со ОНЕ. Тој предложи да се одложи ова прашање за после изборите.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече овој медиум е кабаетлија 
и истакна дека Агенцијата како медијатор секогаш се обидувала да направи нешто и ќе 
се обидува и понатаму. Работата е дојдена со новиот закон до фаза на автоматизам. 
Советот ниту го правел договорот, ниту се договарал со ОНЕ и радиодифузерот, за тоа 
надлежност има АЕК. Во Законот пишува дека Агенцијата треба да постапи така како 
што кажа и Претседателот. Тој додаде дека има дилема, бидејќи се избори, а во таква 
ситуација сигурно недозволиво е издавање нови лиценци, преземање нови чекори кои 
што не се предвидени од порано (во кое што спаѓа и одземањето лиценци). Сите 
работи се повеќе од јасни, но треба малку да се почека. 
 Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски рече дека според 
законските прописи, Агенцијата има обврска да ја одземе дозволата. Тој додаде дека 
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навистина треба да се почитуваат напорите што ги вложи Членот на Советот на 
Агенција. Селвер Ајдини и истакна дека точката треба да биде одложена за наредната 
седница. Додаде дека ако биде одложено донесувањето на оваа одлука за после 
изборите, ќе постои реална можност радиодифузерот да работи на диво.  
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски информираше 
дека истиот овој радиодифузер достави ценовник после предвидениот законски рок, 
односно неколку денови подоцна. Тоа значи дека не може да емитува платена 
политичка програма. 

Потоа, Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

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

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

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

одлучи точката да биде одложена за наредната седница на Советот на Агенцијата.  

 

 
Точка 6 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на прилог во „Дневникот“ од 19 часот на 1 февруари 2014 на ТРД Телевизија 

Сител ДООЕЛ, Скопје. 

