
                     
ЗАПИСНИК 

од 20 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
одржана на 01.04.2014 година 

 

 

 

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

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

Наумов, Лазо Петрушевски, Замир Мехмети, Антонио Јовановски, м-р Методија 

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

Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Милаим Фетаи (на службен 

пат) 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Цветанка Митревска, Владимир Ѓеорѓиески, Јетон 

Исмаили и Луција Ѓурковиќ.  

            Други присутни: Иван Стефановски од Центар за развој на медиуми, Маријан 

Стефановски од Центар за развој на медиуми, Љубиша Станковиќ од Утрински весник 

и Мирослава Бурнс од Слободен печат. 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 20-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

  

Д н е в е н   р е д 
 

1.  Предлог-Одговор на  Претставка - Приговор од овластен подносител на 

листа за кандидатот за претседател на Република Македонија, Стево Пендаровски, 

предложен од 38 пратеници (наш број 03-87/1 од 28.03.2014 година). 

2.  Разно.               

 

 
 Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Одговор на Претставката - 

Приговор од овластен подносител на листа за кандидатот за претседател на 

Република Македонија, Стево Пендаровски, предложен од 38 пратеници (наш број 03-

87/1 од 28.03.2014 година). 

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

дека на 31.03.2014 година во неговиот кабинет се одржа состанок со целиот 

уредувачки тим на Македонската телевизија, во врска со оваа претставка за да 

објаснат како тие го претставуваат бесплатното политичко претставување на 

политичките партии од власта и опозицијата и оние партии кои не се ни во власт ни во 

опозиција и се формирани после одржувањето на последните парламентарни избори. 

Согласно Законот, отстапено им е 3 часа на ден и на опозицијата и на власта и плус 

има 30 дополнителни минути, од кои може да искористи само една третина, односно 

10 минути, кандидатот на партијата ГРОМ, Зоран Поповски. На кандидатите за 

Претседател секој ден им е овозможено да го искористат тоа време, со тоа што, ако 

им претставува проблем секој ден да одат до Македонска телевизија, понудено им е 

од Македонска телевизија да испратат снимател и да го направат интервјуто онаму 

каде што тие сакаат. Меѓутоа, барањето или претставката на кандидатот за 

Претседател, Стево Пендаровски, се однесува на тоа средбите со граѓаните, неговите 

митинзи и реклами,  да се емитуваат на Собранискиот канал во време на бесплатно 

политичко претставување.  Во член 2 точка 25 и точка 26 е точно дефинирано што е 



бесплатно политичко рекламирање, а што платено политичко рекламирање. Сега се 

зборува само за делот до петок, додека трае кампањата за претседател, а потоа ќе се 

смени, и ќе бидат и кандидатите за Претседател и кандидатите за пратеници.  

 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека не би сакал 

постојано да биде во улога на толкувач за тоа што сакале да кажат тие што го 

пишувале Изборниот законик. Во врска со тоа што подразбира под бесплатно 

претставување, тој се изјасни дека веќе има дадено образложение уште пред две-три 

седници, кога се дискутирало на оваа тема за тие дополнителни 30 минути односно 10 

минути, затоа што има еден кандидат од партиите кои што не се предвидени со 

Изборниот законик. Се дојде до ситуација многу работи што не се напишани во 

Изборниот законик, Советот на Агенцијата дополнително да ги одредува и тоа до сега 

добро се прави. Конкретно во овој случај во право е и уредувачката политика на МТВ и 

кандидатот за Претседател. Што мислеле тие што го напишале законот, го напишале 

таму. Рече дека смета дека не треба ни тој, ни останатите членови на Советот на 

Агенцијата  да толкуваат, туку постои Државна изборна комисија, која што треба да се 

изјасни. Од Државната изборна комисија напишале бесплатно претставување на 

изборните кампањи, следствено на тоа не е потребно толкување. Како што напишале 

така треба да го спроведуваат и нека му наложат и на Јавниот радиодифузен сервис 

така да го спроведува. Ако напишале бесплатно претставување на изборните 

кампањи, можеби тоа е оксиморон, ама како го напишале и така треба да го 

спроведуваат. Изборна кампања се знае што е, а бесплатно претставување исто така 

се знае што е. Во едниот дел на Изборниот законик пишува едно, а во другиот дел 

друго. Истото се случуваше и со МТВ, генерално духот на Изборниот законик, 

избалансираноста, рамноправноста и така натаму... После тоа следуваа други 

правила за МТВ. Тој додаде дека за да нема никакви можности за избегнување на 

законот, дупки и така натаму, да го прецизираат до точка и запирка и да ја решат 

еднаш засекогаш работата, затоа што, штом не напишале колку ќе траат вестите, 

вестите ги прават што помалку да траат. На пример, за да не погрешат или за да им 

