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ЗАПИСНИК 

од 25 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 30.12.2014 година 

 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател 

на Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на Советот на 

АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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

Неделковски, м-р Драгица Љубевска, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, м-р 

Магдалена Давидовска – Довлева, Цветанка Митревска, м-р Ружица Бошнакоска - 

Јотевска, Илија Витков. 

            Други присутни: Владимир Медарски од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 13 часот и 30 минути и се 

одржа во просториите на Агенцијата.  

Г-дин Фиданоски, во врска со предложениот Дневен ред за 25 седница, рече 

дека пред некоја седница имало слична ситуација како сега, кога во него како точка не 

бил ставен записникот од претходната седница. Рече, дека мора како прва точка да се 

стави Записникот од 24-та седница, иако има разбирање дека не е готов заради 

краткиот временски период. Вака, кога во дневниот ред нема како точка Записник од 

претходната седница, се крши член 22 став 3 од Деловникот на Агенцијата, така што 

според него нема мала или голема повреда на Деловникот, туку или има или нема 

повреда. 

Г-дин Петрушевски, објасни дека Записникот од 24-та седница не е ставен во 

предложениот Дневен ред за 25-та седница, од причина што 24-та седница не беше се 

уште завршена, имаше едно продолжение кое заврши непосредно пред започнувањето 

на 25-та седница. 

Раководителот на Стручната служба, д-р Андриана Скерлев – Чакар, рече дека 

е во право Претседателот на Советот, г-дин Петрушевски кога ја образложил 

причината, затоа што 24-та седница практично завршила пред некој момент. Во ист ден 

и во ист час се закажани двете седници и од таа причина не е ставен Записникот од 24-

та седница. 

Г-дин Трајчев, рече доколку г-дин Фиданоски толку сака да се држат по 

Деловникот на Агенцијата, предложи да се презакаже 25-та седница во 18 часот, да се 

заврши Записникот од 24-та седница, бидејќи тоа претставува единствен начин да се 

стави во Дневниот ред, затоа што 24 седница практично завршила пред многу кратко 

време. 

Г-дин Фиданоски рече дека ќе го прифати образложението од г-дин 

Петрушевски и раководителот на Стручната служба, д-р Андриана Скерлев – Чакар, 

затоа што физички, рокот бил краток и не можело да се стаса за да се подготви, но 

сепак стои на ставот дека има повреда на Деловникот на Агенцијата. 
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             Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 

1. Предлог-Решение за формирање Иницијативен Одбор кој ќе ги спроведе 

подготовките за основање на Македонски Комитет за мерење на публиката и Предлог-

Решение за назначување на претставник од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги.  

2. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Канцелариски мебел и 

опрема, за деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“.  

3. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Изведба на ентериерски 

градежно–занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко 

Брашнаров“.  

4. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Ревизорски услуги.  

5. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Агенција за привремени 

вработувања.  

6. Предлог-упатство за примена на одредбите за пласирање производи.  

7. Нацрт-одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста 

на Република Македонија.  

8. Нацрт-упатство за правото на кратко известување за настани за кои се 

стекнати ексклузивни права за емитување.  

     9. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење 

радиодифузна дејност бр.07-214 од 28.05.2013 година на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ 

Тетово.  

10. Предлог-Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку 

јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс,на државно 

ниво на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово.  

11. Разно. 

 

 

Точка 1 

 Г-дин Трајчевски ја објасни суштината на двете предложените решенија и тоа: 

Предлог-Решение за формирање Иницијативен Одбор кој ќе ги спроведе подготовките 

за основање на Македонски Комитет за мерење на публиката и Предлог-Решение за 

назначување на претставник од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. Информира дека согласно точка 3 од Упатството за начинот на мерење на 

гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на 

радиодифузерите во Република Македонија, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги ќе покрене иницијатива за формирање Иницијативен одбор кој ќе ги 

спроведе подготовките за основање на Македонски комитет за мерење на публиката. 