 Најпрво, Членот на Советот на Агенцијата, Замир Мехмети рече дека за прв пат 
не се согласува со анализата што е направена од Секторот за програмски работи. 
Додаде дека има личен став за тоа што е говор на омраза. Рече дека се согласува дека 
говор на омраза во сите држави различно се гледа, но еден од битните елементи за 
говор на омраза секаде во светот, па и во САД, е поттикнувањето. Тој рече дека во 
„Дневникот“ или во анализата што е направена гледа поттикнување на еден етникум 
врз друг етникум. Бидејќи ние сме постконфликтна држава, а имаме мултиетнички 
карактер, мултиетничко општество, овој човек со години и години продолжува да 
известува на ваков начин, продолжува да известува на начин така што тоа не може да 
се нарече дека е професионално или објективно новинарство. Тој предожи да се 
направи едно соопштение, во кое Агенцијата ќе го осуди ваквиот начин на 
информирање. Во спротивно, рече дека ќе се докаже дека сите членови на Агенцијата 
се согласуваат со ставовите на Драган Павловиќ - Латас и се согласуваат со неговата 
политика што ја тера. Со оглед дека Советот излезе со соопштение дека ТРД ТВ Алсат-
М информира сензационалистички, тогаш во најмала рака известување на Латас е 
фашистичко. И тоа не еднаш, туку го прави на перманентен начин. Тој додаде дека 
сите членови на Советот на Агенцијата кои се новинари, треба јасно и гласно еднаш за 
секогаш да му кажат на овој човек дека не може и не е прифатливо да информира на 
ваков начин. Ова е крајно непрофесионално и што е најтрагично продолжува и 
продолжува и продолжува. Тој истакна дека доколку членовите на Агенцијата се прават 
наудрени или ако го амнестираат сето ова, последниците ќе бидат поголеми. Тој рече 
дека е свесен дека според законот, Агенцијата не може да направи ништо со ова, но 
додаде дека е свесен и длабоко убеден во себе дека треба еднаш засекогаш да се 
направи едно соопштение во кое ќе се осуди ова и дека не треба да се амнестира едно 
вакво информирање, кое е неетичко.      
 Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече 
дека поминаа две недели од иницијативата што ја имаа четворицата членови на 
Советот на Агенцијата. Тој додаде дека малку се доцни со овој извештај, со оглед на 
неговата актуелност. Правно гледано според извештајот, за жал, е констатирано дека 
само може да се наведе прекршување на член 61 став 3 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Тој истакна дека не би навлегувал во историјата на 
известувањето на овој новинар и на оваа телевизија кога е јазикот во прашање и 
омразата и нетолерантноста, но додаде дека сите тие елементи и стандарди кои 
најмалку се пожелни, се многу штетни и се сакнционирани од многу закони. Тој рече 
дека пред оваа институција имало слични случаи и во минатото, кога било дискутирано 
за тоа и понекогаш членовите имале доблест да излезат со укажувања, односно 
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санкции, со цел тоа да не се повтори. Рече дека со ова известување во конкретниот 
апострофиран извештај, нема дилеми дека е прекршена и европската конвенција за 
основните човекови права и слободи, член 10. Тој рече: „во смисла кога се анализира 
дека во таа слобода има и ограничувања, особено кога е во прашање заштита на 
угледот или правата на другите, во оваа конвенција значи нé обврзува нас како 
институција и како држава според законот да реагираме според оваа конвенција во 
поширока смисла, во Уставот на Република Македонија тука се повикуваме на член 16, 
јас би се повикувал на член 7 амандман 5 каде што е децидно наброено дека во 
Република Македонија службен јазик е македонскиот јазик и кириличното писмо и во 
меѓународните односи, веднаш до тоа во алинеја 2 пишува дека службен јазик е јазикот 
кој што го зборува 20%, што значи дека службен јазик е и албанскиот јазик. Меѓутоа, 
тоа се уредува потоа со законите и подзаконските акти, а суштината на повикот тука е 
дека ако случајно дојде до новите избори, би можело да биде втор службен јазик, што е 
веќе уставна категорија албанскиот јазик и тука е прекршен Уставот.“ Потоа тој додаде 
дека во коментарот се омаловажува односно се прави споредба и со лидерот на 
другата опозициска партија, со што е  прекршен член 61 став 1 алинеја 2 и 3 од 
Законот. Потоа д-р Фетаи рече: „Во најмала рака ние ќе ја спасиме честа и идејата на 
нашата институција, бидејќи тој ќе продолжи понатаму. Со години е така, изгледа дека 
немаме механизми тоа соодветно да го ставиме во рамки, а со оглед на тоа дека ние 
живееме во една држава каде што уставно е дефинирана како мултикултурна, 
мултијазична и сето тоа, да не зборувам за блиското минато сме имале многу тешки 
моменти што сме успеале сите заедно да смогнеме сили да ги надминеме, јас би 
апелирал и би сакал да излеземе барем со тоа што ни е можно, бидејќи законот во тоа 
нé ограничува.“ Тој предложи на ТРД ТВ Сител да му се изрече мерката писмена 
опомена за прекршување на член 48 од Законот. 
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски истакна дека 
мора да се има предвид и фактот дека не е став само на Агенцијата дека говор на 
омраза не постои во наведениот коментар, туку и јавниот обвинител јавно кажа дека 
