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ЗАПИСНИК 

од 13-та седница на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 21.03.2016 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, Селвер Ајдини, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /  

На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Присутни од Стручна служба: д-р Андриана Скерлев Чакар, м-р Магдалена 
Давидовска, Горан Радуновиќ, Билјана П. Парлеева, Маја Дамевска, м-р Ивана Стојановска. 

Други присутни:/ 
 

Г-дин Петрушевски ja отвори 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12:00 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, во однос на предложениот дневен ред, објасни дека при негова 
изработка е направена техничка грешка. Имено, насловот на точката бр.5 „Предлог-одлука 
за плаќање годишна членарина во ЕПРА“, треба да се измени и да гласи „Информација за 
плаќање годишна членарина за членство во Европската платформа на регулаторни тела за 
2016 година“. 

Советот на Агенцијата, со предложените корекции (измена на насловот на точка бр.5), 
едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д  
 

1. Усвојување на Предлог-записник од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година. 

2. Предлог-одлука за отпис на долгот на ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје и Предлог-одлука 
за овластување на Директорот на Агенцијата за потпишување на договор за отстапување на 
побарување со надомест со ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево, со предлог-
договор. 

3. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на ТРД Стреет ФМ ДОО Скопје. 

4. Предлог-одлука за исплата на средства за национално кофинансирање на проектот на 
АААВМУ од  IPA TAIB 2011. 

5. Информацијата за плаќање годишна членарина за членство во Европската платформа 
на регулаторни тела за 2016 година. 

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: одржување на дополнителниот модул 
„Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“. 

7. Разно. 
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Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 12-та седница на Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година. 

Г-дин Трајчев, заради појаснување на реченицата во неговата дискусија, имаше 
забелешка која се наоѓаше на страна 10 од вкупниот материјал. Во четвртиот параграф, во 
четвртиот ред, после зборот „радиодифузерите“ предложи да стои „истите да не се 
случуваат„ или пак „да не се случуваат“ да се избрише, односно да се стави точка после 
„радиодифузерите“. 

Г-дин Фиданоски, имаше забелешка на страна 6 од вкупниот материјал, во пасусот кој 
се однесува на неговиот говор. Предложи, правописно да се коригира, односно наместо 
зборовите „не вика“, да стојат „не вели“. Во продолжение на истиот пасус предложи да стои 
зборот „Македонија“, место зборовите „состојбата на медиумите“, бидејќи тоа според него е 
покоректно, односно подобро ја изразува неговата мисла. На истата страна предложи 
терминот „доколку се прашува г-дин Фиданоски“ да биде изменет во „доколку се прашува тој 
самиот“. Даде и уште една правописна забелешка, која се наоѓаше на страна 9 од вкупниот 
материјал, во пасусот кој се однесува на неговото излагање, зборот „не постоечки“ да се 
запише споено, односно „непостоечки“.  

Г-дин Петрушевски, бидејќи во дискусијата беа кажани повеќе  забелешки, предложи 
да се одложи усвојувањето на записникот од 12-та седница на Советот на Агенцијата, 
одржана на 15.03.2016 година, за првото продолжение на 13-та седница, кое ќе се одржи 
пред почетокот на 14-та седница. Притоа посочи уште еднаш да се проверат аудио 
снимките, и она што е реално кажано да се вгради во записникот.  

 

Точка 2 

Г-дин Трајчевски, ја образложи Предлог-одлуката за отпис на долгот на ТРД ПИНК 
МАК ДООЕЛ Скопје и Предлог-одлуката за овластување на директорот на Агенцијата за 
потпишување на договор за отстапување на побарување со надомест со ДПТУ МУЛТИКОМ 
БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево, со предлог-договор. За членовите на Советот, кој во 2012 
година не беа во тој состав, објасни дека на радиодифузерот ПИНК од Република Србија, му 
беа доделени две дозволи за телевизиско емитување, една регионална на територија на 
Скопје и една на национално ниво преку сателит. При тоа во 2012 година ги изгуби и двете 
дозволи, со тоа што остави долгови и за двете телевизии во однос на надоместокот за 
дозволите што требал да ја плаќа изминатите години. Агенцијата поведе постапка на основ 
на неплатен годишен надоместок за дозволите за вршење радиодифузна дејност, меѓутоа 
фирмите отидоа во стечај, така да за таа што беше на регионално ниво, стечајната постапка 
е завршена и средствата не можат да се наплатат. За втората фирма, за дозволата на 
државно ниво преку сателит, се`уште не е завршена стечајната постапка и може да се 
изврши наплата на средствата.  

Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана 
Скерлев Чакар, објасни дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(поранешен Совет за радиодифузија) како доверител има ненаплатени парични побарувања 
од Трговското радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје и Трговското 
радиодифузно друштво ПИНК 15 ДООЕЛ Скопје – како должници, на основ на неплатен 
годишен надоместок за дозволите за вршење радиодифузна дејност. При тоа детално и 
хронолошки ги објасни случувањата и преземените активностите на Агенцијата. Како 
појаснување, објасни дека на 28-та седница одржана на 17.07.2012 година, Агенцијата 
одлучи да испрати Одговор на предметното Барање и Известувањето од СИЗ МК НЕТ – 
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Скопје, согласно кој Советот за радиодифузија на РМ утврди дека ќе изврши регистрација на 
телевизиските програмски сервиси Пинк Плус, Пинк Екстра, Пинк Фолк и Пинк Мјузик на 
Пинк Медиа Груп од Република Србија, доколку:  

- Пинк Медиа Груп од Република Србија се извини и престане со недостоинствениот и 
омаловажувачки третман на Република Македонија, избегнувајќи да ја именува со нејзиното 
уставно име и употребувајќи го терминот „БЈР Македонија“,  потоа обезбеди намирување на 
преостанатиот долг кон Советот за радиодифузија во висина од 1.921.582,00 денари, по 
основ на годишен надоместок за вршење на радиодифузна дејност за сателитскиот 
радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ – Скопје, кој на подрачјето на Република Македонија, го 
емитуваше телевизискиот програмски сервис Пинк 15 минус, се до одземањето на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ден 11.05.2012 година. Исто така Пинк 
Медиа Груп од Република Србија обезбеди намирување на долгот кон вработените кај 
сателитскиот радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ – Скопје, кој на подрачјето на Република 
Македонија, го емитуваше телевизискиот програмски сервис Пинк 15 минус, се до 
одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ден 11.05.2012 година. 

Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана 
Скерлев Чакар, објасни дека по исполнувањето на претходните три услови, СИЗ МК НЕТ – 
Скопје склучил меѓусебни договори со Пинк Медиа Груп од Република Србија за 
реемитување на неговите телевизиски програмски сервиси Пинк Плус, Пинк Екстра, Пинк 
Фолк и Пинк Мјузик. Оттука, а заради законито постапување на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во врска со предметното Барање за преземање долг, на 
ден 10.03.2016 година, Агенцијата со допис (наш бр.03-1212/2), се обрати до Драги 
Момировски и Душко Тодевски, како стечајни управници во стечајните постапки на двата 
субјекта од групацијата Пинк во Република Македонија, кои кон Агенцијата имаат неплатен 
долг. Во дописите, на стечајните управници им беше образложена предметната ситуација, 
така што тие беа поканети на состанок во просториите на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, за да се продискутира за соодветно постапување на 
Агенцијата во конкретната ситуација, во насока на заштита на нејзините интереси, но и 
заради делување на Агенцијата во согласност со законот и позитивните законски прописи. 
На состанокот беше повикан и претставник од ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН ДОО Кичево. 
Стечајните управници и претставници од ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН ДОО Кичево, дојдоа во 
Агенцијата, при што на состанокот се констатираше следното: 

