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ЗАПИСНИК 
од 31- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 21.05.2014 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, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Замир Мехмети, (оправдано 

отсутен). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, 

Луција Ѓурковиќ, Цветанка Митревска, Арџент Џелили, м-р Ружица Бошнакоска – 

Јотевска, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.  

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 31-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

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

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

            Советот на Агенцијата, 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, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, 

Методи Стоименовски, Столе Наумов и еден воздржан глас од членот на Советот на 

Агенцијата акад. Бојан Шоптрајанов, го усвои следниот: 

 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1.  Усвојување на Записникот од 30-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.05.2014 година. 

2.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното 

трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 

година. 

3.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Јавното 

радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, 

Македонска телевизија - Прв програмски сервис на Македонската телевизија (МРТ1), 

емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

4.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на Јавното 

радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, 

Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), емитуван во периодот од 5 до 

11 мај 2014 година. 

5.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје,  емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

6.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 
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7.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД АЛСАТ - М 

ДОО Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

8.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 

година. 

9.  Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис ТРД АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

10.  Предлог-Одговор на Приговорот на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ 

Скопје, бр. 03-2699/5 од 16.05.2014 година. 

11.  Извештај за исполнување на обврската за емитување европски 

аудиовизуелни дела во 2013 година. 

12.  Информација во врска со извршените вонредни надзори врз работата на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ГАЛАВИЗИОН 5 КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола и ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола на ден 14.05.2014 година. 

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

операторот на јавна електронска комуникациска мрежи БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО 

Битола (аналоген и дигитален пакет) на ден 14.05.2014 година. 

14.  Информација во врска со поведени прекршочни постапки / постапки за 

порамнување за време на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 

во 2014 година во Република Македонија. 

15.  Информација во врска со отворената и заклучена стечајна постапка над 

Трговското радиодифузно друштво „РАДИО БЕСА” ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени. 

16.  Информација во врска со понудата доставена од ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ 

СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ – Скопје, бр. 02-2789/1 од 14.05.2014 година, со Предлог-Одлука. 

17.  Информација за постапување по Заклучок бр.02-5050/5 од 27.12.2013 година 

и Заклучок бр.02-2216/9 од 11.04.2014 година, во врска со доставена диплома за 

завршени постдипломски студии од Владимир Крстевски. 

18.  Барање бр. 11-246 од 20.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 4 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел - Нет  ДОО 

Струмица. 

19.  Барање бр. 11-246 од 20.05.2014 година, за регистрирање на  дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел - Нет ДОО 

Струмица.  

20.  Барање бр. 11-243 од 16.05.2014 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр. 64 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 

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

Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп. 

21.  Разно.               

 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

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

Методи Стоименовски, Столе Наумов и еден воздржан глас од членот на Советот на 

Агенцијата акад. Бојан Шоптрајанов, го усвои Записникот од 30-та седница на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.05.2014 година, 

во текстот како што беше предложен. 
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Точка 2 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС 

МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 година. 

            Членот на Советот на Агенцијата Столе Наумов во однос на горенаведениот 

извештај ја запраша раководителката на Секторот за правни работи Цветанка 

Митревска, бидејќи РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, веќе е еднаш опоменат, а 

со контролниот надзор од 7 мај го отстранил прекршокот, дали доколку  во иднина 

повторно направи прекршок по истиот основ, следната мерка ќе биде опомена или 

барање за поведување прекршочна постапка?  

     Раководителката на Секторот за правни работи Цветанка Митревска, објасни 

дека доколку еднаш радиодифузерот во тековната година добие опомена, за следното 

прекршување по истиот основ во тековната година ќе биде изречена мерката: барање 

за поведување прекршочна постапка. 

          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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски, Столе Наумов, го усвои предложениот Извештај од контролниот надзор 

на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС 

РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 7 мај 2014 година. 

          Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 5-та седница              

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво РОС 

МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, емитуван на 10 јануари 2014 година, донесе 

заклучок со кој го задолжи Секторот за програмски работи, по истекот на рокот од 90 

(деведесет) дена од денот на донесувањето на поединечниот акт (решението), да 

изврши контролен надзор, со цел да се утврди дали субјектот на надзорот постапил по 

опомената (во целост, делумно или не постапил). 