говор на омраза не постои во тој коментар на ТВ Сител. Секој може да има личен став, 
но официјален став на институцијата што е задолжена да каже дали има или нема е тој 
став. Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски рече: 
„Демократска придобивка е и што сега и овде дискутираме. Минатиот пат кога 
дискутиравме за Алсат-М, вие излеговте. Ако сега излеземе и ние, сега ќе немате 
можност да дискутирате. Значи, сепак ја даваме шансата секој да го искаже 
сопственото мислење, што е голем чекор во однос на состојбата што беше со Алсат, а 
во таа ситуација тогаш со тоа соопштение вие се оградивте, а јас кажав дека е 
легитимно и демократско право секој да има сопствен став и да не се согласува со 
ставот на мнозинството.“  
 Членот на Советот на Агенцијата, м-р Алма Машовиќ  го запраша Заменикот на 
претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи како можеме да ја спасиме 
честа и идејата на работењето на Советот, кога ниту еден член на Советот на 
Агенцијата не реагираше кога на порталот „Либертас“ господинот Зекири, рече: 
„Господине Трајчевски, ако ви кажам дека сте вол тоа ќе биде навреда како што 
навредува Латас!“ Таа рече дека ниту еден член на Советот на Агенцијата не застана, 
не во одбрана на претседателот на Советот како личност, туку во одбрана на нашата 
институција. 
 Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече 
дека му е жал за тоа што се пишува по порталите и тоа оди на чест на тој што го 
пишува, но денес се разговара за медиум кој има дозвола на државно ниво, што во тие 
моменти, а според мерењето на гледаноста е меѓу најгледаните и во таа смисла рече 
дека е загрижен за последиците по целокупното општество. Тој додаде дека кога е во 
прашање Алсат ТВ, четворицата членови на Советот на Агенцијата ја напуштија 
седницата поради принципиелни причини, бидејќи сметаа тогаш и сега сметаат дека 
тендеционзно и селективно само Алсат беше разгледуван, и тоа толку експресно.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини рече дека пред некој ден 
претставничката на ОБСЕ за медиуми, Дуња Мијатовиќ истакна дека законите за 
медиуми во Македонија се подобри од законите во регионот, меѓутоа треба нивно 
спроведување за да може ефектите да ги осетат сите граѓани во Република 
Македонија. Цитираше дел од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
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каде што во член 2 меѓу другото се истакнува потребата за поттикнување на културата 
на јавен дијалог меѓу граѓаните со цел да се зацврстува взаемното разбирање, 
толеранција, унапредување на односите меѓу различните заедници. Додаде дека 
изјавата не кореспондира со овој член и додаде дека потполно го поддржува предлогот 
на заменик претседателот дека во најмала рака треба да се изрече писмена опомена, 
за да Агенцијата не биде неселективна, оти кога се работеше за Алсат ТВ, иако 
четворицата членови на Агенцијата ја напуштија седницата, сепак беше изречена 
писмена опомена.  
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски процедурално 
рече дека кога е носена одлуката за ТРД ТВ Алсат-М, Советот за радиодифузија 
работеше според Законот за радиодифузна дејност, а сега Агенцијата работи според 
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и додаде дека и да имало 
прекршување, по тој член не е предвидена санкција во новиот закон.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири рече дека смета дека 
изборите се исклучителна околност, а во исклучителните околности е предвидена и 
исклучителна одговорност. Според него не се работи за право на говор, не се работи 
ни за извештај, се работи за коментар. Не е дотичниот обичен граѓанин па изнесува 
свое мислење и кога би било така, тогаш би требало да се слушне и другата страна.  
Ако е геслото на новинарската професија да не бидеш селективен, да не бидеш 
пристрасен, да бидеш праведен, во овој настап, недостасуваат овие трајни вредности. 
Истакна дека писмената опомена е најмалку што може Агенцијата да го направи. И 
додаде дека кога четворицата членови на Советот на Агенцијата ја напуштија 
седницата кога се гласаше за мерката на ТРД Алсат-М,  тоа не го направиле затоа што 
не се согласуваа со содржината, туку со начинот на кој што беше ставена точката на 
дневен ред. Додаде дека смета дека се работи за прекршување на член 61 став 1 
алинеја 3 од страна на ТРД ТВ Сител во Дневникот од 01.02.214 година.  
 Членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов рече дека во прилогот и во 
самиот извештај се дадени и одредени цитати на одредени политички субјекти. Тој 
додаде дека сме влезени во еден политички изборен процес, кој што можеби дозволува 
нивото на самите новинари и нивото на самите политичари да биде со појак тон, 
односно во самите реченици кои што ги кажуваат да има одредени ставови кои што се 
малку понападни.Тоа во секој политички демократски процес е дозволено и новинарите 
како новинари секако мораат да известуваат за тоа. Тој рече дека во извештајот и 
самиот прилог од новинарот од 70 до 80% се цитирани од одредени политичари кажани 
на некои прес конференции или на некои медиуми или на нешто слично. Истакна дека 