дадат помалку простор или на едните или на другите. Нека напишат во Изборниот 

законик: вестите на МТВ треба да траат 30 минути и тие три третини да бидат 

распоредени по 10 минути, а вака, вестите може да траат 10 минути и сите да добијат 

во тие третини по 3 или 3 и нешто минути. Наумов додаде дека не би сакал во таква 

улога да се стави, ниту новинарите кои што треба да се соочат со репресии, треба да 

биде доведено во прашање нивното одлучување на сметка на она што го мислеле и 

што го мислеле во Изборниот законик. Постои Државна изборна комисија која што 

треба да биде поактивна и да каже што може, затоа што веројатно мислеле, кога дале 

толкаво големо време за кое што коментиравте дека е големо и дека не би знаел како 

ќе го искористат, освен на овој начин, ако така мислеле, веројатно имале во предвид 

дека таму може да пуштаат што сакаат. Тоа треба да го расчистат меѓусебе. Ако 

напишале бесплатно претставување на изборната кампања, нека напишат што 

подразбираат под тоа.  

 Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири рече дека во таа насока 

треба да се слушне и ставот на Советот на МРТ, затоа што Советот одлучува за 

уредувачката политика на Јавниот сервис, како и ставот на Државната Изборна 

Комисија. Беспотребно топката е префрлена на Советот на Агенцијата. Ако викаме во 

одговорот од МРТ и од Собранискиот канал се очекува самостојно да одлучат за 

формата преку која ќе го реализираат бесплатното политичко  претставување, и 

притоа да го почитуваат Изборниот законик, по автоматизам топката е кај Советот на 

Агенцијата. Државната Изборна Комисија, претставници од сите политички партии и 

пратеници дадоа согласност за Изборниот законик, зошто тогаш Советот на 

Агенцијата беспотребно ќе се вклучи во за или против? Тој додаде дека како што рече 

Столе Наумов, и едната страна има право и другата. На Советот на Агенцијата не и 

преостанува да пресудува. МРТ има и Совет кој е одговорен за спроведување на 



уредувачката политика, има и претставници од сите политичи партии и Државната 

Изборна Комисија и тие нека се договорат. 

 Членот на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека тој како 

легалист не би сакал да дискутира како изгледа Изборниот закон. Законот таков како 

што го напишале, така е напишан. Со сите забелешки изнесени од страна на Советот 

на Агенцијата, тој е согласен. Додаде дека според него треба само појасен да се 

направи претпоследниот параграф. Кај што пишува: „Самостојно да одлучат за 

формата преку ќе го реализираат бесплатното политички претставување“, но, притоа 

да го почитуваат Изборниот закон што значи, да се додаде: „Претставувањето на 

кандидатите да биде под еднакви услови и така натаму“. На тој начин Советот на 

Агенцијата кажува исто што и законот, ама во одговорот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги тоа стои јавно, јасно независно од тоа како МРТВ 

или другите мислат.  

 Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири врз основа на тоа како 

што ја разбрал претставката на претседателскиот кандидат, смета дека во самата 

претставка не се зборува за селективен пристап. Таа е од принципиелна природа. 

Одговорот е во ред и тој се држи до она што го рекол и се согласува со ставот на 

членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов.  

 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека проблем е тоа што 

го пишува во Изборниот законик, бесплатно претставување на изборната кампања. 

Има многу интересен спој. Изборна кампања се знае што значи и ако буквално се чита 

пишува бесплатно претставување на тоа што го пишува, во изборната кампања. Во 

изборната кампања се случуваат митинзи. А во друг член е одредено што е 

претставување. На што мислеле?! Многу е јасен и вториот член, а јасен е и првиот. 

Ако се оди по буквално читање на ова, тогаш треба да му се дозволи сé да емитува 

таму. Нека се договорат таму.  

 Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ рече дека 

формулацијата што ја предложи акад. Шоптрајанов е во ред, но треба да се 

предупреди дека Советот на Агенцијата не може во чекор да го корегира Изборниот 

законик. Советот на Агенцијата не е задолжен за таа работа, Советот ги регистрира 

ситуациите, ги оценува и ги спроведува, а друга работа е, што е многу точно, и овој и 

претходниот закон, а особено овој - создава една конфузна ситуација. И кога двајца ја 

префрлаат топката, може да падна врз главата на некој што е крајно невин за тоа. 

Советот на Агенцијата мора да предупреди на чинот дека не е сервис на Државна 

Изборна Комисија. И тоа да биде последна интервенција.  