Со контролниот надзор е утврдено дека Радиодифузното трговско друштво РОС 

МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје, во целост постапило по опомената, односно не е 

констатирана повторно повреда на член 92 став 13 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

Со мониторингот реализиран на 7 мај 2014 година, е констатирано дека 

Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје ја 

почитува законската обврска, најмалку 40% од дневно емитуваната вокална и/или 

вокално-инструментална музика да биде на македонски јазик. Во анализираниот ден се 

емитувани вкупно 17 часа, 27 минути и 27 секунди вокално-инструментална музика, од 

кои 46.65% (8 часа, 8 минути и 39 секунди) е вокално-инструментална музика на 

македонски јазик.        

 

Точка 3 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА 

РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, Македонска телевизија - Прв програмски сервис на 

Македонската телевизија (МРТ1), емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 
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 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски, Столе Наумов, го усвои предложениот Извештај од контролниот надзор 

на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО 

– ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, Македонска телевизија - Прв програмски сервис на 

Македонската телевизија (МРТ1), емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 05-та седница 

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, 

Македонска телевизија - Прв програмски сервис (МРТ1), емитуван во периодот од 13 

до 19 јануари 2014 година, донесе заклучок со кој го задолжи Секторот за програмски 

работи, по истекот на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на 

поединечниот акт (решението), да изврши контролен надзор, со цел да се утврди дали 

субјектот на надзорот постапил по опомената (во целост, делумно или не постапил). 

Со контролниот надзор реализиран од 5 до 11 мај 2014 година, е констатирано 

дека ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - Прв 

програмски сервис (МРТ1), во целост постапила по опомената изречена на 05-та 

седница на Советот на Агенцијата одржана на 29.01.2014 година. 

Со мониторингот е констатирано дека ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Скопје, Македонска телевизија - Прв програмски сервис (МРТ1), ги почитува:  

- законската обврска да емитува најмалку 14 часа вокална и/или вокално-

инструментална музика на македонски јазик во текот на неделата. Во анализираната 

недела емитуваше 20 часа 29 минути и 4 секунди вокална и/или вокално-

инструментална музика на македонски јазик; 

- обврската за распределба на музиката - забавната музика беше застапена со 9 

часа 18 минути и 1 секунда, а народната музика со 11 часа 11 минути и 3 секунди; и 

- одредбата од став 6 на овој член, најмалку половина од обврската за музика, 

утврдена во став 4 (најмалку 7 часа во текот на една седмица), да ја остварува во 

периодот од 07.00 до 19.00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот 

од 07.00 до 19.00 часот се емитувани над 12 часа вокална и/или вокално-

инструментална музика на македонски јазик. 

 

Точка 4 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА 

РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски сервис 

(МРТ2), емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски, Столе Наумов,  го усвои предложениот Извештај од контролниот надзор 

на програмскиот сервис на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО 
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– ТЕЛЕВИЗИЈА – Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), 

емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 05-та седница 

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, 

Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), емитуван во периодот од 13 

до 19 јануари 2014 година, донесе заклучок со кој го задолжи Секторот за програмски 

работи, по истекот на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на донесувањето на 

поединечниот акт (решението), да изврши контролен надзор, со цел да се утврди дали 

субјектот на надзорот постапил по опомената (во целост, делумно или не постапил). 

Со контролниот надзор реализиран од 5 до 11 мај 2014 година, е констатирано 

дека ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонска телевизија - Втор 

програмски сервис (МРТ2), во целост постапила по опомената изречена на 05-та 

седница на Советот на Агенцијата одржана на 29.01.2014 година. 

Со мониторингот е констатирано дека ЈП МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА 

Скопје, Македонска телевизија - Втор програмски сервис (МРТ2), ги почитува:  

- законската обврска да емитува најмалку 14 часа вокална и/или вокално-

инструментална музика на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во 

Република Македонија во текот на неделата. Во анализираната недела емитуваше 27 

часа 48 минути и 2 секунди вокална и/или вокално-инструментална музика на јазиците 

на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија;  

- обврската за распределба на музиката - забавната музика беше застапена 

со 14 часа 26 минути и 40 секунди, а народната музика со 13 часа 21 минута и 22 

секунди; и 

- одредбата од став 6 на овој член, најмалку половина од обврската за музика, 

утврдена во став 4 (најмалку 7 часа во текот на една седмица), да ја остварува во 

периодот од 07.00 до 19.00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот 

од 07:00 до 19:00 часот се емитувани над 20 часа вокална и/или вокално-

инструментална музика на јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во 

Република Македонија. 

