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ЗАПИСНИК 
од 33- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 30.05.2014 година 
 

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

Милаим Фетаи, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, Селвер 

Ајдини, Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, 

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

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Методија Јанчески 

(оправдано отсутен), акад. Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 

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

Митревска, Арбен Саити, м-р Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Ружица 

Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, ја отвори 33-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 13 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

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

            Советот на Агенцијата, едногласно, со 12 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, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио 

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

Стоименовски, (членот на Советот на Агенцијата  м-р Алма Машовиќ не беше присутна 

за време на гласањето), го усвои следниот: 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1.  Усвојување на Записникот од 31-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.05.2014 година. 

2. Усвојување на Записникот од 32-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.05.2014 година. 

3.  Информација во врска со усвоениот Нацрт – Преддоговор за 

емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа. 

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

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ 

Куманово и Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-

извоз Куманово на ден 13.05.2014 година. 

5.  Информација во врска со потребата за предвремено раскинување на 

Договорот за јавна набавка бр.03-3307/1 од 23.07.2013 година (бр.014/2013 од 

23.07.2013 година), склучен со Друштвото за производство, трговија и услуги 

„ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со Предлог -  Одлука. 

6.  Барање бр. 11-256 од 27.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 10 на ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип. 

7.  Барање бр. 11-256 од 27.05.2014 година, за регистрирање на дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 31 на ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип. 

8.  Барање бр. 11-257 од 27.05.2014 година, за регистрирање на  пакет 

програмски сервиси бр. 12 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ 

ДОО Битола. 
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9.  Барање бр.11-204 од 27.03.2014 година, за регистрирање на дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 7 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-

НЕТ ДОО Битола. 

10.  Барање бр. 11-258 од 27.05.2014 година, за регистрирање на пакет 

програмски сервиси бр. 5 на ТИД Студио Андес ДООЕЛ Радовиш. 

11.  Барање бр. 11-258 од 27.05.2014 година, за регистрирање на дигитален 

пакет програмски сервиси бр. 2 на ТИД Студио Андес ДООЕЛ Радовиш 

12.  Информација од студиската посета на Германија, за „Почитување на 

човековите права во медиумите“, подготвена од м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р 

Емилија Петреска – Камењарова и м-р Тања Пачоска. 

13.   Извештај од присуство на работилница, подготвен од Арбен Саити. 

14. Разно 

 

 
Точка 1 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го разгледа 

и со 11 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, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, м-р 

Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и еден воздржан глас од членот на Советот 

на Агенцијата Замир Мехмети, (членот на Советот на Агенцијата  м-р Алма Машовиќ не 

беше присутна за време на гласањето), го усвои Записникот од 31-та седница на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.05.2014 година, 

во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

            Советот на Агенцијата го разгледа и со 10 гласа „за“ од Заменикот на 

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: д-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, 

Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, 

Методи Стоименовски и два воздржани гласа од Претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и членот на Советот на Агенцијата Лазо Петрушевски, 

(членот на Советот на Агенцијата  м-р Алма Машовиќ не беше присутна за време на 

гласањето), го усвои Записникот од 32-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 28.05.2014 година, во текстот како што 

беше предложен. 

 

 

Точка 3 

      Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

усвоениот Нацрт – Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски 

сервиси преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа. 

            Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, објасни дека 

наведениот преддоговор, беше објавен на веб страната на Агенцијата и сите 

заинтересирани страни беа повикани да достават забелешки во рок од 7 (седум) дена, 

односно најдоцна до 16.05.2014 година. Но, заклучно со 20.05.2014 година, до 

Агенцијата не беше доставена ниту една забелешка. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со усвоениот Нацрт – Преддоговор за 
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емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа.  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно, 

со 12 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, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир 

Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (членот на Советот на 

Агенцијата  м-р Алма Машовиќ не беше присутна за време на гласањето), го усвои 

Преддговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор 

на јавна електронска комуникациска мрежа. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави Преддоговорот за емитување/пренесување 

на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

 

 

Точка 4 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

извршените контролни надзори врз работата на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ Куманово и Друштво за 

производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово на ден 

13.05.2014 година. 

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

авторското право и сродните права, Луција Ѓурковиќ, објасни дека контролниот 

програмски надзор е спроведен со  цел да се провери дали наведените операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи постапиле по Решенијата за исклучување на 

реемитувањето на програмски сервиси издадени од Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, кои решенија се издадени врз основ на претходно 

извршен вонреден програмски надзор. При извршениот контролен програмски надзор 

врз операторите констатирани се прекршувања. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со извршените контролни надзори врз работата 

на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП 

ДООЕЛ Куманово и Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ 

увоз-извоз Куманово на ден 13.05.2014 година. 

 Советот на Агенцијата ги усвои писмените извештаи за извршените контролни 

надзори врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ВВВ-

ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ Куманово бр. 11-2827/1 од 16.05.2014 година и Друштвото за 

производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово бр. 11-

2824/1 од 16.05.2014 година. 