Во таа насока треба, Советот на Агенцијата на предлог на Директорот да донесе 

решение за покренување иницијатива за формирање Иницијативен одбор. Основната 

задача на Иницијативниот одбор е да ги подготви нацрт-актите за работа на Комитетот 

и да изврши регистрација на Комитетот во Трговскиот регистар и регистарот на други 

правни лица што ги води Централниот регистар на Република Македонија, најдоцна до 

01.02.2015 година. Иницијативниот одбор ќе го сочинуваат: по еден претставник од 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Јавното радиодифузно 

претпријатие Македонска радиотелевизија, Алсат-М ДОО Скопје, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ 
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Скопје, КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје,  СИТЕЛ и ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, Асоцијацијата на 

огласувачите и два претставници од маркетинг агенциите членки на Македонската 

асоцијација на агенции за маркетинг. Секоја членка на Иницијативниот одбор е должна 

да назначи свој претставник за учество во Иницијативниот одбор, во рок од 3 дена од 

денот на приемот на Решението за формирање Иницијативен одбор. Претставникот од 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го назначува Советот на 

Агенцијата, на предлог на Директорот, односно предложена е м-р Магдалена 

Давидовска-Довлева, 

Г-дин Фетаи, во врска со горенаведените решенија, рече дека на таа тема се 

разговарало подолго време, но сепак праша дали членките ќе успеат во рок од 3 (три) 

дена од денот на приемот на Решението за формирање Иницијативен одбор да 

назначат свој претставник за учество во Иницијативниот одбор? 

Г-дин Трајчевски, одговори дека по завршување на седницата, веднаш, на рака 

решенијата ќе бидат доставени до членките на Иницијативен одбор. Рокот од 3 дена, е 

ставен во согласност со Упатството за начинот на мерење на гледаноста и слушаноста 

на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите во Република 

Македонија. Потенцира дека е во интерес на сите што побрзо да се спроведе 

подготовката за основање на Македонски Комитет за мерење на публиката и да почне 

да функционира. 

Г-дин Фиданоски, го праша г-дин Трајчевски, доколку решенијата сега се 

однесат на рака, дали значи дека на 02.01.2015 година предлозите ќе бидат 

доставени? 

Г-дин Трајчевски одговори дека може да каже што му било усмено пренесено, но 

кога ќе се достават официјално, тогаш ќе се знае.   

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.02-6663/1 од 29.12.2014 година и едногласно донесе Решение за 

формирање Иницијативен одбор кој ќе ги спроведе подготовките за основање на 

Македонски комитет за мерење на публиката и Решение за назначување претставник 

од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Иницијативниот одбор, со 

текст како што беa предложени. 

Основната задача на Иницијативниот одбор е да ги подготви нацрт-актите за 

работа на Комитетот и да изврши регистрација на Комитетот во Трговскиот регистар и 

регистарот на други правни лица што ги води Централниот регистар на Република 

Македонија, најдоцна до 01.02.2015 година.  

Иницијативниот одбор од горенаведеното Решение, ќе го сочинуваат: по еден 

претставник од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Јавното 

радиодифузно претпријатие Македонска радиотелевизија, ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје, 

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, ТРД СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

и ТРД ТЕЛМА ДООЕЛ Скопје, Асоцијацијата на огласувачите и два претставници од 

маркетинг агенциите членки на Македонската асоцијација на агенции за маркетинг. 

Секоја членка на Иницијативниот одбор е должна да назначи свој претставник за 

учество во Иницијативниот одбор, во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на 

Решението.  

Советот на Агенцијата едногласно одлучи претставник на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги во Иницијативниот одбор за формирање Македонски 

комитет за мерење на публиката да биде м-р Магдалена Давидовска-Довлева, 

раководител на Секторот за истражување и долгорочен развој. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведените решенија да ги објави на веб страната 

на Агенцијата. 
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Точка 2 

Раководителот на Секретаријатот, Огнен Неделковски, ја објасни целта на 

Предлог – Одлуката за потреба од јавна набавка за: Канцелариски мебел и опрема, за 

деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“. Информира дека во 

материјалот е приложено барање за спроведување на јавната набавка со планираните 

средства и детална техничка спецификација. 

Г-дин Трајчев, праша, бидејќи во Предлог-Одлуката е предложена и Комисијата 

која ќе ја спроведе јавната набавка, дали Советот ќе гласа и за неа? 

Г-дин Неделковски, одговори дека комисијата ја формира Директорот на 

Агенцијата и таа е доставена само за увид. 