 

Точка 5 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје,  емитуван во периодот 

од 5 до 11 мај 2014 година. 

   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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски, Столе Наумов, го усвои предложениот Извештај од контролниот надзор 

на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје,  емитуван во периодот од 5 до 

11 мај 2014 година. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 05-та седница              

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот 

од 13 до 19 јануари 2014 година, донесе заклучок со кој го задолжи Секторот за 

програмски работи, по истекот на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на 

донесувањето на поединечниот акт (решението), да изврши контролен надзор, со цел 
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да се утврди дали субјектот на надзорот постапил по опомената (во целост, делумно 

или не постапил). 

Со контролниот надзор е утврдено дека ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, во целост 

постапил по опомената, отстранета е извршената повреда на член 92 ставови 4 и 6 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Со мониторингот од 5 до 11 мај 2014 година, е констатирано дека ТРД КАНАЛ 5  

ДООЕЛ Скопје ја почитува законската обврска да емитува најмалку 8 часа вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик во текот на неделата. Во 

анализираната недела емитуваше 16 часа 1 минута и 18 секунди вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик. Забавната музика беше 

застапена со 7 часа 47 минути и 14 секунди а народната музика со 8 часа 14 минути и 4 

секунди. Исто така, ги почитува и одредбите од став 6, најмалку половина од обврската 

за музика, утврдена во став 4 (најмалку 4 часа), да ја оствари во периодот од 07:00 до 

19:00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот во периодот од 07:00 до 19:00 часот, 

се емитувани 2 часа 34 минути и 11 секунди забавна музика и 3 часа 15 минути и 9 

секунди народна музика. 

 

Точка 6 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во 

периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

      Членот на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека му се чини 

оти броењето на секунди е нешто што можеби е предвидено со законот ама не се 

гледа дека треба да биде санкционирано ако случајно некоја минута е повеќе или 

помалку од половината време за забавна и половината време за народна музика. 

Целта на Законот е рече, како што ја разбира, да се промовира македонската музика. И 

доколку таа поделба не е точно распределена пола на пола, запраша која е 

вистинската загуба за македонската музика? На крајот од дискусијата додаде дека 

прекршокот направен на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ 

Скопје, не треба да биде санкциониран. 

      Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека висината на казната 

изнесува 20.000 илјади евра, без порамнување. Во таа насока рече дека се надева 

дека судот ќе има поблагопријатна клима кај судиите при изрекување на пресудата. 

Според него казните се многу високи, во овој случај станува збор за национални 

телевизии кои имаат големи приходи, но за останатите радиодифузери кои немаат 

дозвола на национално ниво, оваа казна би значела дека ќе стават клучот на 

медиумот. Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека поделбата на 

музиката кај ТВ Сител не е направена за половина час, најмногу еден час, но од друга 

страна ТВ Сител има емитувано македонска музика за 1 час и 20 минути повеќе од 

потребното, од 8-те часа, за време од 24 часа. И сега ќе се изрекува мерка затоа што 

во анализираната недела имал повеќе народната музика која беше застапена со 5 часа 

40 минути а забавната музика со 3 часа 39 минути. Да можеше законски да се изрече 

уште една опомена рече дека тоа и ќе го предложел и за ТВ Сител и за ТВ Телма. На 

крајот додаде дека мерењето секој ден на емитувана музика преставува мачна работа. 

         Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ, рече дека пред се 

станува збор за емитување на македонска музика, но радиодифузерите да се 

казнуваат со 20.000 евра? Смета дека судот треба ова да го земе во предвид. 

     Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД 

Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 
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            Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 05-та седница              

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот 

од 13 до 19 јануари 2014 година, донесе заклучок со кој го задолжи Секторот за 

програмски работи, по истекот на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на 

донесувањето на поединечниот акт (решението), да изврши контролен надзор, со цел 

да се утврди дали субјектот на надзорот постапил по опомената (во целост, делумно 

или не постапил). 

           Со контролниот надзор е утврдено дека ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, делумно 

постапил по опомената, не е целосно отстранета извршената повреда на член 92 

ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

           Со оглед дека горенаведениот радиодифузер и покрај донесеното решение за 

опомена продолжил со вршење на повредата - член 92 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, за која е опоменет во текот на годината, Советот на 

Агенцијата со 10 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, м-р Васко 

Петревски, Методи Стоименовски, и четири воздржани гласа од членовите на Советот 

на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ и 

Сељадин Џезаири, одлучи: 

- против ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка за сторен прекршок од член 146 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијат го задолжи Секторот за правни работи, пред поднесување 

на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе 

постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

Точка 7 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД АЛСАТ - М ДОО Скопје, емитуван во периодот 

од 5 до 11 мај 2014 година. 

