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ЗАПИСНИК 
од 11 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 25.02.2014 година 
 

 

 

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

Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 

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

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

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Замир Мехмети (годишен одмор). 

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

Јаневска, Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Драгица 

Љубевска, м-р Ружица Бошнакоска – Јотевска, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ.  

            Други присутни: Соња Казиовска од Дневник. 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 11-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

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

Пред да се стави на усвојување предложениот дневен ред, Претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски информира дека под точката 3 Разно, ќе 

има и други точки, односно 11 (единаесет) Барања за регистрирање на пакети 

програмски сервиси,  Предлог-Процедура за постапување на Стручната служба при 

утврдување прекршувања на Изборниот законик за време на Претседателските избори 

во 2014 година, Записник од 10-та седница, која се одржа на 24.02.2014 година, 

Информација од конференцијата „Насоки за развој на аудиовизуелните индустрии во 

Република Македонија – филм, телевизија, видео игри“, подготвена од членот на 

Советот на Агенцијата Лазо Петрушевски  и Информација по повод барањето на ТРД 

ТВ Алфа ДООЕЛ – Скопје за затемнување на реемитувани странски програмски 

сервиси заради заштита на нејзините ексклузивни права за емитување на играна и 

друга програма. Други предлози за измена и дополнување на Дневниот ред не беа 

понудени. 

            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: акад. Бојан 

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

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

м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, го усвои следниот: 

 

 

Д н е в е н р е д 

  

1. Извештај за годишна сметка за 2013 година на Агенцијата за аудио и аудио 

визуелни медиумски услуги.  

2. Информација за одржани обуки со радиодифузерите во врска со нивните 

обврски од Изборниот законик и за Методологијата за мониторинг за време на изборни 

процеси.  

3. Разно.  
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Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај за годишната сметка 

за 2013 година на Агенцијата за аудио и аудио визуелни медиумски услуги.  

       Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи објасни дека 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, годишната сметка ја изготвува 

според Законот за сметководство за непрофитни организации и Правилникот за 

сметководство на непрофитни организации („Службен весник на РМ“ бр 

42/03,117/05,11/06,8/09 и 12/09). Годишната сметка на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за  2013-та година ги содржи следните обрасци: 

Биланс на состојба, Биланс на приходите и расходите, Белешка за распоредување на 

резултатот, Образец ДБ-Даночен биланс, Образец ДЕ-Посебни податоци за системот 

за државна евиденција  и Образец СПД-Рекапитулар-структура на приходи по дејности. 

Исто така ги наведе вкупните остварени приходи во 2013-та година и изворите од 

остварените приходи. Детално ги објасни и вкупно направените расходи на Агенцијата 

во 2013-та година.  

        Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, даде 

објаснување во однос на побарувањата што ги има Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, кои изнесуваат околу 30 милиони денари и се 

побарувања кои потекнуваат од претходните години, а произлегуваат од не 

наплатениот годишен надоместок за вршење радиодифузна дејност, со напомена дека 

таа сума со завршната годишна сметка за 2011 година изнесувала околу 54 милиони 

денари. Побарувањата што ги има Агенцијата од околу 30 милиони денари потекнуваат 

од 2009, 2010 и 2011 година и реално истите не можат да се наплатат поради 

престанок на должниците како субјекти и немање имот од кој би можела да се изврши 

наплатата. Единствено ново побарување кое е направено во минатата година е она 

спрема ТВ АБ Канал, и се однесува на неколку дена од издавањето на фактурата до 

затварањето на оваа телевизија. Бидејќи истата не го плати надоместокот, се води 

судска постапка, но е прашање дали ќе има имот од кој ќе може да се изврши 

наплатата. По завршување на судските постапки, доколку нема можности за наплата за 

побарувањата, ќе следува отпишување на тие побарувања.  

     Во дискусијата со свои прашања до Раководителот на Секторот за економско-

финансиски работи во однос на годишниот извештај, учествуваа Заменикот на 

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

Агенцијата Столе Наумов. 