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

барањето од овластениот подносител на листата на кандидатот за Претседател на 

Република Македонија , Стево Пендаровски, е доставено до Агенцијата и Агенцијата е 

должна да одговори. Второ, станува збор за медиумско претставување, значи не може  

Државната Изборна Комисија да биде надлежна за медиумското претставување. Во 

член 2 во поимникот во дефинициите е точно предвидено, односно точно се 

дефинирани кои активности се бесплатни, а кои активности  се платени. Апсолутно не 

станува збор дека сега некој од кандидатите за Претседател е фаворизиран во однос 

на другите. Дозволувањето на платената политичка програма кај комерцијалните 

телевизии да оди како бесплатно политичко претставување кај Јавниот сервис, ќе го 

наруши  пазарот и ќе им наштети на комерцијалните медиуми. И затоа е и смислата на 

Јавниот сервис, да нема платено политичко рекламирање, а второ сите учесници во 

изборната кампања  имаа доволно време пред изборите да си ги расчистат дилемите 

и кога го носеа законот во парламент. И би било логично забелешката да дојдеше од 

кандидатот на ГРОМ, кој не  учествувал во изработката на законот, а се добива 

забелешка од тие што го носеа и активно учествуваа во изработката на законот. Со 

одговорот кој што е направен, се консултираа одговорните лица од МТВ и затоа беа 

повикани на состанок, да се види нивниот став и каков е нивниот концепт за 



спроведување на таа одредба од Изборниот законик за можноста за бесплатно 

политичко претставување од 3 часа на ден, плус 30 минути за вонпарламентарните 

партии и независни кандидати или листите на независни кандидати кога ќе почне 

кампањата за предвремените парламентарни избори.  

 Членот на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов, го повтори својот 

предлог, која реченица би се направил појасен претпоследниот параграф од 

предложениот одговор. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, го стави на 

гласање предлогот од акад. Шоптрајанов.  

 “За“  предлогот на акад. Бојан Шоптрајанов гласаа членовите на Советот на 

Агенцијата: Замир Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов и Бранко Радовановиќ. 

 “Воздржани“ беа: Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис Арсов, м-р Алма 

Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски и м-р Васко 

Петревски.  

 На тој начин, предлогот на акад. Бојан Шоптрајанов не беше прифатен.  

 Советот на Агенцијата, со 9 гласа „за“, од Претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: д-р Борис 

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

м-р Методија Јанчески, Методи Стоименовски и м-р Васко Петревски, 2 гласа 

“воздржани“, од членовите на Советот на Агенцијата: Столе Наумов и Сељадин 

Џезаири, и 3 гласа “против“,од членовите на Советот на Агенцијата: Замир Мехмети, 

акад. Бојан Шоптрајанов и Бранко Радовановиќ, го усвои предложениот Одговор на  

Претставка - Приговор од овластен подносител на листа за кандидатот за претседател 

на Република Македонија, Стево Пендаровски, предложен од 38 пратеници (наш број 

03-87/1 од 28.03.2014 година). 

            Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави одговорот до 

Оливер Спасовски, овластен подносител на листа на кандидатот за претседател на 

Република Македонија, Стево Пендаровски предложен од 38 пратеници и до 

Собранискиот сервис на МРТ. 

 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.  

 

 

                  Точка2 

                   Разно 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го 

разгледа предложениот одговор на Барањето на ТРД TВ Ускана – Кичево, бр.03-86 од 

27.03.2014 година. 

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

по грешка е наведено Кавадарци во Барањето на ТРД ТВ Ускана –Кичево. И како што 

се прави стандардно, да се прати препорака до кабелските оператори, тие што не ја 

емитуваат, во рамките на нивните технички можности, да и овозможат на оваа 

телевизија, да се реемитува преку мрежите на тие оператори на јавни комуникациски 

мрежи.  

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

со 14 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, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 

Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се усвои 



предложениот одговор на Барањето на ТРД TВ Ускана – Кичево, бр.03-86 од 

27.03.2014 година. 

 Во интерес на медиумскиот плурализам и задоволувањето на барањата  на 

телевизиската публика за збогатување на програмските пакети на  операторите на 

јавни комуникациски мрежи во Република Македонија со домашни телевизиски 

програмски сервиси, и потикнувањето на конкуренцијата и  развојот на 

радиодифузната дејност, Советот на Агенцијата одлучи да испрати допис до 

операторите на јавна комуникациска мрежа на подрачјето на градовите: Битола, 

Прилеп, Демир Хисар, Македонски Брод, Крушево и Ресен, со препорака да го вклучат 

во нивната понуда и овој телевизиски програмски сервис, односно да започнат да го 

реемитуваат телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ Ускана – Кичево. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да го подготви дописот од точка 2 на 

овој заклучок. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, дописот од точка 2 на 

овој заклучок да го достави до наведените оператори на јавни комуникациски мрежи. 

 

 

 

Бр. 02-1963/4                                           Агенција за аудио и аудиовизуелни 

04.04.2014 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, 
Билјана Митрова 
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