   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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски, Столе Наумов,  го усвои предложениот Извештај од контролниот надзор 

на програмскиот сервис на ТРД АЛСАТ - М ДОО Скопје, емитуван во периодот од 5 до 

11 мај 2014 година. 

  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 05-та седница              

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД Алсат–М ДОО Скопје, емитуван во периодот од 

13 до 19 јануари 2014 година, донесе заклучок со кој го задолжи Секторот за 

програмски работи, по истекот на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на 

донесувањето на поединечниот акт (решението), да изврши контролен надзор, со цел 

да се утврди дали субјектот на надзорот постапил по опомената (во целост, делумно 

или не постапил). 
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Со контролниот надзор е утврдено дека ТРД Алсат–М ДОО Скопје, во целост 

постапил по опомената, отстранета е извршената повреда на член 92 став 4 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Со мониторингот од 5 до 11 мај 2014 година, е констатирано дека ТРД Алсат–М 

ДОО Скопје ја почитува законската обврска да емитува најмалку 8 часа вокална и/или 

вокално-инструментална музика на албански јазик во текот на неделата. Во 

анализираната недела емитуваше 15 часа 54 минути и 17 секунди вокална и/или 

вокално-инструментална музика на албански јазик. Забавната музика беше застапена 

со 6 часа 22 минути и 52 секунди, а народната музика со 9 часа 31 минута и 25 секунди. 

Исто така, ги почитува одредбите од став 6, најмалку половина од обврската за музика, 

утврдена во став 4, да ја оствари во периодот од 07:00 до 19:00 часот. Во неделата 

кога е извршен надзорот во периодот од 07:00 до 19:00 часот, се емитувани 3 часа 18 

минути и 3 секунди забавна музика и 4 часа 56 минути и 1 секунда народна музика. 

 

Точка 8 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, 

емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 година. 

      Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, рече дека неговата 

дискусија оди во насока на претходната дискусија на неговите колеги. Смета дека 

казните се превисоки и треба да се размислува како вид на предлог, ако Агенцијата 

нема ингеренции да казнува како на пример во информативниот дел каде може да се 

случат посериозни пропусти, сега со едно гласање ќе се казнат за нешто што смета 

дека особено кога разликата недостасува и кај ТВ Сител и кај ТВ Телма за безмалку 

еден час. Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири рече дека е за 

почитување на правилата на игра но не треба да се фаќаме за сламка, односно кога 

станува збор да се казнуваат, треба да се казнуваат за посериозни пропусти.  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од контролниот надзор на програмскиот сервис на ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 мај 2014 

година. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 05-та седница              

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД TВ МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, емитуван во 

периодот од 13 до 19 јануари 2014 година, донесе заклучок да го задолжи Секторот за 

програмски работи, по истекот на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на 

донесувањето на поединечниот акт (решението), да изврши контролен надзор, со цел 

да се утврди дали субјектот на надзорот постапил по опомената (во целост, делумно 

или не постапил). 

 Со контролниот надзор е утврдено дека ТРД TВ МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, 

делумно постапил по опомената, односно целосно не ја отстранил извршената повреда 

на член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Со оглед дека горенаведениот радиодифузер и покрај донесеното решение за 

опомена продолжил со вршење на повредата - член 92 став 4 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, за која е опоменет во текот на годината, Советот на 

Агенцијата со 10 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, м-р Васко 

Петревски, Методи Стоименовски, и четири воздржани гласа од членовите на Советот 
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на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумово, Бранко Радовановиќ и 

Сељадин Џезаири, одлучи: 

- против ТРД TВ МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, да поднесе барање за поведување 

на прекршочна постапка за сторен прекршок од член 146 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, пред 

поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, 

да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

Точка 9 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од контролниот 

надзор на програмскиот сервис ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 

5 до 11 мај 2014 година. 