според него извештајот е многу коректен и предложи да се упати едно укажување до 
сите медиуми да внимаваат на дозата на изразување и презентирање на одредени 
мислења и одредени искажани зборови на прес конференции за било која политичка 
страна да биде кажано, бидејќи овде во прилогот се спомнуваат и двете политички 
страни, и левата и десната. Рече дека според него нема нешто спорно во овој извештај, 
дадени се некои коментари кои се во духот на политичкиот процес и политичкиот 
изборен процес и затоа рече дека ќе го поддржи извештајот во целост.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов запраша што ќе беше ако сега 
е предмет на анализа лидерот на владејачката партија, а не на опозиционата? Тој 
потсети дека пред три години имаше предлози за покренување постапки за говор на 
омраза, само затоа што некој се осудил да каже дека лидерот на власта треба да 
заврши на политичка гиљотина или дека некој слушател рекол оти е политички мртов. 
Тој додаде дека и тогаш и сега има ист неселективен приод, кој новинарите секогаш ги 
става пред политичарите. Тие нели според европските документи од Стразбург и 
другите демократски практики треба да бидат подготвени на поголема критичка 
изложеност и трпење од обичните граѓани. Тој додаде дека во Америка и во 
демократските европски држави, забрането е да се употребуваат термини како Црнец 
освен кога контекстот е послободен, забавен, а и дебатен со спротивставени аргументи 
полемичен. Има неколку случаи кога се сменети уредници на емисии и некои емисии се 
тргнати од програма. Во вестите и во информативните емисии најстрого е забрането 
дури тоа кога некој ќе го изјави тоа треба да се оградите да го осудите или да не го 
објавите. Можете само да го цитирате, прераскажете. Таа коректност не забранува да 
повикувате да се гласа за една или друга партија, но битен е начинот. Тоа треба да 
биде одвоено, како коментар, личен став, не треба да ги стигматизира спротивните, 
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различните, особено не на етничка основа поради сензитивноста, па и трусноста на 
нашиот мултиамбиент. Да биде аргументирано без навреди, генерализирање и 
стереотипизирање. На тој начин може да се зборува, коментира, да се дебатизира 
дали некој има преголеми права, дали бара преку леб погача, дали ова е наша земја и 
они нема што да бараат тука повеќе од она што го имаат и мора да бидат лојални и 
послушни. Значи начинот може да биде пресуден и не треба да биде навивачки. Што 
да се каже повеке за случаи кои малку што имаат со професионални новинарски 
стандарди....случаи што со неподнослива леснотија тврдат нешто, за да со поднослива 
тешкотија се извинат. А зошто би се извинил ако сум во право и тоа сум го направил 
новинарски, високо професионално и аргументирано и чесно. Околу анализата, говор 
на омраза секако e премногу, но ова што е предложено во анализата  ќе биде 
протолкувано како  премалку и дека не е фер кон „Aлсат“ на пример. 
 Членот на Советот на Агенцијата, д-р Борис Арсов рече дека Наумов прави 
споредба меѓу некои случувања што се случувале тогаш (пред 3 години) и сега, во едни 
различни околности и при еден различен закон. Тој додаде дека и сега го држи истото  
мислење како тогаш дека изразувањето на еден новинар и кажувањето дека 
институцијата претседател на Владата на РМ треба да се стави на француска 
гиљотина е дел на говор на омраза, а ова во Дневникот на ТВ Сител  не е говор на 
омраза, имајќи предвид дека сепак институцијата претседател на Владата на 
Република Македонија е втора, трета институција.  
 Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ запраша дали тогаш 
може таа изјава во Дневникот на Сител, која не е тоа што е, да ја прогласиме за 
љубовна изјава, за кокетирање на дотичниот со педофилите? Треба ли, наместо да 
гледаме, да мижеме со отворени очи, да говориме, ама да размислуваме како што сака 
некој друг, да говориме за вистината ама така како што ќе ни се пласира, а не како што 
ја гледаме, или да гледамее вистината како што ја гледа некој друг? Тој истакна дека 
вистината е неменлива категорија според нејзините појмовни категоријални одредници, 
меѓутоа збир на вредносни судови кои што соодвествуваат на објективната стварност. 
Вистината не е работа која ќе ја одредуваат исклучително авторитети. Не се гледа 
само од еден од бројните аспекти, вистината се гледа од повеќе аспекти. Според 
авторитетите тоа што се случи - не се случи, тоа што го видовме - не го видовме и да 
размислиме за препораката да мижиме со отворени очи.   
 Членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски рече дека во 
универзалната декларација на човекови права има повеќе членови и членот 1  кажува 
дека сите човечки суштества се еднакви, се раѓаат еднакви во своите права и 
достоинство. Во број 3 кажува дека секој има право на живот, на слобода и на 
безбедност на личноста.  И дури во членот 15 е тоа, што кај нас често пати е на прво 
место, а тоа е дека секој има право на националност и дека никој не може на никого да 
му забрани кога сака да го смени правото на националност, значи тоа е променлива 
категорија. Тој додаде дека во Република Македонија честопати ова се става многу 