           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, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири и 

Методи Стоименовски, донесе одлука за усвојување на Извештајот за годишната 

сметка за 2013 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

           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 да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги Одлуката и Извештајот за годишната сметка за 

2013 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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Точка 2 

Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за одржани 

обуки со радиодифузерите во врска со нивните обврски од Изборниот законик и за 

Методологијата за мониторинг за време на изборни процеси.  

На 14, 19 и 21 февруари 2014 година беа одржани вкупно 5 обуки на кои 

радиодифузерите беа запознаени со Изборниот законик, односно со обврските за 

медиумите во поглед на известувањето во периодот од распишување на 

Претседателските избори 2014 година до почетокот на изборната кампања, изборното 

медиумско претставување во кампањата и правилата за изборниот молк. Исто така, 

беше образложено како остварувањето на овие обврски се операционализира во 

мерливи категории преку научно заснованата Методологија за мониторинг на 

изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси 

за време на изборни процеси што ја користи Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. Беа запознаени и со можноста да ги консултираат сите релевантни 

акти (извадок од Изборниот законик, Концепт и Методологија за мониторинг) на 

посебниот линк од веб страницата на Агенцијата, каде може да се најде и Power Point 

презентацијата користена за време на обуките.  

Првата обука се одржа во Скопје на 14 февруари и на неа беа поканети 

уредниците и управителите на сите терестријални и сателитски ТВ сервиси и на радио 

програмските сервиси на државно ниво, како и медиумите од Скопје, Куманово, 

Кратово и Крива Паланка. Од поканетите 48 медиуми, на обуката присуствуваа 13 

претставници на 10 радиодифузери (ТВ 24 Вести, ТВ Алсат – М, ТВ БТР, ТВ МТМ, 

Наша ТВ, ТВ Тиквешија од Кавадарци, ТВ Хана од Куманово, националните Радио 

Канал 77 и Радио Слободна Македонија и скопското Скај Радио). 

 На 19 февруари се реализираа две регионални обуки. Едната во Тетово, а 

другата во Охрид. На првата беа поканети 24 медиуми од Тетово, Гостивар, Ростуше, 

Кичево, Пласница и Македонски Брод, а присуствуваа 10 претставници од 5 медиуми 

(ТВ Боем од Кичево, ТВ Кисс, ТВ Коха, ТВ Менада и Радио РЕД ФМ од Тетово). На 

втората беа поканети 29 радиодифузери од Охрид, Струга, Дебар, Битола, Прилеп, 

Долнени и Велешта, а учествуваа 19 претставници на 13 медиуми (ТВ Аниса од 

Пласница, ТВ Вижн од Прилеп, ТВ Калтрина од Струга, ТВ Лажани од Долнени, ТВМ, 

ТВ Морис и НТВ од Охрид, ТВ Тера од Битола, Радио МХ, Радио Охрид и Супер Радио 

од Охрид, Радио Рапи од Велешта и Радио Холидеј од Прилеп) . 

На 21 февруари се одржаа уште две обуки – во Кавадарци и во Штип. Првата 

беше планирана како средба со 15 радија и телевизии од Кавадарци, Велес, Неготино, 

Валандово и Гевгелија. Присутни беа 11 новинари и уредници од 6 медиуми (КТВ и ТВ 

Тиквешија од Кавадарци, ТВ Канал 21 од Велес, Радио 5 ФМ од Велес, Галакси Радио 

од Кавадарци и Радио Тајм од Гевгелија). За втората се очекуваше присуство на 22 

медиуми од Штип, Берово, Делчево, Кочани, Свети Николе, Виница, Пехчево, 

Пробиштип, Струмица и Радовиш. Учествуваа 11 претставници од 8 медиуми (ТВ Вис 

од Струмица, ТВ Еми и ТВ Кобра од Радовиш, ТВ Протел од Пробиштип, ТВ Свет од 

Свети Николе, ТВ Стар од Штип, Еко Радио од Пробиштип и Радио Модеа од Свети 

Николе. 