- за ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, стечајната постапка за предметниот стечаен 
должник е запрена и заклучена, а должникот е избришан од Централниот регистар, согласно 
член 200 став 3 од Законот за стечај, согласно кој заклучувањето на стечајната постапка и 
бришењето од трговскиот, односно од друг регистар, во кој е запишан должникот, правното 
лице - должник престанува да постои. Следствено на тоа, не постои основ за наплата на  
долгот кој ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје го има кон Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, кој долг е во износ од 74.496,00 денари; 

- за ТРД ПИНК 15 ДООЕЛ Скопје, со оглед на тоа што за стечајната постапка за 
предметниот стечаен должник во тек е постапка за впаричување на имотот на должникот, 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги може согласно одредбите од 
Законот за стечај, а во врска со одредбите од Законот за облигационите односи со ДПТУ 
МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево, да склучи Договор за отстапување на 
побарување со надомест, кој договор ќе биде солемнизиран од страна на надлежен нотар. 
На овој начин Агенцијата (како отстапувач) ќе го отстапи-пренесе своето побарување 
(главен долг и камата), а ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево (како примач), 
ќе го прими долгот, со обврска за исплата на вкупен износ од 2.967.467,00 денари во корист 
на Агенцијата, најдоцна до денот на заверката на договорот кај нотар. Со денот на 
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склучувањето и заверката на договорот кај нотар, а воедно и со целосната уплата на 
наведениот износ, примачот – ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево ќе ги има 
сите права во понатамошните законски постапки против должникот, да настапува наместо 
отстапувачот – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имајќи го предвид 
наведеното, а во врска со Заклучокот од 2012 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги и понатаму ќе продолжи да ги поддржува сите иницијативи кои ќе бидат во 
насока, Пинк Медиа Груп од Република Србија да обезбеди намирување на долгот кон 
вработените кај сателитскиот радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ – Скопје.  

Г-дин Трајчевски, излагањето го надополни со информацијата за двата субјекта кои 
правно имале дозвола, за регионалната телевизија дека постапката е правно завршена и 
едноставно ништо не може во иднина да се направи за да се наплатат средствата од 
74.496,00 денари. За втората ситуација, за телевизијата со национална дозвола преку 
сателит, објасни дека доколку не се јавеше сега фирмата која ќе го плати долгот, односно 
преземе долгот во однос на ПИНК и таа ситуација за кратко време ќе беше затворена, ако се 
завршеше стечајната постапка. 

Г-дин Трајчев, во однос на првата одлука за отпис на долгот на ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ 
Скопје, рече дека тоа е јасно и долгот не може да се наплати, доколку евентуално понатаму 
не се пронајде некој новопронајден имот. Во однос на втората одлука за овластување на 
директорот на Агенцијата за потпишување на договор за отстапување на побарување со 
надомест со ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево, постави прашање во врска 
со рокот на плаќање, односно до кој датум најдоцна треба да се уплатат средствата, затоа 
што во договорот тоа не е определено. 

Г-дин Трајчевски, одговори дека сопственикот на фирмата ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН 
увоз-извоз ДОО Кичево, во моментот чека во просториите на Агенцијата да заврши 
седницата и да му се пренесе информацијата дека Советот го одобрил договорот. По 
одобрувањето, сопственикот веднаш ќе го плати износот, бидејќи без уплатницата, нема да 
биде потпишан договорот и заверен на нотар. 

Г-дин Трајчев, рече дека тоа е член 5 од Предлог-договорот, каде стои дека Агенцијата 
како отстапувач треба да го прими побарувањето, но не стои во кој рок. Објасни дека 
побарал формално правно одговор, но доволно му е објаснувањето од директорот, дека тој 
прво ќе плати, па ќе се потпише договорот. Инаку формално правно, со договорот 
Агенцијата отстапува нешто што утре треба да го наплати од некој друг, за што не се знае 
дали има имот, не е тоа утврдено, а постои одредена парична маса.  

Г-дин Трајчевски, рече дека нема да се потпише договорот доколку нема целосна 
исплата. За да се солемнизира договорот на нотар, прво мора да има уплатница, затоа е и 
повикан сопственикот на фирмата, и кога ќе ја изврши уплатата, а помошник на 
раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ, ќе 
ги види средствата на сметката на Агенцијата, тогаш ќе одат на нотар за да се потпише 
договорот. Исто така, ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево, треба да ги плати 
и сите останати парични обврски кон нотарот и кон адвокатот што го изработил договорот. 

Раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски работи, Горан 
Радуновиќ, објасни дека во договорот ќе има мала измена во однос на оној кој е доставен во 
материјалот за седница. Бидејќи тогаш технички не можеше да се пресмета каматата, 
износот со дата од 21 март 2016г. е зголемен.  

Г-дин Петрушевски, претпостави дека ќе се изгласа точката и дека Агенцијата ќе ги 
добие средства од 2.967.467,00 денари, што ќе биде додатен прилив на средства за 
Агенцијата. Го интересира во однос на граѓаните односно гледачите, што тие ќе добијат. 
Дали тие ќе добијат можност да сите варијанти на канали на Пинк групацијата се 
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реемитуваат во Република Македонија или повторно ќе се возобнови сателитската 
телевизија? 

Г-дин Трајчевски, одговори, дали некој странски канал ќе се реемитува, зависи од тоа 
дали има регулирано авторски права за територија на Република Македонија и дали постои 
интерес од кабелските оператори да го реемитуваат. Во однос на второто прашање, дали ќе 
се возобнови сателитската телевизијата, одговори дека е невозможно, бидејќи тоа требаше 
да го направат во рок од 30 дена откога им е одземена дозволата. Постои законска можност 
за во иднина, но треба да поминат пет години од 2012 година, да ги исполни условите од 
ЗААВМУ и да поднесе барање за поднесување на нова дозвола преку кабел. 

Г-дин Петрушевски, на крајот од дискусијата, се изјасни дека ќе ги поддржи и двата 
предлога, одлуката за отпис на долгот на ТРД ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје и одлуката за 
овластување на директорот на Агенцијата за потпишување на договор за отстапување на 
побарување со надомест со ДПТУ МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-1530/1 од 18.03.2016 година и 

- едногласно даде одобрение директорот на Агенцијата, да ја донесе одлуката со која од 
сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
ќе се отпише долгот на Трговското радиодифузно друштво ПИНК МАК ДООЕЛ Скопје, во 
износ од 74.496,00 (седумдесетичетириилјадиичетиристотини-деведесетишест) денари и  

- едногласно донесе Одлука со која се овластува директорот на Агенцијата, во име на 
Агенцијата да го потпише Договорот за отстапување на побарување со надомест со 
Друштвото за производство, трговија и услуги МУЛТИКОМ БАЛКАН увоз-извоз ДОО Кичево, 
со текст како што се предложени одлуките и договорот.  

 

Точка 3 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, ја образложи Предлог-одлуката за промена на 
сопственичка структура на ТРД Стреет ФМ ДОО Скопје. 

         Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.02-138/1 од 18.03.2016 година и едногласно донесе Одлука со која се 
дозволува промена во сопственичката структура на ТРД Стреет ФМ ДОО Скопје, со текст 
како што беше предложенa. 

 Со предложените промени на сопственичката структура на ТРД Стреет ФМ ДОО 
Скопје, не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија бр.184/13, 
13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и тие не се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став 2 
или 38 од овој Закон. 

Се задолжи Секторот за стратешко планирање и авторски права, да достави допис до 
ТРД Стреет ФМ ДОО Скопје, со коe ќе го задолжи, по извршената промена до Агенцијата да 
достави актуелна тековна состојба издадена од Централен регистар на Република 
Македонија. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на Агенцијата. 
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Точка 4 

Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог-одлуката за исплата на средства за 
национално кофинансирање на проектот на АААВМУ од  IPA TAIB 2011. Објасни дека како 
корисник на Проектното фише 4 (Freedom of Expression - Support to Media) од Националната 
програма ИПА 2011 од првата компонента од ИПА, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги доби Барање од Министерството за финансии – Национален фонд на РМ 
за трансфер на национално кофинансирање на сметката на Националниот фонд. Имено, врз 
основа на Барањето на средства за плаќање од страна на ЦФЦД, издадено е Одобрување 
на барање за плаќање од страна на Националниот фонд. Согласно договорот за 
обезбедување на националното кофинансирање, АААВМУ треба да обезбеди 25% од 
вкупниот износ за горенаведениот проект, односно 209.902,00 евра. Според Барањето за 
трансфер на национално кофинансирање доставено од Министерството за финансии – 
Национален фонд на РМ, АААВМУ треба да исплати на сметката на Националниот фонд 
износ од 83.935,80 евра во денарска противвредност на денот на конверзија. Информира 
дека опремата е веќе пристигната и е пратена во Република Словенија за инсталирање на 
софтверот кој ќе го користи. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-1532/1 од 18.03.2016 година и едногласно даде одобрување за 
донесување одлука за исплата на средства за национално кофинансирање (НКФ) за 
проектот на АААВМУ од IPA TAIB 2011 „Обезбедување опрема за мониторинг на 
медиумските содржини што го врши Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги“, EuropeAid/136311/IH/SUP/MK, во износ од 83.935,80 евра во денарска 
противвредност на денот на конверзија. 

 Исплатата на горенаведените средства ќе се изврши согласно член 7 од Договорот за 
обезбедување на национално кофинансирање за  проектите финансирани од првата 
компонента од Инструментот за претпристапна помош – ИПА под децентрализиран систем 
за управување со средствата од Инструментот за претпристапна помош – ИПА (бр.27-
13419/1 од 27.03.2013 и бр.03-1533/1 од 03.04.2013 година). 

 Трансферот на горенаведените средства треба да се изврши на 22.03.2016 година, 
најдоцна до 10.00 часот. 

 Средствата се предвидени во Финансискиот план на Агенцијата за 2016 година. 

 

Точка 5 

Г-дин Трајчевски ја образложи Информацијата за плаќање годишна членарина за 
членство во Европската платформа на регулаторни тела за 2016 година. Објасни дека 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е рамноправна членка на  
Европската платформа на регулаторни тела - ЕПРА од 1999 година и за членството плаќа 
годишна членарина. На 16.03.2016 година до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги беше доставена фактура за исплата на годишна членарина за 2016 
година. Уплатата на средствата во висина од 2.400,00 евра за членство во Европската 
платформа на регулаторни тела за 2016 година треба да се изврши до 22.04.2016 година. 

 Советот на Агенцијата ја прифати Информацијата бр.05-1466/2 од 18.03.2016 година, 
за плаќање годишна членарина за членство во Европската платформа на регулаторни тела 
за 2016 година, во висина од 2.400,00 евра. 
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Точка 6 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана Панева 
Парлеева, ја образложи Предлог-одлуката за потреба од јавна набавка: одржување на 
дополнителниот модул „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-1501/3 од 18.03.2016 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапката со преговарање без објавување на оглас за следниот предмет 
на јавна набавка-услуга: одржување (превентивно) на дополнителниот модул на постојното 
апликативно решение „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“. 

Спроведувањето на постапката за јавна набавка-услуга: одржување (превентивно) на 
дополнителниот модул на постојното апликативно решение „Систем за електронски 
регистар на јавни комуникациски мрежи, е предвидено и е во согласност со Годишниот план 
за јавни набавки во 2016 година, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година и Планот бр.05-706/1 од 
05.02.2016 година за Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 
2016 година, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  за  2016-та година. 

 

Точка 7 

Разно 

 Г-дин Фиданоски, на почетокот ја поздрави преписката помеѓу Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и ТВ Канал 5, односно одговорот на Агенцијата на дописот 
од ТВ Канал 5 кој го упати до Агенција. Рече дека се согласува со констатацијата во 
одговорот на Агенцијата дека станува збор за непримерен притисок од страна на 
телевизијата, со што според него Агенцијата има добар, аргументиран одговор доставен до 
ТВ Канал 5, онака како што треба. Појасни дека нема да навлегува во понатамошни детали, 
го поздрави одговорот и очекува дека и во иднина така Агенцијата ќе реагира, независно од 
тоа дали станува збор за ТВ Канал 5, за ТВ Телма, ТВ Сител, ТВ Алсат или за ТВ Алфа, 
говорејќи за националните телевизии, а се однесува и за другите што се на државно ниво, 
верувајќи дека тоа ќе стане редовна пракса на Агенцијата.  