понапред од овие работи што ги кажа. Истакна дека се заградуваме во некои етнички 
трла би и премногу внимание се дава на нашата лична и индивидуална припадност, а 
се заборава дека Република Македонија не е само држава на Македонците и 
Албанците, дека во Уставот има наведено уште нели неколку етнички заедници. Потоа 
рече дека во извештајот на Службата пишува дека во Европскиот суд за човекови 
права судот смета границите на критика се пошироки кога цел е политичар отколку тоа 
е приватно лице. Во наведениот коментар, новинарот спомнува три политички субјекти: 
двете партии од власта, од што се гледа дека за едната навива, а другата ја напаѓа и го 
навредува лидерот на опозиционата партија. Албанците не ги спомнува директно 
никаде, додека искрено ги споменува Македонците како целина, која треба да гласа за 
ВМРО ДПМНЕ за да се спречат уцените на ДУИ на политичка партија. Тој рече дека 
етничките партии се многу значајни и тие се во најголема мерка репрезенти на една 
етничка заедница, но додаде дека треба да се има предвид дека во тие политички 
партии реално одлучуваат неколку десетини луѓе. Рече дека смета се работи за 
класична   политичка пресметка, а не се работи за етнички навреди. Според него има 
елементи на непрофесионалност на новинарот и има елементи дека не поттикнува 
толеранција, но нема говор на омраза. Истакна дека според него, извештајот на 
службите е коректен и предложи, покрај тоа што ќе се испрати на новинарот и на 
телевизијата, да се објави и на веб страната на Советот.  
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 Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири го прочита членот 48 кој 
гласи: „Аудио и аудиовизуелните медиумски услуги не смеат да содржат програми со 
кои се загрозува националната безбедност, се поттикнува на насилно уривање на 
уставниот поредок на Република Македонија, се повикува на воена агресија или на 
воружен конфликт, се потикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза 
врз основа на раса, по религија или националност.“ Во коментарот се поттикнува или 
шири нетрпеливост и сметам дека ако членовите на Агенцијата пројдат преку тоа како 
да не се случило, тоа нема да им служи на честа. Латас не е приватно лице, не изјавил 
во некој портал, тоа е злоупотреба на екранот. Истакна дека работел во БиБиСи и дека 
таму за ваков коментар сам ќе се пријавел да остане без работа. Кажа дека такви 
случаи, такви примери имало пред 4-5 години. Најдобриот водител згрешил, го 
избркале и направил партија. Тој додаде дека можеби подобро ќе беше дотичниот да 
си формира партија.  
 Членот на Советот на Агенцијата, м-р Васко Петревски рече дека со оглед на 
тоа што следуваат избори, не би дискутирал околу радиодифузерите, новинарите и 
водителите, и понатака сигурно ќе има некој спомна навијачки коментари и додаде дека 
поддржува едно соопштение генерално со некои насоки. Тој истакна дека „бидејќи ќе 
има политички дебати, коментари разни, во што би се претвориле ние кога секоја 
недела или секој втор или трет ден или секоја седница би дискутирале околу тие 
коментари.Треба да измислиме санкции? Согласно нормативите спомнавме кој е 
надлежен, по него нема основ. Значи поддржувам едно соопштение генерално кое би 
се однесувало на сите радиодифузери.“  
 Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ рече дека членовите на 
Советот на Агенцијата треба да ги заслужат тие примања што ги добиваат, па макар и 
секоја недела расправале за коментари, иако смета дека коментарот главно припаѓа на 
едно минато време, кога со него за жал сакаше да се мие мозокот на јавноста. Додаде 
дека го загрижува тоа што се случи, нападот врз еден национален ентитет, и истакна 
дека го загрижува тоа што членовите на Советот на Агенцијата покажуваат извесна 
сервилност кон некои такви категории што дури ги нарекуваме и новинари и уредници. 
Толку, затоа уште еднаш се извинувам што упаѓам и друго ние ако направиме упатство 
кон сите треба да биде издвоено тоа. Предложи да се направи упатство и на другите да 
им се препорача да постапуваат според законските норми и правила.  
 Членот на Советот на Агенцијата, акад.Бојан Шоптрајанов рече дека не сака да 
навлегува многу во историја, бидејќи завлегувањето во историјата ретко води кон 
заклучоци за иднината. Рече дека тоа што службата го предлага е нешто слично со тоа 
што членот на Советот на Агенцијата, Замир Мехмети го предложи, само што тука е 
поублажено. Рече дека за него е прифатливо да се испрати едно такво соопштение.  
 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски рече дека такво 
соопштение е веќе пратено пред една недела до другите медиуми, вклучувајќи го и 
ТРД ТВ Сител, а овде се работи конкретно за активност што треба да биде преземена 
кон конкретниов медиум за точно утврдена анализа. 
 Потоа, членовите на Советот на Агенцијата, гласаа за предлогот на членот на 
Советот на Агенцијата, Замир Махмети: да се направи соопштение во кое ќе биде 
осуден ваквиот начин на информирање во Дневникот на ТРД ТВ Сител од 01.02.2014 
година.  
 „За“ овој предлог гласаа 3 членови на Советот на Агенцијата: Столе Наумов, 
Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети. 