Г-дин Петрушевски, појасни дека Предлог-Одлуката е ставена поради 

транспарентноста на работењето на Агенцијата, заедно со Барањето и техничката 

спецификација, но одговорноста целосно ја носи Директорот на Агенцијата. Советот 

само дава одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапката за 

јавна набавка. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-6666/1 од 29.12.2014 година и го прифати поднесеното Барање за 

доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно даде 

одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна набавка-

стока: Канцелариски мебел и опрема, за деловниот објект на Агенцијата, Палата 

„Панко Брашнаров“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го реализира 

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 

набавки. 

 

Точка 3 

Раководителот на Секретаријатот, Огнен Неделковски, ја објасни целта на 

Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка за: Изведба на ентериерски градежно–

занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“. 

Информира дека во материјалот е приложено барање за спроведување на јавната 

набавка со планираните средства и детална техничка спецификација. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-6668/1 од 29.12.2014 година и го прифати поднесеното Барање 

за доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно 

даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна 

набавка-работа: Изведба на ентериерски градежно-занатски работи во деловниот 

објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го реализира 

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 

набавки. 

 

 

Точка 4 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ, 

ја објасни потребата од јавна набавка за: Ревизорски услуги. Објасни дека средствата 

кои се планирани за наведената јавна набавка, се предвидени со Финансискиот план 

на Агенцијата за 2015 година и дека претставува законска обврска, бидејќи согласно 

Законот, мора да се има Извештај од независна ревизорска куќа, покрај Извештајот од 

Државниот завод за ревизија. 
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      Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-6672/1 од 29.12.2014 година и го прифати поднесеното Барање 

за доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно 

даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна 

набавка-услуга: Ревизорски услуги за потребите на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го реализира 

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 

набавки. 

 

Точка 5 

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

објасни потребата од јавна набавка за: Агенција за привремени вработувања. Објасни 

дека на 28.01.2015 година, истекува договорот од претходната јавна набавка. Станува 

збор за годишен ангажман, и за следната година е планирано привремено 

вработување на најмногу 5 (пет) лица, и за секој од нив, со ангажман од три месеци. Во 

зависност од работните потреби, може да се ангажираат, но и не мора. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-6667/1 од 29.12.2014 година и го прифати поднесеното Барање за 

доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно даде 

одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна набавка-

услуга: Агенција за привремени вработувања. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го реализира 

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 

набавки. 

 

Точка 6 

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

објасни Предлог-Упатството за примена на одредбите за пласирање производи. 

Информира дека Советот на Агенцијата, на својата 17-та седница, го усвои Нацрт - 

Упатството за примена на одредбите за пласирање производи. Објасни дека согласно 

член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 47 од 

Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,  

Агенцијата на својата веб страна јавно го објави предложениот подзаконски акт, при 

што на сите заинтересирани страни им овозможи да ги изразат своите мислења, 

гледишта и ставови. Рокот на траење на јавната расправа изнесуваше 30 (триесет) 

дена од денот на објавувањето, и траеше до 05.12.2014 година. Во рамките на јавната 

расправа за Нацрт – упатството, Агенцијата дополнително ги повика сите 

заинтересирани страни да дадат предлози за можен изглед на знакот со кој 

радиодифузерите ќе ги означуваат програмите во кои има пласирање производи. Исто 

така, на 26.11.2014 година, Агенцијата организираше состанок на кој беа поканети сите 

радиодифузери и на кој беше презентирано Нацрт - упатството за примена на 

одредбите за пласирање производи, а присутните беа уште еднаш повикани активно да 

се вклучат во јавната расправа со предлози што ќе ги достават во писмена форма. До 

05.12.2014 година, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не 

пристигнаа забелешки ниту предлози од јавната расправа за овој подзаконски акт. 

Предложениот знак во Упатството, рече дека го употребуваа најголем број членки на 

ЕУ. Знаците се ставени на латиница, затоа што се очекува, со измените на 

Директивата, затоа што има иницијативи од повеќето земји членки на ЕУ, да се 

направи унифицирање, за да не се користат различни знаци во различни земји. 
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           Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-6670/1 од 29.12.2014 година и едногласно донесе Упатство за 

примена на одредбите за пласирање производи, со текст како што беше предложено. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведеното упатство да го 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста, горенаведеното упатство, да го објави на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

Точка 7 

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

објасни Нацрт-одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста 

на Република Македонија. Според член 88 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, „Советот донесува одлука со која утврдува листа на настани 

(национални или меѓународни) за кои смета дека се од големо значење за општеството 

