
                                          
 

1 
 

 
ЗАПИСНИК 

од 39-та седница на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 01.12.2016 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, Лазар Трајчев, Зоран Фиданоски, м-р Методија Јанчески, 
Селвер Ајдини. 

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: м-р Магдалена Д. Довлева, Маја Дамевска. 

Други присутни: Дејан Георгиевски од ЦРМ. 
 
Г-дин Петрушевски, ja отвори 39-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.  

Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д  

1. Усвојување на Предлог-записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.11.2016 година. 

2. Информација за извршени корекции во „Студија за утврдување на 
оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско 
емитување на државно ниво, од аспект на исполнување на целите на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на публиката“. 

3. Предлог-одлука за одобрување средства за пристап на Интернет 
дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија. 

4. Разно. 

 

 

Точка 1 

Членовите на Советот го разгледаа предложениот записник од 38-та седница на 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 
15.11.2016 година. 

Г-дин Трајчев, имаше забелешка на страна 9, во претпоследниот пасус од 
неговата дискусија. Објасни дека во една од речениците, значењето на зборот 
„блокирани“, во текот на дискусијата бил во насока - да биде оневозможена 
злоупотреба. Рече дека тој збор кога вака е запишан звучи многу поразлично од тоа што 
била целта на неговата дискусијата, иако понатаму, во наредниот пасус тоа е појаснето. 
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Раководителката на одделението за поддршка на работата на Советот на 
Агенцијата, Маја Дамевска, објасни дека во содржината на записникот е запишано онака 
како што е кажано во дискусијата на седницата, но рече дека може да се направат 
корекции доколку членот на Советот смета дека треба. 

Г-дин Трајчев, рече дека тој не инсистира, но дека многу пати се правеле корекции 
во контекст на тоа што било кажано, и затоа сака да укаже дека е несоодветен зборот 
така како што е запишан и доколку Советот ја прифати корекцијата е во ред, доколку не 
ја прифати пак е во ред.  

Г-дин Фиданоски, рече дека има две принципиелни забелешки на записникот. Рече 
дека генерално забелешки на содржината нема, затоа што мислите од дискусијата се 
одразуваат во текстот, но доколку оди по ситници, рече дека ќе најде поприлично 
правописни аномалии. За првата принципиелна забелешка, рече е принципиелна и не е 
насочена против никого лично. Во таа насока рече дека чувствува или дека има 
впечаток кој можеби го лаже, но има впечаток дека кога се симнува неговиот говор, 
односно неговиот пасус, во него гледа поприлично она што се вели „огради“, напишани 
зборови кои што значат дека се оградуваат, за да се каже дека е тоа е неговиот говор.  
Јасно е дека во пасусот може да се каже: мисли, заклучува, се согласува, не се 
согласува, но понекогаш има забележано дека во една реченица се по два или по три 
такви збора кои што го обременуваат целиот тој дел и можеби прават малку поинаков 
контекстот иако повтори дека генерално нема забелешка на содржината. Рече дека сега 
нема да реагира, но предложи во иднина поконкретно да биде запишано како што рекол, 
пасусот се знае, на почетокот кажал, се согласил или не се согласил, и после тоа да е 
говорот, така се знае дека тоа е негов настап до следното име што доаѓа, практично 
каде што ќе се настапува, заради тие принципиелни причини. Не вели дека не треба да 
се огради и тоа, затоа што тоа е негов говор, а не е говор на директен, на тој што го 
прави записникот. Тоа е едната принципиелна забелешка. За втората мисли дека тој 
што го составувал записникот погрешил во именувањето на м-р Драгица Љубевска и на 
д-р Ирена Бојаџиевска, односно дека во систематизацијата нема Шеф на кабинет, 
односно заменик на Шеф на кабинет. Тука има раководител на сектор или заменик, 
помошник раководител на сектор, кога се однесува на звањето. И би било добро тоа да 
се коригира, затоа што утре ако некој надворешен сака да го прочита, бидејќи јавно се 
достапни записниците, би се чудел кој е тој шеф, на кого шеф на кабинет или заменик 
итн. Си има нели позиција раководител на сектор, заменик помошник, и предложи така 
да стои, бидејќи мисли дека е поисправно, покоректно. 

Г-дин Петрушевски, рече дека раководителката на одделението за поддршка на 
работата на Советот на Агенцијата, Маја Дамевска ќе ги земе во предвид забелешките 
на колегата Фиданоски. При тоа рече, конкретно за работната позиција на м-р Драгица 
Љубевска, дека навистина во систематизацијата која ја усвоил Советот, пишува цртичка 
Шеф на кабинет.  