Воздржани за овој предлог беа 8 членови на Советот на Агенцијата: 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, д-р Борис Арсов, м-р 

Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р 

Васко Петревски, Методи Стоименовски. 

 Воопшто не гласааа 4 членови на Советот на Агенцијата: Заменикот на 
претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 
Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Сељадин Џезаири 
 Со оглед на горенаведеното гласање, не беше усвоен предлогот на членот на 
Советот на Агенцијата, Замир Махмети. 
 Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи го 
повтори својот предлог на ТРД ТВ Сител да му се изрече мерката писмена опомена за 
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прекршување на член 48 од Законот. Не се гласаше за предлогот на Заменикот на 
претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи. 
            Потоа, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го 
усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на прилог во „Дневникот“ од 19 
часот на 1 февруари 2014 на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ, Скопје, подготвен врз 
основа на Заклучокот бр. 02-621/10 од 5 февруари 2014 година, донесен на шестата 
седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
одржана на 4 февруари 2014 година, од Секторот за програмски работи.  
 „За“ предложениот Извештај гласаа 8 членови на Советот на Агенцијата: 
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, д-р Борис Арсов, м-р 
Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р 
Васко Петревски, Методи Стоименовски. 
 Воздржани беа 7 членови на Советот на Агенцијата: Заменикот на 
претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 
Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко 
Радовановиќ, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири. 
            Согласно извештајот, Советот на Агенцијата одлучи да достави допис до ТРД 

