ЗАПИСНИК
од 09 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 18.02.2014 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, м-р Ивона Муфишева - Алексовска, Слободан
Беличански, Горан Радуновиќ, м-р Драгица Љубевска, Магдалена Давидовска –
Довлева, Владимир Ѓоргиески, Арѓенд Џелили, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ.
Други присутни: /
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 09-та
седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата
започна во 11 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:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 08-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 13.02.2014 година.
2. Нацрт-извештај за работата на Советот за радиодифузија на Република
Македонија за 2013 година.
3. Нацрт – Образец: Податоци за сопственичката структура, уредниците и
економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1)
4. Нацрт – Пријава за евидентирање во регистарот на даватели на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање
5. Нацрт - Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање.
6. 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.
7. Барање бр.11-45 од 05.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа KТВ ПЕШНА Македонски Брод.
8. Барање бр.11-46 од 06.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.6 на ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа
Струга.
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9. Барање бр.11-53 од 13.02.2014 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.9 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија
10. Барање бр.11-54 од 13.02.2014 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.4 на ТРД – оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид.
11. Барање 11-55 од 14.02.2014 година за регистрација на пакет програмски
севиси бр. 3 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово,
12. Барање 11-56 од 14.02.2014 година за регистрација на пакет програмски
севиси бр. 2 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ
Куманово подружница Липково.
13. Барање бр.11-38 од 04.02.2014 година, за дополнување на регистрираниот
пакет програмски сервиси бр.9 на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци,
14. Барање бр.11-38 од 04.02.2014 година, за дополнување на регистрираниот
пакет програмски сервиси бр.7 на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци подружница Неготино
15. Барање бр.11-39 од 04.02.2014 година, за дополнување на регистрираниот
дигитален пакет програмски сервиси бр.6 на ТРД- оператор на јавна комуникациска
мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и Неготино.
16. Разно.
Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 08-та седница
одржана на 13.02.2014 година.
Со оглед дека забелешки за текстот на Записникот имаа Заменикот на
претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи, како и членовите на
Советот на Агенцијата, Столе Наумов и м-р Васко Петрески, Записникот беше одложен
за следната седница на Советот на Агенцијата, а Секретаријатот доби задача да го
допрецизира Записникот, согласно забелешките на Заменикот на претседателот на
Советот на Агенцијата и на членовите на Советот на Агенцијата.

Точка 2
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Нацрт-извештај за работата на
Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година.
Најпрво, раководителот на Стручната служба на Агенцијата, даде детално
образложение на предложениот Нацрт-извештај за работата на Советот за
радиодифузија на Република Македонија за 2013 година.
Во дискусијата учествуваа Заменикот на претседателот на Советот на
Агенцијата д-р Милаим Фетаи, како и членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис
Арсов и Столе Наумов.
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-извештај за работата на Советот за радиодифузија на
Република Македонија за 2013 година. Воедно, беа задолжени членовите на Советот
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на Агенцијата да достават во електронска форма забелешки за Нацрт-извештајот за
работата на Советот за радиодифузија на Република Македонија за 2013 година.

Точка 3
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Нацрт – Образец: Податоци за
сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот
(образец СУЕ/1).
Најпрво, Раководителот на Секторт за истражување и долгорочен развој даде
кратко објаснување на предложениот Нацрт – Образец: Податоци за сопственичката
структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1).
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, предложи во
Образецот да се додаде уште една табела за етничката припадност на вработените.
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи
потсети на обврската за етничката припадност на вработените, согласно Законот за
јавната и државната администрација. Рече дека смета дека и медиумите треба
декларативно да го напишат тоа што е реалност во нивните организации во однос на
етничката припадност на вработените.
Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов запраша дали Агенцијата може
да бара матичен број од сопствениците на медиумите?
Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој рече дека
Агенцијата има право да ги побара матичните броеви, но не смее да ги објавува и нема
да ги објавува, како и досега.
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 – Образец: Податоци за сопственичката структура,
уредниците и економското работење на радиодифузерот (образец СУЕ/1), подготвен
од Секторот за истражување и долгорочен развој.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој
да подготви допис и да го достави по електронска пошта до сите радиодифузери во
Република Македонија, со кој ќе се побара во рок од 7 дена од приемот на дописот, да
достават мислење во однос на нацрт-образецот.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата Нацрт – Образецот:
Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на
радиодифузерот (образец СУЕ/1).