Членот на Советот на Агенцијата м-р Васко Петревски информира дека заедно 

со Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членот 

на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири биле на обуката која се одржала во 

Тетово но констатира дека одѕивот за учество на претставниците на поканетите 

радиодифузери исто како и минатата година, бил многу слаб. Потенцира дека односот 

на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми спрема сите 

радиодифузери е многу коректен, но нивниот однос спрема Агенцијата како 
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регулаторно тело е несериозен, и покрај тоа што навистина Агенцијата во голем број 

случаи спрема медиумите е толерантна, се разбира како што рече во рамките на 

Законот.  

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски исто така 

објасни дека во Скопје на 14 февруари од поканетите 48 медиуми, на обуката 

присуствуваа претставници на 10 радиодифузери. Во однос на ова додаде дека не 

треба во иднина медиумите да говорат дека не биле запознаени со одредбите на 

Законот и дека не го прочитале Изборниот законик. Во суштина рече дека оние 

радиодифузери кој и пред обуките се интересираат и бараат одговори за одредени 

дилеми во врска со примената на Изборниот законик, биле присутни на обуките, додека 

останатите кои не се интересираат за регулативата не биле ни присутни. Потенцира 

дека на веб страната на Агенцијата се поставени и се достапни сите потребни 

документи, извештаи, новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, чии 

извадоци им се доставени по пошта од страна на Стручната служба на сите радија и 

телевизии и на сите кабелски и други оператори.  

Членот на Советот на Агенцијата Бранко Радовановиќ, во интерес на сите 

побара во Информацијата за одржани обуки со радиодифузерите во врска со нивните 

обврски од Изборниот законик и за Методологијата за мониторинг за време на изборни 

процеси, точно да бидат наведени со име оние радиодифузери кој биле поканети но не 

дошле и присуствувале на обуките. Смета дека тие податоци се од голема важност за 

Агенцијата во однос на градење одредена политика кон нив. Бидејќи ако 

радиодифузерите ги игнорираат обуките на Агенцијата, истите потоа доколку направат 

прекршок, не треба да „се вадат“ дека не знаат и не биле информирани. 

Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека не е изненадувачки 

фактот што обуките кој ги организира Агенцијата се слабо посетени од страна на 

радиодифузерите. Има сериозни медиуми, рече, кој постојано се интересираат и 

информираат додека за останатите медиуми или нема кој да дојде или 

радиодифузната дејност им е во спореден план, односно втор бизнис. Но тоа, рече, не 

значи дека Агенцијата тензијата и кондицијата не треба да ја држи и понатака, и 

предложи да им се доставуваат сите презентации по електронска пошта на 

радиодифузерите, бидејќи на пример 99% од радиодифузерите не знаат дека од 15 

минутим, времето за политичко рекламирање е скратено на 12 минути. 

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

информира дека заедно со членовите на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири и м-

р Васко Петревски присуствувале на обуката во Тетово, каде биле присутни 

претставници на само четири медиуми. На обуката м-р Виктор Шиков од Секторот за 

програмски работи имал одлична презентацијата подготвена во Power Point. Објасни 

дека на обуката имал чест да одржи уводно излагање во поглед на Агенцијата како 

регулаторно тело и во однос на тоа што ги очекува радиодифузерите во време на 

Изборите. Во таа насока објасни дека имал можност да даде и две кратки интервјуа за 

трите регионални телевизии ТВ Менада, ТВ Кисс и ТВ Коха. Смета дека задача на 

Агенцијата како регулаторно тело е во поглед на афирмирање, прецизирање и 

дополнителна едукација во поглед на обврските, во поглед на санкциите и во поглед на 

публиката да биде професионално, објективно и во рамките на Законот информирана 

околу значајните случувања за време на Претседателските избори 2014 година. 

Доколку, рече, има и предвремени парламентарни избори веројатно ќе треба 

дополнително да се пообјаснат одредени работи на радиодифузерите. 

 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 
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членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р 

Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски ја усвои предложената Информација за 

одржани обуки со радиодифузерите во врска со нивните обврски од Изборниот законик 

и за Методологијата за мониторинг во време на изборни процеси. 