Телевизија Сител ДООЕЛ, Скопје и до одговорното лице на програмата во правното 

лице, со цел да им се укаже при вршењето на дејноста да се внимава на почитувањето 

на начелото на поттикнување на духот на толеранцијата, заемното почитување и 

разбирање меѓу индивидуите од различно етничко и културно потекло. 

            Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи да го подготви 

горенаведениот допис, а Секретаријатот да го достави дописот до ТРД Телевизија 

Сител ДООЕЛ, Скопје. 

 

 
Точка 7 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на 

програмите на радиодифузерите во периодот пред започнување на изборната кампања 

(од 2 до 9 февруари 2014). 

Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов предложи да се додаде во 

Извештајот дека Советот на Агенцијата констатира дека не се забележани 

прекршувања на Изборниот законик во периодот од од 2 до 9 февруари 2014 година. 

Советот на Агенцијата едногласно, со 14 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, 

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

Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои предложениот 

Извештај од мониторингот на програмите на радиодифузерите во периодот пред 

започну.вање на изборната кампања (од 2 до 9 февруари 2014), заедно со 

забелешката на Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов. Членот на Советот 

на Агенцијата, м-р  Алма Машовиќ не беше присутна за време на гласањето.  

Согласно извештајот, на програмите на радиодифузерите во периодот од 2 до 9 

февруари 2014 година, не се забележани прекршувања на Изборниот законик. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи на 14, 19 и 21 

февруари, во Скопје, Тетово, Охрид, Кавадарци и Штип да одржи обуки за 

радиодифузерите во врска со нивните обврски од Изборниот законик, особено за 

медиумското претставување во изборната кампања и за Методологијата за мониторинг 

на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски 

сервиси за време на изборни процеси. Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за 

европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата 



11 

 

Извештајот од мониторингот на програмите на радиодифузерите во периодот пред 

започнување на изборната кампања (од 2 до 9 февруари 2014). 

 

 

Точка 8 
             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од извршениот 

програмски надзор врз работата на оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа на 07.02.2014 година во Битола. 

             Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

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

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 

усвои предложениот Извештај од извршениот програмски надзор врз работата на 

оператор на јавна електронска комуникациска мрежа на 07.02.2014 година во Битола, 

подготвен од вишиот соработник од Сектор за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското право и сродните права, Владимир Ѓорѓиески.  

 Согласно извештајот од извршената контрола, Советот на Агенцијата одлучи 

на  ТРД  оператор на кабелска мрежа БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО БИТОЛА, согласно 

член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да му се 

издаде решение со кое ќе се наложи веднаш да го исклучи реемитувањето на следните  

програмски сервиси во рамките на аналогниот пакет: ATV, Disney XD, Planeta, MEGA и 

TV5 Monde 

 Советот на Агенцијата одлучи на  ТРД  оператор на кабелска мрежа БТВ-НЕТ 

увоз-извоз ДОО БИТОЛА, согласно член 141 став 13 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги да му се издаде решение со кое ќе се наложи веднаш 

да го исклучи реемитувањето на следниве  програмски сервиси во рамките на 

дигиталниот пакет:  FREE XTV, French Lover, MBC 4, MBC 3, MBC 2, MBC Max, MBC 

Action, Desire X, K3, OBN, BN Sat, BN Music, Hayat, VOX, Super RTL, RTL 2, RTL, N-TV, 

VH-1, MTV Adria, Universal channel, Fox Movies, 24 Kitchen, FOX, National Geographic, 