Притоа потсети дека некаде можеби во месец јануари укажал на таква ситуација, но текот на 
вчерашниот ден, повторно забележал, иако тоа се случувало во континуитет и наназад, дека 
информативните емисии на радиодифузерите што се со терестријална дозвола, апсолутно 
биле типичен пример за неизбалансирано известување во централните вести. Појасни дека 
говори за вестите на Сител во 19 часот, на Канал 5 во 18 и на Алфа во 17,30 часот. Наведе 
дека 8 или 9 пати е дадена повеќе можност, повеќе простор за презентација на владеачките 
партии, иако формално се`уште не сме во изборна кампања. Информира дека се обидел 
самиот грубо да го измери времето. Претпоставува дека Секторот за програмски работи тоа 
ќе го увиди кога ќе дојде на ред да се мониторираат тие денови, затоа што знае дека тоа се 
прави со 3 дена наназад и очекува Секторот да даде  вистинско мислење за настаните кои 
ги споменал. Рече дека нема да ги наведе вестите и од претходните денови, но очекува дека 
ако има определено прекршување, кое според него го има, дека Агенцијата ќе реагира 
соодветно на ваквиот начин на програма, на презентација, како да сме во изборна кампања, 
а се`уште не сме.  

Г-дин Трајчевски, во врска со реакцијата на ТВ Канал 5, одговори дека тој самиот 
лично бил во дилема дали да се одговори на писмото што го доставила телевизијата Канал 
5 или не, бидејќи бил лично нападнат и не сакал да биде сфатено дека тој лично се 
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пресметува со Телевизија Канал 5, односно со Миленко Неделковски, кој што преку 
продукција откупува одреден дел од просторот на ТВ Канал 5. Меѓутоа, со оглед на 
невистините наоди кои што биле наведени во дописот од страна на ТВ Канал 5, заради 
угледот на институцијата, беше неопходно да се реагира, а ефектот, односно дали имало 
ефект од реакција на Агенцијата, ќе се увиди во иднина, во таа емисија или во други емисии 
на ТВ Канал 5, дали ќе се почитуваат одредбите од член 48 и член 61 од ЗААВМУ.  

Што се однесува за информативните емисии од вчерашниот ден, рече дека не се сомнева 
или не навлегува во дискусија дали тоа било така или не. Информира дека тој ден не бил во 
Македонија и појасни дека во оние земји каде што има обврска за избалансирано 
известување, таа обврска не се мери на дневна основа. И секаде каде што има настани кои 
што се значајни во одреден ден, недела или подолг временски период, и во Франција, и во 
Италија, се отстапува повеќе време за нив, меѓутоа треба во некој друг период да биде 
отстапено повеќе соодветно време на другата страна или во овој случај на партиите од 
опозицијата. Повтори дека избалансираноста не може да се мери на дневна основа, тоа не 
се прави ни во изборниот период, кога има законска обврска според Изборниот законик 
медиумите да известуваат избалансирано. Таа обврска се мери на 20-дневно ниво, значи за 
целиот изборен период врз основа на тоа и се изрекуваат прекршочни пријави доколку не се 
почитува обврската од Изборниот законик во однос на избалансирано известување во 
информативните емисии.  