 

Точка 3 

Разно. 

 

- Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност 

законските и подзаконските норми за регистрација на програмски пакети. 

 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, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, одлучи да се прифатат Барањата за 

дополнување на регистрираните програмски пакети на: Друштво за производство, 

трговија и услуги Спејс Тел Нет Скопје с.Кадино, Друштво за производство, трговија и 

услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО 

Прилеп, ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица, ТРД – 

оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид и  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 

Подружници Телекабел. 

 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, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, одлучи:      

- на Друштво за производство, трговија и услуги Спејс Тел Нет Скопје с.Кадино, 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 и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, да му се издаде 

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

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, 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 ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп, да му се издаде 

Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.2, за регистрација 
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на дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ Ново Село Струмица, 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 СКРЕМБЛ Ново Село 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 ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23, за регистрација на пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 

за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.20, за регистрација на 

дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.15, за регистрација на пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, 

Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистрација на 

дигитален пакет програмски сервиси бр.28, за регистрација на дигитален пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, 

Струмица, Кочани,Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.7, 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 

производство, трговија и услуги Спејс Тел Нет Скопје с.Кадино, Друштво за 

производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДОО Битола, ТРД – оператор на кабелска 

мрежа КДС КАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп, ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ 

Ново Село Струмица, ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – 

оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид и  ТРД – оператор на кабелска 

мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел. 

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

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

- Во однос на предложената Информација по повод барањето на ТРД ТВ Алфа 

ДООЕЛ – Скопје за затемнување на реемитувани странски програмски сервиси заради 

заштита на нејзините ексклузивни права за емитување на играна и друга програма,   

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права објасни дека проверката на приложените договори покажува 

дека ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ  – Скопје има право на заштита на своите ексклузивни 
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права за територијата на Република Македонија, затоа што во случајов, покрај правата 

на терестријално дигитално емитување, обезбедила и таканаречени cable rights 

(кабелски права), односно права на реемитување во мрежите на операторите на јавни 

електронски комуникациски мрежи во Република Македонија. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација по повод барањето на ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ – Скопје за 

затемнување на реемитувани странски програмски сервиси заради заштита на 

нејзините ексклузивни права за емитување на играна и друга програма. 

 ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ – Скопје, на ден 19.02.2014 година, до Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, поднесе барање бр. 03-76 од 19.02.2014 година 

(наш бр. 03-1046/1 од 19.02.2014 годинa) за затемнување на реемитувани странски 

програмски сервиси заради заштита на нејзините ексклузивни права за бесплатно 

дигитално терестријално емитување и кабелско реемитување  на играна програма на 

територијата на Република Македонија. 

 Согласно доставените договори за уредени авторски права за ТВ серијата 

„Folк“ („Фолк“), составена од 20 епизоди, ТВ серијата  „Utaran“  („Oтфрлена“), составена 

од 276 епизоди, ТВ серијата  „Таjne“  („Tajни“), составена од 120 епизоди и ТВ серијата  

„Аvenida Brasil“ („Авенија Бразил“), составена од 160 епизоди, 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р 

Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо 

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

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, одлучи да го прифати барањето на ТРД ТВ 

Алфа ДООЕЛ – Скопје за затемнување на странските телевизиски програмски сервиси 

што се реемитуваат во Република Македонија, на чии програми се емитуваат 

наведените ТВ серии. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права веднаш да подготват налог за 

затемнување на странски телевизиски програмски сервиси и на 25.02.2014 да го 

достават по електронска пошта до сите оператори на јавни електронски комуникациски 

мрежи во Република Македонија и по редовна пошта, со предупредување на правните 

последици од непостапувањето по налогот за затемнување. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави налогот до 

сите оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во Република Македонија. 