и притоа одредува дали тие настани треба да бидат во целост или делумно достапни 

за директен пренос или онаму каде што е тоа неопходно или соодветно за јавниот 

интерес, а од објективни причини, во целост или делумно достапни преку одложен 

пренос. Одлуката треба да содржи и дополнителни податоци за тоа што треба да 

направат заинтересираните радиодифузери за да се почитува листата на настани од 

големо значење утврдена во другите држави“. Во текот на подготовката на Нацрт – 

одлуката за листата, беа ангажирани домашна и странска експертка преку проектот 

„Зајакнување на административните капацитети на телата задолжени за 

телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и 

повеќенаменски услуги“, финансиран од страна на Европската комисија според ИПА 

рамката. Тие изработија два документа. Едниот е „“Review of the New Law on Audio and 

Audiovisual Media Services Related to the Obligation of Broadcasters at State Level do not 

Broadcast on an Exclusive Basis Events of Major Importance for Society as well as on the 

List of Events of Major Importance Adopted on the Basis of Previous Legislation” изработен 

од страна ка експертката по медиумско право м-р Јелена Сурчулија Милојевиќ, а 

другиот „ Overview of practices of other regulatory bodies in determining list of events of 

major importance to society“ изработен од експертката за регулација на медиуми д-р 

Снежана Трпевска.  На 7 ноември 2014 година, беше одржана работилница насловена 

„Презентација за имплементацијата на членот 14 од Директивата за аудиовизуелни 

медиумски услуги во земјите - членки на ЕУ и за начелата користени од другите 

европски регулатори при составувањето листа со настани од големо значење - за 

медиумските работници од националните медиуми, за Советот и за вработените на 

АААВМУ“. На овој настан, организиран како активност од ИПА 2009 проектот за 

„Зајакнување на капацитетите...“, беа поканети претставници од релевантни чинители 

во општеството од сферата на спортот, културата, медиумите. Двете експертки ги 

презентираа европската и македонската регулаторна рамка и начелата од кои се 

раководат другите европски регулаторни тела при составувањето на листите за своите 

држави. Сите поканети беа повикани да достават до Агенцијата свои мислења, ставови 

и предлози за настани кои би ги исполнувале критериумите и би биле вклучени во 

листата која ќе биде дел од Нацрт-одлуката. До моментот на составувањето на Нацрт - 

одлуката за листата (крајот на декември 2014 година), до Агенцијата не пристигна ниту 

еден одговор од претходната консултација. Сите аспекти на составувањето на 

предложената Нацрт – одлука се разработени во Образложението кон Нацрт - 

одлуката за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република 

Македонија, кое е дадено во прилог кон овој предлог. 
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Г-дин Петрушевски, во врска со Нацрт-одлуката за утврдување листа со настани 

од големо значење за јавноста на Република Македонија, рече дека има две 

забелешки, за кои нема да предложи сега да се сменат, туку само ќе ги објасни. Ги 

замоли предлагачите на материјалот да ги земат во предвид како негови забелешки 

кажани во дискусија, при доставувањето на конечниот предлог. Имено на страна 66 од 

вкупниот материјал, во двете реченици каде се споменува Лига на шампиони во 

фудбал и УЕФА куп, рече дека официјалното име на Лига на шампиони во фудбал е 

УЕФА Лига на шампиони, додека за УЕФА куп - официјалното име е УЕФА Лига Европа. 

Исто така најави дека за време на јавната расправа очекува поголема 

заинтересираност и предлози од заинтересираните страни. 

Г-дин Фиданоски, се согласи со г-дин Петрушевски, така што истакна дека и тој 

очекува да има зголемен интерес за оваа точка во јавноста. Бидејќи се добива на 

значење во моментот кога се одржуваат настаните, сепак рече, очекува луѓето да 

бидат посеопфатни, потемелни, и да учествуваат конструктивно во јавната расправа. 