Г-дин Фиданоски, рече дека ќе се осврне на два момента. Прво околу писмата, 
преписката со Канал 5, за која рече дека апсолутно ја оправдува и смета дека тоа било 
потребно, и е добро што така реагирал директорот. Наведе еден момент од дописот, на ТВ 
Канал 5 каде се вели - „како директор на АААВМУ бараме да ни бидат предочени имиња на 
тие што го подготвиле овој скандалозен извештај“. Ова го оцени како непримерен притисок 
од телевизијата врз Агенцијата, и апсолутно, ако е потпишано од Агенцијата односно 
директорот како претставник, никој нема право да бара кој го составил извештајот, тој е 
извештај на Агенцијата и Агенцијата стои зад него. Дополнително, одговорот на Канал 5 на 
него му изгледа како прв пат да се случува тоа што се случува во емисијата на Миленко 
Неделковски, иако е наведено од страна на Агенцијата дека и претходно во неколку наврати 
сме биле сведоци на такви ситуации. Што се однесува до тоа дали ќе има ефект, рече дека 
се согласува да се почека и да се увиди.  

Околу вториот момент, се изјасни дека се согласува дека избалансираноста не се мери на 
дневна основа, но во вчерашниот ден забележал драматично отстапување, а такви 
отстапувања имало и претходните денови и тоа се случува во континуитет и затоа реагирал, 
особено за вчерашниот ден, ама се однесува и за претходните денови. Верува дека тоа ќе 
биде согледано.  

Г-дин Трајчевски, во врска со реакцијата на г-дин Фиданоски за неизбалансираното 
известување во вестите, одговори дека нема драматични отстапувања во известувањето во 
претходните денови. Информира дека се направени груби анализи од страна на Секторот, и 
бидејќи Агенцијата нема толку вработени за да може да се направат и квалитативни 
анализи, направени се квантитативни анализи и според нив нема драстични отстапувања 
претходните денови, поточно од 29 јануари до саботата 19 март.  

Што се однесува до ТВ Канал 5, зачудува фактот што радиодифзуерот и после 3 години од 
донесување на Законот, не ја познава законската материја, односно дека писмените 
извештаи ги прави Стручната служба, а не директорот на Агенцијата. Потенцира дека во 
истиот момент кога ги добива тој како директор, тие се објавуваат на веб страницата и во 
истиот момент ако ја отвори веб страницата и ТВ Канал 5 и било кој друг радиодифузер, ќе 
може да биде информиран за содржината на писмениот извештај. Агенцијата до ниедна 
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друга институција, не само ТВ Канал 5, туку и до било која друга државна институција, 
радиодифузер, оператор на ЈЕКМ, не праќа податоци кој ги изработил документите, пред се 
заради заштита на лични податоци и да не се оптоварува извештајот со податоци кој го 
изработил, кој го контролирал, кој го одобрил итн. Таков примерок со тие податоци останува 
во архивата на Агенцијата, а до радиодифузерот се испраќа документ со констатациите кои 
се произлезени од писмениот извештај и соодветно предлог мерка доколку е прекршена 
одредена одредба од Законот. Во овој случај со ТВ Канал 5 загрижува и фактот што на еден 
од интернет порталите на кој што е сопственик господинот Миленко Неделковски имаше и 
други дополнителни работи, во кои што лично го навредувал него и го нарекувал фашист и 
сл., и затоа бил во дилема дали воопшто да им се одговори на ТВ Канал 5, за да не се 
сфати дека е некаква лична пресметка со водителот на таа емисија. Потенцира дека 
Агенцијата нема никаква допирна точка со него, уредувачката одговорност е на 
радиодифузерот и не може радиодифузерот да се оправдува со тоа што ќе пушти телоп од 
10 секунди дека се оградува од ставовите изнесени во емисијата и  со тоа дека понатаму 
нема никаква одговорност. Бидејќи не станува збор за емисија во живо, радиодифузерот 
има и право и има и обврска да ги прегледа лентите кои што ги добива, не само од оваа 
продукциска куќа туку и од другите и доколку има елементи кои што се спротивни на 
одредбите од Законот, должен е да ги тргне тие емисии или делови од емисии. 