 

- Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, информира 

дека минатиот четврток и петок, по електронска пошта, пратена е информација до сите 

членови на Советот на Агенцијата во врска со спорот што го имаат ТВ Сител и ТВ 

Алфа во однос на ексклузивните права за емитување на ТВ серијата „Сила“. И двете 

телевизии до Агенцијата доставиле договори за ексклузивни права за емитување на 

таа серија за територијата на Република Македонија. Проблемот е во тоа што и двете 

телевизии имаат ексклузивни права за истата серија. Рече дека Агенцијата  не е таа 

која може да утврди зошто тоа така се случило, така да согласно законот, целокупната 

документација е предадена во МВР и на барање на ТВ Алфа веднаш е поведена 

судска постапка, односно спор, во кој  судот донел времена мерка,  според која и  двете 

телевизии имаат забрана за емитување на серијата и нејзино рекламирање до 

завршување на судскиот спор. 
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- Советот го разгледа Записникот од 10-та седница, која се одржа на 24.02.2014 

година. 

       Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи во 

однос на исказот од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски 

наведен во Записникот, кој гласи: „..На крајот додаде дека му е посебно драго што 

колегата д-р Милаим Фетаи го поддржува почитувањето на Законот, така да се надева 

дека наредната седница кога како точка ќе биде ТРД АРТ Канал Струга ќе го има 

истиот став во однос на почитување на Законот, бидејќи минатата седница имале 

сосема спротивни ставови во однос на тоа“, рече дека изнесените тврдења од 

Претседателот не се точни затоа што предлогот од предлагачот д-р Зоран Трајчевски 

за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга е усвоен со 14 

гласа „за“. Рече дека не сака да се злоупотреби функцијата Претседател на Советот на 

Агенцијата и не сака кога има присуство на медиуми во јавноста да се изнесуваат не 

точности.   

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

Заменикот доколку има технички забелешки во однос на текстот, содржината на 

записникот дали нешто е додадено повеќе од потребното или не е така како што е 

кажано, да ги изнесе, во спротивно не треба да излегува надвор од точката за дневен 

ред, бидејќи темата која ја започна е посебна точка за разгледување. Претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски рече дека пасусот што го посочи 

Заменикот е кажан на 10-та седницата од него и така е и запишано. Точно е рече дека 

за покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга е усвоена со 14 

гласа „за“, но доколку се погледнат аудио/видео снимките од седницата ќе се забележи 

дека Заменикот кажал дека Законот не мора да се почитува. Потенцира дека на 

седницата треба сите да го почитуваат Деловникот за работа и кодексот на 

однесување. 

     Членот на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, запраша како може 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи да гласа „за“ 

покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Канал ДООЕЛ Струга а од друга страна не 

е за почитување на Законот? Членот на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири,  

имаше и  техничка забелешка и предложи една негова реченицата да се дополни. 

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

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан 

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

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

м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски и еден глас против од 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи, го усвои 

Записникот од 10-та седница, која се одржа на 24.02.2014 година, со забелешката од 

членот на Советот на Агенцијата Сељадин Џезаири, во текстот како што беше 

предложен. 

 

- 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, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, 
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Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, ја усвои предложената Информација од 

конференцијата „Насоки за развој на аудиовизуелните индустрии во Република 

Македонија – филм, телевизија, видео игри“, подготвена од членот на Советот на 

Агенцијата Лазо Петрушевски. 

 

- Во однос на Предлог-Процедурата за постапување на Стручната служба при 

утврдување прекршувања на Изборниот законик за време на Претседателските избори 

во 2014 година, Раководителката на Стручната служба детално ја објасни  Постапката 

кога Агенцијата поседува снимка од програмата на радиодифузерот и Постапката кога 

Агенцијата не поседува снимка од програмата на радиодифузерот.  

 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, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири и Методи 

Стоименовски, ја усвои предложената Процедурата за постапување на Стручната 

служба при утврдување прекршувања на Изборниот законик за време на 

Претседателските избори во 2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

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

аудиовизуелни медиумски услуги Процедурата за постапување на Стручната служба 

при утврдување прекршувања на Изборниот законик за време на Претседателските 

избори во 2014 година. 

 

 

 

Бр.02-1064/8                           Агенција за аудио и аудиовизуелни 

28.02.2014 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 

 

 

 

 
Изработи/одобрил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 