Точка 4
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Нацрт – Пријава за
евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање.
Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски даде кратко
објаснување на предложената Нацрт – Пријава за евидентирање во регистарот на
даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.
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 даватели на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање, подготвена од Секторот за спречување на
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права, да подготви допис и да го достави по
електронска пошта до сите даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 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.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права да организира состанок со четирите
најголеми оператори на јавни комуникациски мрежи и со двете здруженија на
операторите на јавни комуникациски мрежи, на кои ќе бидат разгледани нацртите
усвоени на 8-та и 9-та седница на Агенцијата.
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 даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање.
Точка 5
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Нацрт - Регистар на даватели
на аудиовизуелни медиумски услуги по барање
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 - Регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање, подготвен од Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права, да подготви допис и да го достави по
електронска пошта до сите даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 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.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата Нацрт - Регистарот на
даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.

Точка 6
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.
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски потсети на
фактичката состојба во врска со ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, истакнувајќи дека во
меѓувреме, сопственикот на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ
Струга стапил во контакт со ОНЕ. ОНЕ максимално му излегол во пресрет на
Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга и му го простил
долгот за изминатите осум месеци што не платил и побарал од него да плати само за
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следните четири месеци. И покрај тоа,Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ
Канал ДООЕЛ Струга сеуште не ја извршило уплатата. Сопственикот на Трговското
радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга најавил дека во текот на
денешниот ден ќе плати, но тоа „денес“ трае веќе 63 дена, од кога е раскинат
договорот. Тој предложи да се усвои Предлогот за покренување постапка за одземање
на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво
ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга.
Во дискусијата се вклучи и членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини, кој
рече дека е во контакт со Сопственикот на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ
Канал ДООЕЛ од Струга и дека тој сега бара други услови односно месечно да го плаќа
долгот кон ОНЕ. Тој истакна дека Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал
ДООЕЛ Струга го решило проблемот со N-кодерот, но останува да биде
решен.финансикиот проблем.
Потоа, Вишиот соработник во Секторот за правни работи ја објасни
понатамошната процедура во ваков случај, согласно Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече
дека според искажувањето на членот на Советот, Селвер Ајдини и според
поволностите кои ОНЕ му ги овозможил на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ
Канал ДООЕЛ Струга, доаѓаме во ситуација дека ТРД Арт Канал не може да го исполни
договорот и потребно е да се усвои предлогот за покренување постапка за одземање
на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво
ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга затоа што не емитува програма. Сепак, тој додаде дека
Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга ќе има рок од 15
дена, за да го реализира плаќањето кон ОНЕ и да се запре остапка за одземање на
дозволата за вршење радиодифузна дејност. Иако законски се исполнети сите услови
да му се одземе дозволата, сепак тој рече дека останува дилемата за политичките
импликации што може да ги донесе една таква одлука во услови на распишани избори.
Рече дека се надева дека согласно поволностите од ОНЕ, се надева дека ТВ АРТ
Канал ДООЕЛ Струга ќе успее да го плати својот долг за следните 4 месеци.
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 да се усвои Предлогот од предлагачот д-р Зоран Трајчевски за покренување
постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското
радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга, бр.07-213 од 28.05.2013 година,
врз основа на член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизулени
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), а во
врска со член 90 став 3 од истиот закон, со оглед на фактот дека имателот на
дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради
технички, финансиски или други причини – 20.01.2014 година, односно дека
радиодифузерот не емитувал најмалку 8 часа дневно програма на телевизија.