Г-дин Петрушевски, рече дека сака нешто да додаде. Во минатата година и повеќе, во 
повеќе наврати од една политичка партија, тоа е Социјалдемократскиот Сојуз и од 
Здружението на новинари на Македонија и од повеќе информативни портали, се даваат 
искази дека членовите на Советот на Агенцијата и членовите на Советот на МРТ се 
политички кадри и дека не се воопшто стручни во својата работа. Поголемиот дел од 
членовите, јавно се трудат да не и им се даде право така да коментираат. Во текот на 
минатата недела, мисли дека беше 15 или 16 март, на една национална телевизија и на 
еден портал, беше опоменат, а тој смета дека бил споменат, колегата Фиданоски дека бил 
учесник на политички настан, тоа е оној дел од протестите поврзани со Уставниот суд. 
Потсети дека за иста ваква дискусија, јавно на седница му укажал на колегата Фиданоски да 
не ја вовлекува Агенцијата во вакви настани и сликите што биле покажани таму, г-дин 
Фиданоски знае дали е тоа точно или не, укажуваат дека тој бил присутен на тој настан. Ако 
бил присутен на настан, политички организиран, во тој случај го крши членот 5 од ЗААВМУ, 
ставот 2, дека Агенцијата во својата работа е независна од друг државен орган или друго 
правно лице и треба да е непристрасна кон нив. Значи г-дин Фиданоски, со своето присуство 
покажува поддршка на тој политички настан. И исто така го прекршува членот 7 од Етичкиот 
кодекс на Агенцијата, дека нема да ја користи својата професионална позиција во 
Агенцијата, со цел да ги промовира интересите на било која политичка партија и група која 
промовира интереси и активности на било која политичка партија. На крајот уште еднаш 
повтори дека г-дин Фиданоски, го крши членот 5 од Законот за аудиовизуелни медиумски 
услуги ставот 2 и членот 7 од Етичкиот кодекс на Агенцијата.  

Г-дин Фиданоски, рече, дека не очекувал дека ова ќе го каже г-дин Петрушевски, но не 
е изненаден. Се изјасни дека на тој настан бил присутен како граѓанин на што има уставно 
право, и посочи да ги погледнат членовите 8, 9, 16 и 21 од Уставот на Република 
Македонија, дека има право да присуствува на настан што е организиран од невладини 
организации. Значи, не од политичка партија, бидејќи рече дека него не го интересира дали 
и која политичка партија го поддржала настанот, но тој секогаш ќе се спротивставува да се 
даде можност, како тоа што го направи Уставниот суд, Претседателот на државата да 
помилува изборни апаши и криминалци, педофили и наркодилери. А се дава таква можност, 
особено се однесува за изборните апаши и криминалци да бидат помилувани од 
Претседателот и на тоа секогаш жестоко ќе се спротивстави. Инаку, тие слики биле таму но 
биле искористени, недозволено преземени од неговиот личен фејсбук профил и на нив бил 
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заедно со членови од неговото семејство, што уште поголема тежина се дава на тоа. Рече 
дека не е од тие кои лесно потегнуваат судски постапки. Тој потегнал постапка при Советот 
за етика на медиумите во Република Македонија и добиле претставка медиумите што тоа го 
објавиле, со инсинуации дека таму дава политичка поддршка со неговото присуство. Ниту 
тамо говорел, ниту пак имал некакви транспаренти со него, само присуствувал, на што има 
уставно право, и во ниеден момент не ја нарушил неговата позиција со тоа, затоа што 
Агенцијата не е инволвирана во тој случај на ниеден можен начин. Очекува позитивна 
разврска за овој случај, со одлука на Комисијата за жалби на Советот на етика. Се надева 
дека тие медиуми ќе го објават демантот и извинувањето. 

Г-дин Петрушевски, рече дека јавно и транспарентно мисли дека не треба Агенцијата 
да се инволвира во овие настани. Повеќе пати заеднички си кажале дека треба членовите 
на Советот да внимаваат каде се појавуваат. Посочи дека неговиот став, лично одбира да го 
искаже само за време на избори и за таа минута додека гласа. После тоа ќе продолжи да се 
воздржува од  било какви присуства на било какви вакви настани.  

 

 

 

 
 
 
 

Бр. 02-1513/7                                              Агенција за аудио и 
29.03.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                            
                                       Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


