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ЗАПИСНИК 
од 32- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 28.05.2014 година 
 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Милаим Фетаи, д-р Борис 

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

м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, 

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

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Зоран Трајчевски (службен 

пат), Лазо Петрушевски (службен пат). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Луција Ѓурковиќ, Арџент 

Џелили, м-р Ружица Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ, Сања Јовановиќ од ТВ Телма. 

  

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи ја 

отвори 32-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 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, Замир Мехмети, акад. 

Бојан Шоптрајанов, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

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

го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Барање бр. 11-248 од 21.05.2014 година, за регистрирање на пакет 
програмски сервиси бр. 60 на Македонски Телеком АД Скопје.  

2. Барање бр. 11-249 од 21.05.2014 година, за регистрирање на пакет 
програмски сервиси бр. 3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ 
ДООЕЛ Виница подрyжница Кратово.  

3. Барање бр. 11-250 од 21.05.2014 година, за регистрирање на пакет 
програмски сервиси бр. 2 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИНСАТ КАБЕЛ 
ДООЕЛ Виница.  

4. Барање бр. 11-255 од 23.05.2014 година, за регистрирање на пакет 
програмски сервиси бр. 25 на ТРД - оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен.  

5. Барање бр. 11-255 од 23.05.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет 
програмски сервиси бр. 22 на ТРД - оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен.  
 

 

Точка 1, 2, 3, 4 и 5 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги разгледа 

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: Македонски 

Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ 

Виница подрyжница Кратово, ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИНСАТ КАБЕЛ 

ДООЕЛ Виница и ТРД - оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен. 

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

се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: 

Македонски Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ 

ДООЕЛ Виница подрyжница Кратово, ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИНСАТ 

КАБЕЛ ДООЕЛ Виница и ТРД - оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен. 

             Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

едногласно, со 13 гласа „за“, од 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, Замир Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Столе Наумов, 

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

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи:    

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.60, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница 

подрyжница Кратово, 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 ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница, 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 КАНАЛ 16 Ресен, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.25, за регистрација на пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД - оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен, да му се издаде Потврда за 

регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.22, 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: Македонски Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа САНЕТ 

КАБЕЛ САТ ДООЕЛ Виница подрyжница Кратово, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница и ТРД - оператор на кабелска мрежа КАНАЛ 16 Ресен. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 
 

Бр.02-2899/3                          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 

 

 