Направи мала дигресија во контекст на точката, и рече дека Република Македонија 

еднаш била полуфиналист на големо натпреварување во 2011 година во кошарка во 

Литванија. Лично смета дека документот е добро конципиран, особено му се допаѓаат 

критериумите како се поставени и во нив се опфатени сите потенцијални сегменти, не 

само актуелни што можат да влезат во оваа листа со настани од големо значење за 

јавноста на Република Македонија. Претпоставува дека листата може да биде 

ревидирана ако се почувствува потреба, па не само со настани од спортот. Досега, 

рече, еднаш во историјата Република Македонија имаше претставник за избор на 

Оскар, за филмот „Пред дождот“ на Милчо Манчевски, така да доколку пак има таков 

настан, претпоставува дека и тоа би влегло во листата, исто како што во критериумот и 

национален претставник во одреден спорт потенцијално може да стане настан од 

големо значење. Република Македонија имала поголеми индивидуални успеси во 

индивидуални спортови, како кајак или карате, иако тие не предизвикуваат голем 

интерес во јавноста, но сепак ако е борба за некоја титула или медала од светско 

значење, би можел настанот да биде од големо значење. Ја поддржува листата, ќе 

даде поддршка на оваа верзија, се согласува со забелешката од г-дин Петрушевски, и 

рече дека такви се официјалните имиња и очекува за време на јавната расправа да 

има интересни предлози. 

Г-дин Фетаи, рече дека во оваа фаза на Нацрт-одлуката за утврдување листа со 

настани од големо значење за јавноста на Република Македонија, би забележал само 

во точка 5 каде е забележано дека настаните од големо значење треба да се 

емитуваат на јазикот што го зборува мнозинството од населението во Република 

Македонија, односно на македонски јазик, и смета дека нема потреба тоа да стои. 

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

одговори дека е многу важно да стои затоа што тоа е според стандардите од 

Европската конвенција за преку гранична телевизија, дека треба да биде на јазикот што 

го зборува мнозинството во државата. Тој критериум не е измислен, рече, туку е 

преземен. На пример, радиодифузер на национално ниво, како на пример ТВ Алсат М, 

е квалификуван радиодифузер да емитува настани од големо значење, меѓутоа тој 

може да ги емитува со дуал тон, паралелно и на албански, но мора да оди на јазикот на 

мнозинството, иако нема пречка на дуал тон да понуди и друг јазик. Критериумот е да 

радиодифузерите со својот сигнал покриваат најмалку 80% од населението на 

Република Македонија, така да затоа мора да оди на мнозинскиот јазик, но нема пречка 

паралелно да се емитува и на малцинскиот, и така ќе се обезбеди целта на одредбата 

од Законот, овие настани да бидат достапни на најголем дел од населението во 

државата. Г-ѓа Јаневска објасни дека ова било вака и во претходната одлука за листа 

од големо значење и никогаш до сега немало пречки во примената. Објасни дека ТВ 
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Алсат М во блиско минато имале обезбедено ексклузивни права за една или два 

години за одредени натпревари и настаните ги емитувале со дуал тон и на албански 

јазик. 

Г-дин Фетаи, рече дека аргументацијата од г-ѓа Јаневска е во ред, но што е со 

јавниот сервис, втората програма која оди на албански јазик, кога имаат право да 

пренесуваат настани од големо значење, МТВ 1 оди на македонски јазик, на МТВ 2 има 

симултан превод од страна на новинарите од спортската редакција, на албански јазик. 

Програмата на ТВ Алсат М, претежно е наменета за публиката на албански јазик, и со 

овој критериум  се ограничува дека ќе мора да биде само на македонски јазик. Доколку 

не е така и не се ограничува тоа, не знае зошто е ставено дека треба да се емитуваат 

на јазикот што го зборува мнозинството од населението во Република Македонија. Но, 

во текот на дискусијата, рече бидејќи се работи за ексклузивни права, имало 

недоразбирање од негова страна. Предложи, во иднина ако е можно, да се оди 

попрецизно и поконкретно, и да стои: јазикот што го зборува мнозинството во 

Република Македонија е македонски и така да стои, и јазикот што го зборува најмалку 

20% од населението да биде заменето со албански јазик, затоа што на него и се мисли. 

Г-дин Ајдини, предложи во Нацрт-Одлуката за утврдување листа со настани од 

големо значење за јавноста на Република Македонија, да се додаде и да биде 80% 

население кој го зборува македонскиот јазик и најмалку 20% од население кој го 

зборува другиот јазик, односно албанскиот јазик. Запраша дали ова ќе претставува 

пречка за другите телевизии, доколку не можат технички да го изведат? 