Fox Life, Fox Crime, Viasat History, TV1000, Viasat Explorer, TLC, Kopernikus, Svet Plus, 

Duga TV, OTV Valentino, Discovery World, Discovery Science, Discovery ID, Discovery 

channel, Animal Planet, SK2, SK1, SK3, Ultra, Fishing & Hunting, Cinemania, Mini Ultra, IQS 

Life, ТВ Боем, ТВ Ускана, Russia Today, Russia Documentary, ТВ Визија, Алсат М, Алфа, 

Телма, Канал 5, Сител, Собраниски канал, МРТ 2, МРТ 1 и двата сопствени канали. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права 

по издавањето на решение со кое ќе се наложи исклучување на програмските сервиси 

да направи контролен надзор врз работата на операторот на јавна комуникациска 

мрежа БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО БИТОЛА, со цел да се утврди дали истиот постапил по 

таквото решение упатено од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски сервиси. 

Во спротивно Агенцијата да поведе прекршочна постапка против овој оператор. 

 Советот на Агенцијата одлучи на  ТРД  оператор на кабелска мрежа БТВ-НЕТ 

увоз-извоз ДОО БИТОЛА, согласно член  23 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги да му се изрече решение за  опомена, со рок од три 

дена за отстранување на недостатокот во однос на титлувањето на следниве 

реемитувани програмски сервиси: Universal channel, чиј оргинален јазик е англискиот, 

со титлови (превод) на српски јазик, Fishing and Hunting, чиј оргинален јазик е унгарски, 

со титлови (превод) на српски јазик, Viasat History, чиј оргинален јазик е англискиот, со 
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титлови (превод) на српски јазик, FOX Movies, чиј оргинален јазик е англискиот, со 

титлови (превод) на српски јазик. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права 

по издавањето на решение со кое ќе се опомене  да направи контролен надзор врз 

работата на операторот на јавна комуникациска мрежа БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО 

БИТОЛА, со цел да се утврди дали истиот постапил по таквото решение упатено од 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во спротивно Агенцијата да 

поведе прекршочна постапка против овој оператор. 

 Советот на Агенцијата одлучи на  ТРД  оператор на кабелска мрежа БТВ-НЕТ 

увоз-извоз ДОО БИТОЛА, согласно член  23 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги да му се изрече решение за  опомена, со рок од три 

дена за отстранување на недостатокот во однос на реемитувањето на порнографски 

канали во не кодирана форма. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права 

да ги подготви горенаведените решенија. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секретаријатот на Агенцијата, горенаведените решенија да ги достави до наведениот 

оператор на јавна комуникациска мрежа и до Агенцијата за електронски комуникации. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, 

да го извести Кородинативното тело за интелектуална сопственост, 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 горенаведените 

решенија да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

 

Точка 9  и 10 
            Советот на Агенцијата ги разгледа предложените Барања за дополнување на 

регистрираните програмски пакети на: Македонски Телеком АД Скопје и Друштво за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп 

            Советот на Агенцијата едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на 

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

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

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

Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, м-р 

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

одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираните програмски 

пакети на: Македонски Телеком АД Скопје и Друштвото за телекомуникациски 

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

Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и Прилеп. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:      

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 
програмски сервиси бр.54, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Во Потврдата да не биде ТРД АРТ 
Канал од Струга, сé додека не го реши својот статус, односно сé додека не плати на 
ОНЕ. 
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- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово 
Велес, Штип и Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет 
програмски сервиси бр.58, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси 
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 
назначеното лице од Агенцијата за водење на предмети од управна постапка, да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од управна постапка – Уп 1. 
           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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: Македонски Телеком АД Скопје и Друштвото за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип и 
Прилеп. 
           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 
Секретаријатот на Агенцијата, горенаведените потврди да ги достави до наведените 
оператори на јавна комуникациска мрежа. 
 

 
 
Точка 11 
 Разно.   
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