
                                          
 

1 

 

                                                                                                                            
 

ЗАПИСНИК 
од 30- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 14.05.2014 година 
 

 

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

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

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, 

Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов 

(годишен одмор). 

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

Неделковски, м-р Драгица Љубевска, Луција Ѓурковиќ, Арбен Саити, м-р Ружица 

Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Гилтен Синани од МРТ2, Иван 

Стефановски од ЦРМ.  

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 30-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 11 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

Предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. 

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

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

на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата Столе 

Наумов, не беше присутен за време на гласањето), го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1.  Усвојување на Записникот од 29-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 09.05.2014 година. 

2.  Предлог-Протокол за соработка помеѓу Високиот Совет за радио и телевизија 

на Република Турција (RTUK) и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

3.  Информација во врска со извршените контролни надзори врз работата на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи: Г-КТВ Струга, Пела Дигитал 

Струга,  АЛТРА САТ 2000 Охрид и ИНФЕЛ КТВ Охрид на ден 06.05.2014 година. 

4.  Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Струга. 

5.  Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Дебар.  

6.  Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Желино. 
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7.  Барање бр. 11-232 од 02.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 2 на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски 

оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево подружница Теарце. 

8.  Барање бр. 11-234 од 07.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел - Нет  ДОО 

Струмица.  

9.  Барање бр. 11-234 од 07.05.2014 година, за регистрирање на  дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел - Нет ДОО 

Струмица.  

10.  Барање бр. 11-235 од 09.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 9 на Друштво за производство, трговија, телекомуникации и 

услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ ДОО с. Мирковци Скопје. 

11.  Разно.               

 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа и 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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои Записникот од 29-та 

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

09.05.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

            Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Протоколот за соработка помеѓу 

Високиот Совет за радио и телевизија на Република Турција (RTUK) и Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

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

за соработка помеѓу Високиот Совет за радио и телевизија на Република Турција 

(RTUK) и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

     Советот го задолжи Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран 

Трајчевски, да го потпише Протоколот за соработка помеѓу Високиот Совет за радио и 

телевизија на Република Турција (RTUK) и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги.   

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста од кога ќе се потпише горенаведениот протокол, истиот 

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

услуги. 
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Точка 3 

            Советот на Агенцијата ја разгледа и ја усвои предложената Информација во 

врска со извршените контролни надзори врз работата на операторите на јавни 

електронски комуникациски мрежи: Г-КТВ Струга, Пела Дигитал Струга,  АЛТРА САТ 

2000 Охрид и ИНФЕЛ КТВ Охрид на ден 06.05.2014 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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, ги усвои писмените извештаи за 

извршениот контролен надзор врз работата на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи на Г-КТВ Струга бр.11-2683/1 од 09.05.2014 година, Пела Дигитал 

Струга бр.11-2684/1 од 09.05.2014 година,  АЛТРА САТ 2000 Охрид бр.11-2685/1 од 

09.05.2014 година и ИНФЕЛ КТВ Охрид бр. 11-2686/1 од 09.05.2014 година. 

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

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

контролен програмски надзор врз операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи се констатира дека Трговското друштво за телекомуникации Гузмитар Татеши Г-

КТВ ДООЕЛ Струга, Друштвото за  услуги, производство и трговија Пела Дигитал 2008 

ДООЕЛ увоз-извоз Струга и Трговското друштво за производство, трговија и услуги 

АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид не постапиле по Решенијата за исклучување на 

реемитувањето на програмски сервиси издадени од Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, додека ТРД Оператор на јавна комуникациска мрежа 

ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид постапил во целост по издаденото Решение за исклучување 

на реемитувањето на програмски сервиси. 

        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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи против операторот на 

јавна електронска комуникациска мрежа Трговското друштво за телекомуникации 

Гузмитар Татеши Г-КТВ ДООЕЛ Струга, да поднесе барање за поведување прекршочна 

постапка поради тоа што делумно постапил по Решението за исклучување на 

реемитувањето на програмски сервиси бр.11-88 од 28.02.2014 година, издадено од 

страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно бесправно 

продолжил со реемитување на програмските сервиси: НТВ, Fox Life, Fashin One,  Show 

Turk, TV 1000, FOX, Fox Crime и Eurosport 2, со што постапил спротивно на член 141 

став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“  бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014) и сторил прекршок по член 

148, став 25. 

        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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи против операторот на 

јавна електронска комуникациска мрежа Трговското друштво за телекомуникации 

Гузмитар Татеши Г-КТВ ДООЕЛ Струга, да поднесе барање за поведување прекршочна 
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постапка поради тоа што не постапил  по издаденото Решение за преземање на мерка 

бр.11-89 од 28.02.2014 година и бесправно продолжил со реемитување на програмски 

сервиси со титл на српски јазик, и тоа: Travel чиј оргинален јазик е англискиот и TV1000, 

чиј оргинален јазик е англискиот, со што постапил спротивно на член 64 став 2 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014) и сторил прекршок по член 147, став 13 

од истиот закон. 