 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски, Столе Наумов,  го усвои предложениот Извештај од контролниот надзор 

на програмскиот сервис ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 5 до 11 

мај 2014 година. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 05-та седница 

одржана на 29.01.2014 година, во врска со предложениот Извештај од вонредниот 

надзор на програмскиот сервис на ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот 

од 13 до 19 јануари 2014 година, донесе заклучок со кој го задолжи Секторот за 

програмски работи, по истекот на рокот од 90 (деведесет) дена од денот на 

донесувањето на поединечниот акт (решението), да изврши контролен надзор, со цел 

да се утврди дали субјектот на надзорот постапил по опомената (во целост, делумно 

или не постапил). 

Со контролниот надзор е утврдено дека ТРД ТВ АЛФА ДООЕЛ Скопје, во целост 

постапил по опомената, отстранета е извршената повреда на член 92 став 4 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Со мониторингот од 5 до 11 мај 2014 година, е констатирано дека ТРД ТВ АЛФА 

ДООЕЛ Скопје ја почитува законската обврска да емитува најмалку 8 часа вокална 

и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик во текот на неделата. Во 

анализираната недела емитуваше 16 часа 30 минути и 35 секунди вокална и/или 

вокално-инструментална музика на македонски јазик. Забавната музика беше 

застапена со 8 часа 48 минути и 38 секунди, а народната музика со 7 часа 41 минута и 

57 секунди. Исто така, ТВ АЛФА ги почитува одредбите од став 6, најмалку половина од 

обврската за музика, утврдена во став 4, да ја оствари во периодот од 07:00 до 19:00 

часот. Во неделата кога е извршен надзорот во периодот од 07:00 до 19:00 часот, се 

емитувани 4 часа 38 минути и 46 секунди забавна музика и 2 часа 30 минути и 51 

секунда народна музика. 

 

Точка 10 

            Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Одговор на Приговорот на ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, бр. 03-2699/5 од 16.05.2014 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 11 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 
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претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: д-р Борис Арсов, Сељадин Џезаири м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, 

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, 

Методи Стоименовски и три воздржани гласа од членовите на Советот на Агенцијата: 

акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумово, Бранко Радовановиќ, го усвои Одговорот на 

Приговорот на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, бр. 03-2699/5 од 

16.05.2014 година, подготвен од Секторот за правни работи и Секторот за програмски 

работи. 

   Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави горенаведениот 

одговор до ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје. 

            Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

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

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 11 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај за исполнување на 

обврската за емитување европски аудиовизуелни дела во 2013 година. 

     Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска 

објасни дека Извештајот за исполнување на обврската за емитување европски 

аудиовизуелни дела во текот на 2013 година, се однесува на обврските што 

произлегуваа од членовите 73 и 123 од Законот за радиодифузната дејност. Според 

член 123 од Законот, МРТ1 беше должна годишно да емитува најмалку 60%, а 

националните комерцијални радиодифузери најмалку 51% европски аудиовизуелни 

дела. Начинот на кој радиодифузерите ќе ја исполнат оваа обврска беше детално 

регулирана со подзаконски акт – Правилник за европски аудиовизуелни дела. Според 

Правилникот, рокот за доставување на обрасците со евиденцијата за емитуваните 

европски дела во 2013 година беше 31 јануари 2014 година. Вообичаено 

радиодифузерите доцнеа со доставување на обрасците со евиденцијата за 

емитуваните европски аудиовизуелни дела. По потсетувањето од Агенцијата, до 

подготвувањето на овој извештај, податоци доставија сите медиуми на државно ниво 

што имаат ваква обврска освен ТВ Канал 5 Плус и Наша ТВ. Од податоците што ги 

доставија МРТ1, ТВ Телма, ТВ Канал 5, ТВ Алсат-М, ТВ Сител, ТВ Сонце, ТВ Алфа и 

ТВ Сител 3, евидентно е дека сите радиодифузери ја исполниле обврската за 

емитување европски дела во 2013 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

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

Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе 

Наумов, го усвои предложениот Извештај за исполнување на обврската за емитување 

европски аудиовизуелни дела во 2013 година, подготвен од Секторот за програмски 

работи. 

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

Република Македонија“, бр.184/13, 13/14 и 44/14) не донесува суштински промени во 

однос на обврската за емитување европски аудиовизуелни дела, имајќи предвид дека 

со денот на влегувањето во сила на овој Законот (3 јануари 2014 година) престана да 

важи Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија“ 

број 100/05, 19/07, 103/08, 152/08, 06/10, 145/10, 97/11, 13/12 и 72/13), против 

радиодифузерите ТВ Канал 5 Плус и Наша ТВ што не ја исполнија обврската да го 
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известат регулаторот за емитувањето европски дела во 2013 година, не постојат 

формално правни претпоставки за преземање мерки. 