Согласно писмениот извештај за извршениот контролен надзор врз работата на 

операторот на јавни електронски комуникациски мрежи ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ 

Куманово бр. 11-2827/1 од 16.05.2014 година, 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, Лазо Петрушевски, 

Селвер Ајдини, Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко 

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

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

веднаш да го исклучи реемитувањето на 15-те програмски сервиси кои не се опфатени 

со потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси бр.1 од 23.09.2013 година, 
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бр.2 од 05.02.2014 година, бр.3 од 18.02.2014 година, бр.4 од 21.03.2014 година и бр.5 

од 24.04.2014 година издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги,  и тоа: Kian, 21 HD-RTV, Big Brother 1, Super Sport 2 HD, Super Sport, Films 

Actions, Films Comedy, Bang bang, RTK 1, TVSH, BN Music, Exp Ahkence, Makkah TV, 

KTV и 21 HD Plus. 

Согласно писмениот извештај за извршениот контролен надзор врз работата на 

операторот на јавни електронски комуникациски мрежи Друштво за производство 

трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово бр. 11-2824/1 од 

16.05.2014 година, 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, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, 

Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, м-р 

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

да поднесе барање за поведување прекршочна постапка поради реемитување на 

програмските сервиси: Канал 5, Алфа ТВ и Hayat, кои не се регистрирани од страна на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно член 141 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата го усвои Записникот за констатиран прекршок при 

извршен контролен надзор на операторот на јавни електронски комуникациски мрежи, 

Друштвото за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово, заедно со поканата до Лицето Горан Спасовски, одговорнo лице во 

операторот на јавна електронска комуникациска мрежа, Друштво за производство 

трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово и поканата до Друштвото 

за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ претставувано од 

горенаведеното одговорно лице, заради спроведување на постапка за порамнување 

согласно Законот за прекршоците. 

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, во врска со 

извршениот контролен надзор врз работата на операторот на јавни електронски 

комуникациски мрежи Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС 

ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со предлог за натамошно преземање на активности. 

Советот на Агенцијата го задолжи Сектор за спречување на пиратерија и 

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

издавањето на Решението до операторот на јавни електронски комуникациски мрежи 

ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ Куманово, со цел да се утврди дали операторот 

постапил по истото упатено од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во спротивно Агенцијата ќе поведе прекршочна постапка против овој оператор.  

     Контролниот надзор да се изврши по доставената повратница од Македонска 

пошта дека горенаведеното решение е уредно примено од страна на операторот. 

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

горенаведениот Записник и поканите. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права, да го подготви Решението од точка 3 

од овој заклучок. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведените покани и 

Записникот да ги достави до Друштвото за производство трговија и услуги ИП 

СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово и одговорното лице Горан Спасовски. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, Решението да го достави до  

операторот на јавни електронски комуникациски мрежи ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ 

Куманово.          
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Точка 5 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

потребата за предвремено раскинување на Договорот за јавна набавка бр.03-3307/1 од 

23.07.2013 година (бр.014/2013 од 23.07.2013 година), склучен со Друштвото за 

производство, трговија и услуги „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје, со Предлог -  Одлука. 

  Раководителката на Секторот за правни работи Цветанка Митревска и 

раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој, м-р Магдалена 

Давидовска Довлева, објаснија дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, по спроведената постапка за предметот на јавна набавка, услугата - Печатарски 

услуги со фотокопирање, склучи Договор за јавна набавка, бр.03-3307/1 од 23.07.2013 

(бр.014/2013 од 23.07.2013 година), со Друштвото за производство, трговија и услуги 

„ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, како Носител на набавката, 

чија важност истекува на ден 23.07.2014 година. Со потпишувањето на 

погоренаведениот Договор, „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, 

како носител на набавката се обврза дека услугата за која е ангажиран, ќе ја извршува 

стручно и совесно, во роковите утврдени во член 4 од истиот Договор. Меѓутоа, во 

изминатиот период неколкупати погоренаведениот носител на набавката не ги 

почитуваше роковите за извршување на предметната услуга и услугата беше извршена 

неквалитетно, на несоодветен начин, за што Агенцијата како набавувач повеќепати 

реагираше по телефон, достави и дописи, во кои беше укажано дека не се придржува 

кон договорните обврски за навремено извршување на услугата, предвидени во 

склучениот Договор за јавна набавка и дека истото може да резултира со раскинување 

на договорот од страна на Агенцијата, и тоа: на ден 14.11.2013 година беше доставен 

допис во кој е наведено дека за услугата – печатење на визит карти, за потребите на 

Агенцијата е надминат рокот за извршување на услугата, (Предупредување бр.03-

4499/1 од 14.11.2013 година), на ден 27.03.2014 година беше доставен допис во кој е 

наведено дека услугата – печатење на идентификациони картички, за потребите на 

Агенцијата е извршена неквалитетно и притоа е надминат и рокот за извршување на 

услугата, (Известување бр.03-1836/1 од 27.03.2014 година). 