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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи против операторот на 

јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за  услуги, производство и трговија 

Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз-извоз Струга, да поднесе барање за поведување 

прекршочна постапка поради тоа што делумно постапил по Решението за исклучување 

на реемитувањето на програмски сервиси бр.11-86 од 28.02.2014 година, издадено од 

страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно бесправно 

продолжил со реемитување на програмските сервиси: РТС 2, РТС 1, Rai Uno, НТВ, 

Atlas TV, 24 Kitchen, CNN, Entertainment!, Discovery ID, DM sat, Show Turk, National 

Geographic Wild, WE♥ Music, ТВМ, Alsat M, Канал 5 плус, FOX, History, ТВ Сонце, Canal 

+ Deportes, Fashion One и Prva srpska, со што постапил спротивно на член 141 став 13 и 

член 143 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија“  бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014) и сторил 

прекршок по член 148, став 25 и 27 од истиот закон. 

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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи против операторот на 

јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за  услуги, производство и трговија 

Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ увоз-извоз Струга, да поднесе барање за поведување 

прекршочна постапка поради тоа што не постапил по издаденото Решение за 

преземање на мерка бр.11-87 од 28.02.2014 година и бесправно продолжил со 

реемитување на програмски сервиси со титл на српски јазик, и тоа: Discovery ID, чиј 

оргинален јазик е англискиот, Universal channel, чиј оргинален јазик е англискиот, FOX 

Crime, чиј оргинален јазик е англискиот, History, чиј оргинален јазик е англискиот, и 

Travel чиј оргинален јазик е англискиот, со што постапил спротивно на член 64 став 2 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014) и сторил прекршок по член 147, став 13 

од истиот закон. 

  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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи против операторот на 

јавна електронска комуникациска мрежа, Трговско друштво за производство, трговија и 

услуги АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид, да поднесе барање за поведување прекршочна 
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постапка поради тоа што делумно постапил по Решението за исклучување на 

реемитувањето на програмски сервиси бр. 11-48 од 10.02.2014 издадено од страна на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно бесправно продолжил 

со реемитување на програмските сервиси: Sport Klub 1, National Geographic Wild, 

Eurosport, Cartoon Network, Travel Channel, National Geographic, Sport Klub 2, Fox Crime, 

Boomernag, Cinemania, CNN и BNT, со што постапил спротивно на член 141 став 13 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на РМ“ 

бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014) и сторил прекршок по член 148, став 25 од истиот 

закон. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, пред 

поднесување на барањата за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 

суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

 

Точка 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги разгледа  

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на:   Друштво за 

телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево 

подружници Струга, Дебар, Желино и Теарце, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

Кабел - Нет  ДОО Струмица  и Друштво за производство, трговија, телекомуникации и 

услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ ДОО с. Мирковци Скопје. 

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

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, објасни дека целата доставена 

документација е во согласност со законските и подзаконските норми за регистрација на 

програмски пакети. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да се 

прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на:   Друштво 

за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево 

подружници Струга, Дебар, Желино и Теарце, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

Кабел - Нет  ДОО Струмица  и Друштво за производство, трговија, телекомуникации и 

услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ ДОО с. Мирковци Скопје. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе 

Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко 

Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, одлучи:      

- на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ 

Кичево подружница Струга, 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 Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ 

Кичево подружница Дебар, 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 Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ 

Кичево подружница Желино, 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. 
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- на Друштво за телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ 

Кичево подружница Теарце, 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 кабелска мрежа Кабел - Нет  ДОО Струмица, 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 Кабел - Нет  ДОО Струмица, да му се издаде 

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

на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на Друштво за производство, трговија, телекомуникации и услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ 

ДОО с. Мирковци Скопје да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски 

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

јавна комуникациска мрежа. 

          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: Друштво за 

телекомуникации и софтвер – кабелски оператор КАБЛЕ КАЛЛ ДООЕЛ Кичево 

подружници Струга, Дебар, Желино и Теарце, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

Кабел - Нет  ДОО Струмица  и Друштво за производство, трговија, телекомуникации и 

услуги РИ-ГО КАБЕЛ САТ ДОО с. Мирковци Скопје. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

Точка 11 

 Разно.               

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја разгледа 

и ја усвои предложената Информација во врска со извршениот контролен надзор врз 

работата на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за 

производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л 

ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар на ден 08.05.2014 година, изработена од Сектор за 

спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права. 