Г-дин Трајчевски, објасни дека јавниот сервис фигурира како еден субјект, и тој 

ги откупува правата како Јавен сервис. Во однос на предлогот од г-дин Ајдини, рече 

дека треба предлогот да го поднесе официјално, така ќе се разгледа и ќе му биде 

доставен одговорот. Во однос на предлогот од г-дин Фетаи, рече дека формулацијата 

во врска со јазикот е преземена од Законот и се користи во сите закони на Република 

Македонија. 

Г-дин Фиданоски, објасни дека во актуелниот момент, како што тече Лига на 

шампиони во фудбал, Јавниот сервис има право да го пренесе дерби натпреварот, но 

на МТВ2 има посебни коментатори и на албански јазик, го имал тоа забележано, и нема 

никаков проблем. 

Г-дин Петрушевски, предложи сите кажани предлози и забелешки, Стручната 

служба да ги земе во предвид при изработката на предлог-одлуката. 

     Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.02-6669/1 од 29.12.2014 година и едногласно донесе Нацрт-

Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на Република 

Македонија, со текст како што беше предложена. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

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

Агенцијата, по која ќе биде отворена јавна расправа во траење од 40 дена. 

 

 

Точка 8 

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

објасни Нацрт-Упатството за правото на кратко известување за настани за кои се 

стекнати ексклузивни права за емитување. Според член 89 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, „секој радиодифузер, под фер, разумни и 

недискриминирачки услови, има право на кратко известување за настани за кои постои 

висок интерес кај јавноста за кои ексклузивни права има радиодифузер од Република 

Македонија.“ Исто така, според став 3 „Агенцијата го гарантира пристапот до настаните 
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од ставовите (1) и (2) на овој член на тој начин што на радиодифузерот му овозможува 

слободен избор на кратки исечоци од преносниот сигнал на другиот радиодифузер со 

најмалку означување на нивниот извор. Начинот за пристап до преносниот сигнал го 

пропишува Агенцијата, врз основа на претходно добиено мислење од Агенцијата за 

електронски комуникации.“  Во текот на подготовката на Нацрт – упатството, со 

проектот „Зајакнување на административните капацитети на телата задолжени за 

телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и 

повеќенаменски услуги“, финансиран од страна на Европската комисија според ИПА 

рамката, беше ангажирана експертката по медиумско право м-р Јелена Сурчулија 

Милојевиќ, која го изработи документот “Draft Guidelines on the right to short extracts of 

events of high interest to the public which are transmitted on an exclusive basis”.  Врз основа 

на овој документ и на претходното Упатство за правото на кратко известување за 

настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 133/06), изработено е Нацрт – упатството кое се предлага. 

Г-дин Јанчески, забележа дека во точка 17, стои „Краткото известување може да 

трае најмногу до 90 секунди“, а во точка 22 се вели „Краткото известување што веќе 

било емитувано, не треба повторно да се користи, освен ако има директна врска меѓу 

неговата содржина и друг актуелен настан“. Во таа насока праша дали се дозволени 

репризи? 

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

одговори дека доколку се работи за вести во истиот ден, е дозволена реприза, но 

потенцира дека не треба да се користи за да се прават специјални емисии, затоа што 

краткото известување може да се користи само во вести и спортски вести, а не да се 

креираат посебни магазини. 

Г-дин Фиданоски, рече дека всушност се работи за правило што во телевизиите 

се нарекува „90 секунди“. Смета дека е позитивно, има добра пракса и го поздравува. 

Објасни дека ако се спореди со светските правила што важат во поголем дел, ова 

упатство е полиберално бидејќи има ситуации каде што во светски рамки, не смее да 

се употреби ни секунда од движечка слика, туку само не движечка слика, така да го 

поздравува предложеното Нацрт-упатство за правото на кратко известување за 

настани за кои се стекнати ексклузивни права за емитување. 

     Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-6671/1 од 29.12.2014 година и едногласно донесе Нацрт-

упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати ексклузивни 

права за емитување, со текст како што беше предложено. 

      Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведеното упатство, да го објави на веб 

страницата на Агенцијата, по која ќе биде отворена јавна расправа, во траење од 40 

дена. 