Точка 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15
Советот на Агенцијата ги разгледа предложените Барања за дополнување на
регистрираните програмски пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа KТВ ПЕШНА
Македонски Брод, ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа
Струга, Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, ТРД – оператор на
кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид, Друштво за услуги, производство и
трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Друштво за услуги,
производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница Липково, ТРД оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци,
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ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци подружница Неготино, ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци.
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: ТРД – оператор на кабелска мрежа KТВ ПЕШНА Македонски Брод, ТРД –
оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга, Друштво за
телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, ТРД – оператор на кабелска мрежа АЛТРА
САТ 2000 ДООЕЛ Охрид, Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Друштво за услуги, производство и трговија ВВВИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница Липково, ТРД - оператор на јавна
комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, ТРД - оператор на
јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци подружница
Неготино, ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа KТВ ПЕШНА Македонски Брод, 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 ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга, да му
се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.6, за регистрација
на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, да му се издаде Потврда за
регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.9, за регистрација на
дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид, 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 Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ 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 Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово
подружница Липково, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.2, за регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци, да му се издаде Потврда за дополнување на регистрираниот пакет
програмски сервиси бр.9, за регистрација на програмски сервиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци подружница Неготино, да му се издаде Потврда за дополнување на
регистрираниот пакет програмски сервиси бр.7, за регистрација на програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци и Неготино, да му се издаде Потврда за дополнување на регистрираниот
пакет програмски сервиси бр.6, за регистрација на програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа.
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Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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 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: ТРД – оператор на кабелска мрежа KТВ ПЕШНА Македонски
Брод, ТРД – оператор на кабелска мрежа KАБЕЛ-Л-НЕТ ДОО с.Лабуништа Струга,
Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, ТРД – оператор на кабелска
мрежа АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид, Друштво за услуги, производство и трговија
ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, Друштво за услуги, производство и
трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница Липково, ТРД - оператор на
јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, ТРД - оператор
на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци подружница
Неготино, ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ
Кавадарци.
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 16
Разно.
- Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање за дополнување на
регистрираните програмски пакети на: Македонски Телеком АД Скопје.
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 прифати Барањето за дополнување на регистрираниот програмски пакет
на: Македонски Телеком АД Скопје.
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.55, за регистрација на 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
програмскиот пакет на: Македонски Телеком АД Скопје.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи
Секретаријатот на Агенцијата, горенаведената потврда да ја достави до Македонски
Телеком АД Скопје.
- Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за потребата
од определување контакт лице задолжено за техничко прилагодување и објавување на
податоците од јавниот сектор.
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
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Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
одлучи да се усвои предложената Информација за потребата од определување контакт
лице задолжено за техничко прилагодување и објавување на податоците од јавниот
сектор.
Советот на Агенцијата одлучи Арѓенд Џелили, Виш соработник во Секторот за
технологии и информатика, да се определи за контакт лице задолжено за техничко
прилагодување и објавување на податоците за нивно користење, нивно објавување на
веб страницата на органот и за обврските за ажурност на каталогот на податоци, кој е
квалификуван за извршување на наведените работни задачи.
Советот на Агенцијата го задолжи определеното контакт лице Арѓенд Џелили,
во континуитет да ги исполнува и останатите обврски кои се пропишани со Законот за
користење на податоците од јавниот сектор.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис
до Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА), во кој ќе го
извести дека Арѓенд Џелили е определен за контакт лице задолжено за техничко
прилагодување и објавување на податоците од јавниот сектор во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави горенаведениот
допис до Министерството за информатичко општество и администрација (МИОА).
Советот на Агенцијата го задолжи Арѓенд Џелили, во соработка со Секторот за
правни работи и Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност, да
подготват и да достават до Министерството за информатичко општество и
администрација (МИОА) во електронска форма, каталог на податоците кои ги создава
во остварувањето на своите надлежности кои ги објавува за користење.
- Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информацијата за
реализиран контролен надзор за почитувањето на обврската за емитување музика.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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 прифати Барањето за
дополнување на регистрираниот програмски пакет на: Македонски Телеком АД Скопје.
ја усвои предложената Информацијата за реализиран контролен надзор за
почитувањето на обврската за емитување музика.
Надзорот врз програмите на МРТ1, МРТ2, ТВ Канал 5, ТВ Сител, ТВ Телма, ТВ
Алсат М и ТВ Алфа е направен во периодот од 10 до 16 февруари 2014 година и
притоа е констатирано дека сите медиуми емитуваат поголем обем вокална и вокалноинструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките заедници од
законскиот минимум, најмалку 14 часа програмските сервиси на Јавниот радиодифузен
сервис и најмалку 8 часа телевизиските радиодифузери од општ формат.
Надзорот врз програмата на радио Рос Метрополис е направен на 12 февруари
2014 година и притоа е констатирано дека медиумот ја исполнува обврската дневно да
обезбеди најмалку 40% од емитуваната вокална и вокално-инструментална музика да
биде на македонски јазик.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи да направи
надзор за проверка на почитувањето на обврската за емитување музика.по истекот на
рокот од 90 дена што радиодифузерите го добија за усогласување на програмата со
обврските од член 92 ставови 4, 6 и 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, кој истекува на крајот од април 2014 година.
- 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
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Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
одлучи да се усвои предложеното Барање за привремено вработување надворешен
соработник (бр.03-921/1 од 11.02.2014 година), поднесено од Секторот за програмски
работи, со условите утврдени во Барањето доставено од Секторот.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторт за правни работи да достави
соодветно барање до избраната агенција за привремени вработувања.

Бр.02-998/11
24.02.2014 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
П р е т с е д а т е л,
д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Огнен Неделковски

Изработил / Одобрил: Огнен Неделковски
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