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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, гo усвои писмениот извештај за 

извршениот контролен надзор врз работата на операторот на јавна електронска 

комуникациска мрежа Друштво за производство, трговија, угостителство, сообраќај и 

услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар бр. 11-2769/1 од 

13.05.2014 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: д-р Борис 

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

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи против операторот на 

јавни електронски комуникациски мрежи Друштво за производство, трговија, 

угостителство, сообраќај и услуги МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л ДООЕЛ експорт-импорт 

Гостивар, да поднесе барање за поведување прекршочна постапка поради тоа што 

делумно постапил по Решението за исклучување на реемитувањето на програмски 

сервиси бр.11-121 од 18.03.2014 година, издадено од страна на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, односно бесправно продолжил со реемитување на 

програмските сервиси: Коха, Кисс, Balkanika и Sport Klub 1 (SK1), со што постапил 

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

(„Службен весник на Република Македонија“  бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014) и 

сторил прекршок по член 148, став 25 од истиот закон. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, пред 

поднесување на барањето за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 

суд, да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја разгледа 

и ја усвои предложената Информација во врска со извршените вонредни надзори врз 

работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи АС-САТ ДОО 

Гостивар и ГИВ Иван и др.  Гостивар (аналоген и дигитален пакет) на ден 08.05.2014 

година, подготвена од Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, ги усвои писмените извештаи за извршениот вонреден надзор врз 

работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи АС-САТ ДОО 

Гостивар бр. 11-2770/1 од 13.05.2014 година и ГИВ Иван и др.  Гостивар (аналоген и 

дигитален пакет) бр. 11- 2767/1 од 13.05.2014 година и бр. 11-2768/1 од 13.05.2014 

година. 

Согласно извештајот од извршениот вонреден надзор, 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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, одлучи на Радиодифузното трговско друштво АС-САТ ДОО увоз-извоз 

Гостивар, согласно член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014), 

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

следните програмски сервиси во рамките на аналогниот пакет: DM Sat, Tek Rumeli, BN 

Music, Boomerang, Rai Uno, Atlas TV, HRT 2, National Geographic WILD, Sky Cinema, 

Animal Planet, Travel and Living, Film Komedi, Pro7, Canal +, My music, RTK 1, РТС Сат, 

Kanal D, TG 5, Balkanika, TVSH, Eurosport, Top News, aTV, HRT 1, Сител, Канал 5, Алфа 

ТВ и еден канал на кој се емитуваат религиски содржини. 
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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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи на Радиодифузното 

трговско друштво АС-САТ ДОО увоз-извоз Гостивар, согласно член  23 став 1 алинеја 1 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014), да му изрече решение за опомена, 

веднаш да го отстрани недостатокот во однос на реемитуваниот програмскиот сервис 

Animal Planet, чиј оргинален јазик е англискиот, со титл на српски јазик. 

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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи на  ТРД Оператор на 

кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, согласно член 141 став 13 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014), да му издаде решение со кое ќе му 

наложи веднаш да го исклучи реемитувањето на следните програмски сервиси во 

рамките на аналогниот пакет: Globi TV, MTV Adria, TOP Channel, Balkanika, Vizion Plus 

Tring Sport News, Cinemania, Sport Klub 1 (SK1), Менада, Канал 5 плус и Алфа ТВ. 

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: д-р Борис 

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

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи на  ТРД Оператор на 

кабелска мрежа ГИВ Иван и др. ДОО Гостивар, согласно член 141 став 13 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, бр.13/2014 и бр.44/2014), да му издаде решение со кое ќе му 

наложи веднаш да го исклучи реемитувањето на следните програмски сервиси во 

рамките на дигиталниот пакет: Fashion TV, CNN, BBC, Euronews, RTR Planeta, 

Cinemania, TV1000, Eurosport, Sport Klub 1 (SK1), Sport Klub 2 (SK2), Sport Klub 3 (SK3), 

GOLF Klub, Fishing&Hunting, Chase&Peche, Fox, Fox Life, Fox Crime, Fox Movies, БОМ, К-

15 music, TVSH, RTK 1, TOP Channel, Klan, TRT 1, Kanal D, Star, STV Samanyoglu, aTV, 

Show, OBN, TV1, BN Music, Al jazera, B92 info, KCN 1, KCN 2, KCN3, Planeta, Fan TV, 

Balkanika, IQS Life, klasik TV, Orlando Kids, Ultra, Mini Ultra, Boomerang, Cartoon Network, 

TCM, Discovery, Animal Planet, TLC, Viasat Nature, Viasat Explorer, Viasat Huistory, 

National Geographic, National Geographic WILD и MTV Adria. 

Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, по издавањето на решенијата со кое ќе 

се наложи исклучување на програмските сервиси и со кое ќе се опомене, да направи 

контролен надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи АС-САТ ДОО Гостивар и ГИВ Иван и др.  Гостивар, со цел да се утврди дали 

истите постапиле по таквото решение упатено од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. Во спротивно Агенцијата ќе поведе прекршочна постапка против 

овие оператори.     
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      Контролниот надзор ќе се изврши по доставена повратница од Македонска 

пошта дека решението е уредно примено од страна на операторите АС-САТ ДОО увоз-

извоз Гостивар и ГИВ Иван и др.  Гостивар.  

      Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, да ги подготви горенаведените 

решенија 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, 

горенаведените решенија да ги достави до наведените оператори на јавна 

комуникациска мрежа и до Агенцијата за електронски комуникации. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

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

интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија, со предлог за 

натамошно преземање на активности. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведените 

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

медиумски услуги. 

 

 

 

Бр. 02-2740/7                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

21.05.2014 година                                         медиумски услуги 

  С к о п ј е                                                     П р е т с е д а т е л, 

                      

                                                                       д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

 

Записникот го водеше, 

м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

 
 