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

дописи до радиодифузерите ТВ Канал 5 Плус и Наша ТВ во однос на обврската за 

емитување европски аудиовизуелни дела, со рок од 15 дена од денот на приемот на 

дописот, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да ги достават 

обрасците со евиденцијата за емитуваните европски аудиовизуелни дела во 2013 

година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ги достави горенаведените 

дописи до ТВ Канал 5 Плус и Наша ТВ. 

 

Точка 12 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

извршените вонредни надзори врз работата на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи ГАЛАВИЗИОН 5 КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола и ИГМАС-

НЕТ ДООЕЛ Битола на ден 14.05.2014 година. 

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

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, ја објасни предметната 

информација. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со извршените вонредни надзори врз работата на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ГАЛАВИЗИОН 5 КОМПАНИ 

ДООЕЛ увоз-извоз Битола и ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола на ден 14.05.2014 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

писмениот Извештајот за извршениот вонреден надзор на ден 14.05.2014 година на 

Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски 

ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола, бр. 11-2829/1 од 16.05.2014 година. 

Согласно извештајот од извршениот вонреден надзор на Трговското 

радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски ИГМАС-НЕТ 

ДООЕЛ Битола, Советот на Агенцијата 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, 

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

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе Наумов, донесе Решение 

за преземање мерка со кое ќе го опомене и ќе му наложи на операторот веднаш да го 

исклучи реемитувањето на следните програмски сервиси во рамките на аналогниот 

пакет: Eurosport, Sport Klub (SK3), AXN, Fen TV, Sport Klub (SK1), Ultra, Boomerang, 

Визија, Боем, Sport Klub (SK2), OBN, RTS-SAT, HRT1, Lov i ribolov, Cinemania, Folklor, 

BOM, Discovery Channel, Planeta, RTL, HRT3, K-15 music, mini ultra, BN Music, Aljazeera 

Balkans и Golf Klub, согласно член 23, алинеја 1 и член 141 став 13 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги.. 

Советот на Агенцијата 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, 

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

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе Наумов, одлучи на 

Трговското радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски 

ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола, да му изрече Решение за преземање мерка, веднаш да го 
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отстрани недостатокот во однос на реемитуваниот програмскиот сервис Discovery 

Channel, кој за своите претплатници во рамките на аналогниот пакет го реемитуваше 

странскиот програмски сервис со титл на српски јазик, спротивно на член 64 став 2 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Контролниот надзор да се изврши 

по доставена повратница од Македонска пошта дека решението е уредно примено од 

страна на операторот. 

Советот на Агенцијата го усвои писмениот Извештај за извршениот вонреден 

надзор на ден 14.05.2014 година на Друштвото за производство услуги и трговија 

ГАЛАВИЗИОН 5 КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола, бр. 11-2828/1 од 16.05.2014 

година. 

Советот на Агенцијата 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, 

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

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе Наумов, донесе Решение 

за преземање мерка со кое ќе го опомене Друштвото за производство услуги и трговија 

ГАЛАВИЗИОН 5 КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола и ќе му наложи веднаш да го 

исклучи реемитувањето на следните програмски сервиси во рамките на аналогниот 

пакет: Planeta, MTV,  Eurosport, ТВ Сонце, Тера, Канал 5 плус, Канал 5, Телма, Визија, 

Боем, b92 info, 24 вести, HRT3, BN music, nickelodeon, VIVA, Fen TV, Hayat, OBN, KCN 3, 

Atlas TV, klasik TV, Алфа ТВ, РТРС, Chanal M,  Slovenia 2, BOM, Наша ТВ и K-15 music, 

согласно член 23, алинеја 1 и член 141 став 13 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

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

издавањето на горенаведените Решенија, со цел да се утврди дали Трговско 

радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски ИГМАС-НЕТ 

ДООЕЛ Битола и  Друштвото за производство услуги и трговија ГАЛАВИЗИОН 5 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола постапиле по истите упатени од Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во спротивно Агенцијата ќе поведе 

прекршочна постапка против овие оператори.  

       Контролниот надзор да се изврши по доставените повратници од Македонска 

пошта дека горенаведените решенија се уредно примени од страна на операторите.     