 

Точка 9 

Г-дин Трајчевски, објасни дека точката 9 со наслов „Предлог-Одлука за 

престанок на важност на дозвола за вршење радиодифузна дејност бр.07-214 од 

28.05.2013 година на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово“ и точката 10 со наслов 

„Предлог-Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс,на државно ниво 

на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово“, се поврзани меѓу себе. Овој радиодифузер 

емитувал програма на локално ниво во Тетово преку ОЈКМ и не побарал замена на 

дозволата, туку доставил барање за доделување на нова дозвола на државно ниво 

преку ОЈКМ, на македонски и албански јазик. Со оглед на таквата состојба, на 

седницата се предлага да престане да важи дозволата што ја има, а со наредната 
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точка да му се додели новата дозвола. Објасни дека Стручната служба, од секој аспект 

ја проверила поднесената документација на овој радиодифузер, и рече дека ТРД ТВ 

АРТ Артан ДООЕЛ Тетово ги исполнува законските услови. Очекува позитивен исход, 

му честита и му посака успешна работа во иднина. 

      Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-714 од 29.12.2014 година и едногласно донесе Одлука за 

престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 

радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово бр.07-214 од 28.05.2013 година, 

со текст како што е предложена. 

Горенаведената дозволата престанува да важи на 05.01.2015 година, рокот 

заклучно со кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 

154 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, имаше обврска да 

изврши замена на постојните дозволи со нови дозволи за телевизиско или радио 

емитување, а за која замена Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДООЕЛ 

Тетово, не поднесе пријава до Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведената одлука да ја 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

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

Агенцијата. 

 

Точка 10 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог-Одлуката за доделување дозвола за 

телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи 

ограничен ресурс,на државно ниво на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово.  

Г-дин Фетаи, бидејќи се дискутира за доделување на нова дозвола на постоечки 

радиодифузер, рече дека ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, е меѓу првите, најстарите 

радиодифузери, кој егзистира на овие простори од околу 15 – 20 години. Ова е прв 

случај на доделување на дозвола за телевизиско емитување преку ОЈКМ што не 

користи ограничен ресурс на државно ниво, што зборува за виталноста, односно 

издржливоста на пазарот. Се работи за приватен капитал, каде од локално ниво бара 

дозвола за емитување на државно ниво што претставува позитивен сигнал. Го 

поздравува ова, уште повеќе што е во сферата на плурализмот на медиумите во 

Република Македонија а ќе се збогати и конкуренцијата. Се надева дека овој 

радиодифузер кој досега се покажал како сериозен, сега во работењето со новата 

дозвола, ќе има еден сериозен пристап како и до сега. 

Г-дин Ајдини, информира дека минатата година биле на работни посети кај дел 

од радидифузерите со г-дин  Јанчески и г-дин Саити. Запознаени се со техничките и 

просторните услови на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, а за кадровските и 

програмските, веројатно службите ги имаат податоците. Му посакува успешна работа. 

Г-дин Петрушевски, рече дека со доделувањето на дозволата, ќе се збогати 

медиумскиот простор во Република Македонија, ќе има уште една телевизија на 

државно ниво, со постојната ТВ Алсат М, што е добро за конкуренцијата. ТРД ТВ АРТ 

Артан ДООЕЛ Тетово, го очекува голема задача затоа што ќе работи на едно повисоко 

ниво, му посакува да одговори на предизвикот и да работи успешно во согласност со 

професионалните стандарди. Во таа насока му честита и за новата дозвола. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-715 од 29.12.2014 година и едногласно донесе Одлука за 

доделување дозвола на Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДООЕЛ 

Тетово, за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ 

формат, на албански јазик и на македонски јазик, кој ќе се емитува преку јавна 



11 

 

електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво, 

со текст како што беше предложена.   

Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на овој заклучок, ќе се емитува 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

Дозволата на ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, се доделува за временски 

период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице. 

ТРД ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово се обврзува да започне со вршење на 

дејноста на 15-ти јануари 2015 година. 

      Во случај на непочитување на рокот за започнување на дејноста, Агенцијата ќе 

ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го 

избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, 

горенаведената одлука да ја објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 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 технологии и информатика во рок 

од 30 дена да направи стручен надзор односно техничка контрола на ТРД ТВ АРТ 

Артан ДООЕЛ Тетово. 

 

 

Точка 11 

 Разно. 

 

- Г-дин Јанчески, апелираше, членовите на Советот и вработените во 

Стручната служба на Агенцијата, во електронските пораки што ги праќаат, да го 

користат новото лого на Агенцијата. 

 

 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
Бр. 02-206/1                             Агенција за аудио и 

08.01.2015 година                аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                Претседател на Советот  

                             Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