Во таа насока Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, 

запраша зошто во информацијата нема предлог да се извести Бирото за јавни набавки, 

со наведената фирма да се стави на листата на фирми со со негативна референца? 

Раководителката на Секторот за правни работи Цветанка Митревска објасни 

дека еден од условите за да се издаде негативна референца е во тендерската 

документација да се предвиди и гаранција за квалитетно извршување, но во 

тендерската со „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје“ тоа не е 

предвидено. Со измените на Законот за јавни набавки, рече, има точно дефинирано 

кога може да се истакне таа негативна референца. Од страна на Бирото за јавни 

набавки се укажува дека тоа е многу сериозна работа и доколку се истакне негативна 

референца на економскиот оператор, тој наредната цела година не ќе може да работи. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со потребата за предвремено раскинување на 

Договорот за јавна набавка бр.03-3307/1 од 23.07.2013 година (бр.014/2013 од 

23.07.2013 година), склучен со Друштвото за производство, трговија и услуги 

„ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

 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, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, м-р 
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Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, донесе Одлука за раскинување на 

Договорот за јавна набавка, бр.03-3307/1 од 23.07.2013 година (бр.014/2013 од 

23.07.2013 година), склучен меѓу Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и Друштвото за производство, трговија и услуги „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ 

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за извршување на услугата – Печатарски услуги со 

фотокопирање, поради непридржување кон одредбите од склучениот Договор за јавна 

набавка, од страна на договорната страна Друштвото за производство, трговија и 

услуги „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, односно поради 

неквалитетно и ненавремено извршување на договорните обврски. 

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како Набавувач, на 

Друштвото за производство, трговија и услуги „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ 

увоз-извоз Скопје, како Носител на набавката, ќе му достави изјава за еднострано 

раскинување на Договорот за јавната набавка, бр.03-3307/1 од 23.07.2013 година 

(бр.014/2013 од 23.07.2013 година), со кој ќе се изврши предвременото раскинување на 

горенаведениот договор од овој заклучок. 

 Агенцијата како Набавувач нема никакви финансиски обврски кон „ГРАФОСЕТ 

ДИЗАЈН И ПРИНТ“, како Носител на набавката. 

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

горенаведената одлука и изјава. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви 

допис со кој ќе го извести „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, за 

донесената Одлука за предвремено раскинување на погоренаведениот Договор за 

јавна набавка, со доставување на Изјава за еднострано раскинување на Договор, 

согласно член 113 од Законот за облигациони односи. 

             Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведениот допис со 

изјавата да ги достави до „ГРАФОСЕТ ДИЗАЈН И ПРИНТ“ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

 

 

Точка 6, 7, 8, 9, 10 и 11 

            Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги разгледа 

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД РОБИ ДООЕЛ 

Штип, Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола и ТИД Студио 

Андес ДООЕЛ Радовиш. 

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 

РОБИ ДООЕЛ Штип, Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола 

и ТИД Студио Андес ДООЕЛ Радовиш. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

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, Лазо 

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

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

одлучи:   

 - на ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.10, за регистрација на пакет на програмски сервиси за 

реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
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- на ТРД РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален 

пакет програмски сервиси бр.31, за регистрација на дигитален 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.12, 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.7, за регистрација 

на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на ТИД Студио Андес ДООЕЛ Радовиш, 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. 

- на ТИД Студио Андес ДООЕЛ Радовиш, 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. 

          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 РОБИ 

ДООЕЛ Штип, Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола и ТИД 

Студио Андес ДООЕЛ Радовиш. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 Точка 12 

            Советот на Агенцијата ја разгледа и 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, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, 

Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, м-р 

Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, ја усвои предложената  

Информација од студиската посета на Германија, за „Почитување на човековите права 

во медиумите“, подготвена од м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија Петреска – 

Камењарова и м-р Тања Пачоска. 

 

 

            Точка 13 

            Советот на Агенцијата го разгледа и 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, Лазо Петрушевски, Селвер Ајдини, 

Замир Мехмети, м-р Столе Наумов, Антонио Јовановски, Бранко Радовановиќ, м-р 

Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои 

предложениот  Извештај од присуството на работилница на 19  мај 2014 година 

одржана во просториите на Факултетот за електротехника и информациски технологии, 

подготвен од Арбен Саити, раководител на Секторот за технологии и информатика. 
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          Точка 14 
           Разно 

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

и 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, Лазо 

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

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

ја усвои предложената Информација од Регионалната конференција на тема „Улогата и 

важноста на јавните радиодифузни сервиси во градењето на едно демократско 

општество “ што се одржа во Сараево, Босна и Херцеговина на 26-ти и 27-ми мај 2014 

година, подготвена од членот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски. 

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

и 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, Лазо 

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

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

ја усвои предложената Информација за учеството на Првиот Европски форум за 

медиумска и информациска писменост, одржан во Париз, Република Франција, на 27-

28 мај 2014 година, подготвена од д-р Зоран Трајчевски, претседател на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
 
 
 
 
Бр. 02-2943/10                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

 04.06.2014 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 

 

 