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права во соработка со Секторот за правни 

работи 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. 
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Точка 13 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

извршениот контролен надзор врз работата на операторот на јавна електронска 

комуникациска мрежи БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола (аналоген и дигитален пакет) 

на ден 14.05.2014 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски, Столе Наумов, ја усвои Информацијата во врска со извршениот 

контролен надзор врз работата на операторот на јавна електронска комуникациска 

мрежи БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола (аналоген и дигитален пакет) на ден 

14.05.2014 година. 

    Советот на Агенцијата ги усвои писмените извештаи за извршениот контролен 

надзор врз работата операторот на јавна електронска комуникациска мрежи на 

Друштвото за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола 

(аналоген и дигитален пакет), бр. 11- 2825/1 од 16.05.2014 година и бр. 11- 2826/1 од 

16.05.2014 година. 

При извршениот контролен програмски надзор врз операторот на јавна 

електронска комуникациска мрежа констатирано е дека Друштво за производство, 

трговија и услуги БТВ-НЕТ увоз-извоз ДОО Битола во рамките дигиталниот пакет 

постапил во целост по издаденото Решение за исклучување на реемитувањето на 

програмски сервиси бр.11-58 од 14.02.2014 година, и во рамките на аналогниот пакет 

постапил во целост по издаденото Решение за исклучување на реемитувањето на 

програмски сервиси бр.11-57 од 14.02.2014 година и по Решението за преземање на 

мерка бр.11-59 од 14.02.2014 година. 

 

Точка 14 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

поведени прекршочни постапки / постапки за порамнување за време на 

Претседателските и Предвремените парламентарни избори во 2014 година во 

Република Македонија. 

 Раководителката на Секторот за правни работи Цветанка Митревска, објасни 

дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за Претседателските и 

Предвремените парламентарни избори во 2014 година во Република Македонија, 

поради повреда на Изборниот Законик, кон радиодифузерите поведе вкупно 34 

(триесет и четири) прекршочни постапки/ постапки за порамнување, од кои 19 

(деветнаесет) постапки за порамнување завршија успешно, 8 (осум) постапки за 

порамнување се во тек, 7 (седум) постапки за порамнување завршија неуспешно, и се 

поведени прекршочни постапки пред надлежен суд. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

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

Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе 

Наумов, ја усвои предложената Информација во врска со поведени прекршочни 

постапки / постапки за порамнување за време на Претседателските и Предвремените 
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парламентарни избори во 2014 година во Република Македонија, подготвена од 

Секторот за програмски работи. 

 

Точка 15 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

отворената и заклучена стечајна постапка над Трговското радиодифузно друштво 

„РАДИО БЕСА” ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени. 

 Раководителката на Секторот за правни работи ја објасни предметната 

информација во врска со Трговското радиодифузно друштво „РАДИО БЕСА“ ДООЕЛ 

с.Црнилиште, Долнени, кое е имател на дозвола за радио емитување бр.07-2046/1 од 

18.06.2007 година,     на  локално ниво – Прилеп, преку  терестријален предавател, 

музичко – говорно радио од општ формат, на албански јазик и македонски јазик. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, рече дека кога веќе 

престанува да важи дозволата на ТРД „РАДИО БЕСА” ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени 

по сила на закон, предложи да се разгледа можноста веднаш да се отвори конкурс за 

доделување нова дозвола.  

  Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

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

Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе 

Наумов, ја усвои предложената Информација во врска со отворената и заклучена 

стечајна постапка над Трговското радиодифузно друштво „РАДИО БЕСА” ДООЕЛ 

с.Црнилиште, Долнени. 

По правосилноста на Решението Ст.бр.100/2014 од 28.04.2014 година, на 

Основниот суд во Прилеп, со кое се отвори стечајна постапка над Трговското 

радиодифузно друштво „РАДИО БЕСА“ ДООЕЛ, с.Црнилиште, Долнени и истата не се 

спроведува, Советот на Агенцијата заклучи: 

- дозволата за радио емитување бр.07-2046/1 од 18.06.2007 година на радиодифузерот 

ТРД „РАДИО БЕСА” ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени, престана да важи по сила на закон 

согласно член 85 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

       Секторот за економско – финансиски работи, утврди дека ТРД „РАДИО БЕСА“ 

ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени, нема финансиски обврски кон Агенцијата, што значи 

дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како доверител, нема 

побарување спрема горенаведениот должник 

       Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, радиодифузерот 

ТРД „РАДИО БЕСА” ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени, да го избрише од регистарот на 

радиодифузери на Агенцијата, согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, за што Агенцијата не носи одлука. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис со 

кој ќе го извести ТРД „РАДИО БЕСА“ ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени за заклучокот на 

Советот на Агенцијата. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до ТРД 

„РАДИО БЕСА“ ДООЕЛ с.Црнилиште, Долнени. 
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Точка 16 

             Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

понудата доставена од ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ – Скопје, бр. 02-

2789/1 од 14.05.2014 година, со Предлог-Одлука. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со понудата доставена од ПЕРПЕТУУМОБИЛЕ 

СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ – Скопје, бр. 02-2789/1 од 14.05.2014 година. 

Советот на Агенцијата 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, 

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

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе Наумов, донесе Одлука за 

одобрување финансиски средства, во вкупен износ од 1.316,88 денари, со пресметан 

данок на додадена вредност, заради набавка на стока: батерија BAT 7 акумулатор 12V 

7 Ah на влезната врата, согласно понудата, наш бр.02-2789/1 од 14.05.2014 година 

(бр.2014-3868 од 14.05.2014 година), со што ќе се овозможи функционално движење на 

влезната врата, а со тоа и непречен пристап во службените простории на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Горенаведените средства се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РМ за 2014-та година. 

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

горенаведената одлука. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

     Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско финансиски работи во 

соработка со Секретаријатот, Секторот за правни работи и Секторот за европска и 

меѓународна соработка и односи со јавноста, да го реализира заклучокот. 

 

Точка 17 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за постапување 

по Заклучок бр.02-5050/5 од 27.12.2013 година и Заклучок бр.02-2216/9 од 11.04.2014 

година, во врска со доставена диплома за завршени постдипломски студии од 

Владимир Крстевски. 

 Раководителката на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска, објасни 

дека на ден 16.05.2014 година, Владимир Крстевски дојде во Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, и како доказ достави копија (на бугарски и англиски 

јазик), од Диплома наш бр.03-2284/2, за завршено високо образование – степен 

Магистер, насока: Филмска и телевизиска режија, звање: Филмски и телевизиски 

режисер, издадена од Слободниот Универзитет Варна „Црноризец Храбар“, со 

регистрационен бр.6672/2002. 

  Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

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

Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе 

Наумов, ја усвои предложената Информација за постапување по Заклучок бр.02-5050/5 
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од 27.12.2013 година и Заклучок бр.02-2216/9 од 11.04.2014 година, во врска со 

доставена диплома за завршени постдипломски студии од Владимир Крстевски. 

Советот на Агенцијата констатира дека Заклучокот на Советот за радиодифузија 

бр.05-5050/5 од 27.12.2013 година и Заклучокот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги бр.02-2216/9 од 11.04.2014 година, се реализирани во 

целост. 

 

Точка 18, 19, 20 и четири точки под точка 21 - Разно 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги разгледа 

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД – оператор на 

кабелска мрежа Кабел - Нет  ДОО Струмица,  Друштво за телекомуникациски 

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

Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп, Друштво за 

телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ ДООЕЛ Битола и Друштво за производство, трговија и 

услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 

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: ТРД – 

оператор на кабелска мрежа Кабел - Нет  ДОО Струмица,  Друштво за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, 

Прилеп, Друштво за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, ТРД – оператор на 

кабелска мрежа ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ ДООЕЛ Битола и Друштво за 

производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

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

Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, Столе 

Наумов, одлучи:   

 - на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел - Нет  ДОО Струмица, 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 ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел - Нет ДОО Струмица, да му се издаде 

Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.2, за регистрација 

на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на 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.64, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.5, за регистрација на пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 



17 

 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ ДООЕЛ Битола, 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 производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.11, за регистрација на пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

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

Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.6, за регистрација 

на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

          Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на 

предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 

управна постапка – Уп 1. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: ТРД – оператор 

на кабелска мрежа Кабел - Нет  ДОО Струмица,  Друштво за телекомуникациски 

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

Скопје, за градовите Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп, Друштво за 

телекомуникации СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ ДООЕЛ Битола и Друштво за производство, трговија и 

услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 

 

Бр.02-2846/19                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

 30.05.2014 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 

 