Г-дин Фиданоски, рече дека се согласува, меѓутоа дека е поисправно раководител 
на Сектор, затоа што вака само шеф на кабинет, кај другиот пасус заменик шеф на 
кабинет кај надворешни луѓе кои што би следеле, тоа би било малку збунувачки.  

Г-дин Петрушевски рече дека останува да се земат во предвид забелешките од     
г-дин Трајчев и од г-дин Фиданоски, како насока за во иднина што може да се коригира.  

Членовите на Советот, со 5 гласа „за“ и 2 воздржани гласа од г-дин Фетаи и г-дин 
Јанчески, го усвоија предложениот записник од 38-та седница на Советот на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.11.2016 година, со текст 
како што беше предложен. 
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Точка 2 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, ја образложи Информација за извршени корекции во 
„Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување 
дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на исполнување на 
целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на 
публиката“. Објасни дека на седницата одржана на 13.09.2016 година, Советот ја 
разгледал информацијата за наодите од наведената Студија. На истата седница, г-дин 
Фиданоски, укажал на одредени отстапувања кај структурата на примерокот во однос на 
структурата на населението според официјалните податоци од Државен завод за 
статистика и тоа од аспект на половата структура и од аспект на етничката структура. Во 
Студијата структурата од аспект на пол беше, 62% од испитаниците мажи, а 38% беа 
жени, а од аспект на етничка структура 89% од испитаниците беа македонци, 6% 
Албанци и останатите од другите припадности. Од тие причини, Агенцијата писмено се 
обрати до истражувачката агенција, а нивниот став бил дека таков каков што е 
примерокот е релевантен. Сепак Агенцијата инсистираше, со неколку дописи и неколку 
состаноци да по пат на пондерирање на податоците или да се извршат дополнителни 
интервјуа за да се усогласат овие податоци со официјалните податоци. Потоа 
истражувачката агенција прифати, направиле дополнителни интервјуа и се отстранија 
недостатоците. Како резултат на тоа, кај дел од резултатите, сосема очекувано, по 
одредени прашања, имаше измени, меѓутоа тие не беа некои многу значајни и тоа не 
доведе до промени на наодите во Студијата. Наодите од Студијата остануваат исти како 
и претходно.   

Г-дин Фиданоски, рече дека го прочитал внимателно финалниот материјалот што 
го добиле и претходно како предлог кој бил во првичната верзија. Рече дека не е тајна и 
ќе ја сподели со останатите членови од Советот, дека неколку пати имал телефонска 
комуникација по ова прашање со м-р Магдалена Давидовска Довлева. Рече дека е 
добро што односната агенција Таргет комуникација ги прифатила сугестиите иако од 
почеток може да се рече дека пружиле отпор сметајќи дека нивната изработена Анализа 
е целосно како што е. Заклучокот од раководителката го прифаќа, коректен е, 
финалните резултати не се менуваат, меѓутоа има одредени промени кои некогаш може 
и тие да имаат влијание врз финалниот резултат. Рече дека мора да има 
репрезентативност во секој поглед. Ако е пописот последен 64% Македонци, 25,17% 
Албанци, скоро 4% Турци итн. да се запази таа структура макар во делот кај двете 
најголеми етнички заедници. Етничката различност кај нас меѓу другото не значи само 
различност по определба етничка, туку тоа значи културна различност, историска 
различност, различност во традициите, можеби различност и во потребите, најразлични, 
вклучувајќи ги и потребите за примање за акцептирање на телевизиски програми од 
каков тип да бидат. Од тие причини треба да се задржи таа репрезентативност кога се 
прави ваква анализа. Рече дека базично правило кога се прави едно истражување, 
доколку се сака да се добијат резултати од 1200 испитаници, потребно е минимум 3500 
до 4000 телефони да завртат за да се добијат тие бројки. Мисли дека Таргет 
комуникации тука веројатно првично згрешиле, па после тоа се коригирале, па ги добиле 
дополнителните бројки. Рече дека во секој случај добро е што е направена корекцијата.  

Советот на Агенцијата едногласно ја прифати предложената Информација во 
врска со извршени корекции во „Студијата за утврдување на оправданоста за 
објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на 
државно ниво, од аспект на исполнување на целите на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката“ бр.03-4066/10 
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од 29.11.2016 година, поднесена од м-р Драгица Љубевска, овластено лице од д-р 
Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
со овластување бр.03-5948/1 од 23.11.2016 година. 

 

Точка 3 
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски парава, м-р 

Магдалена Давидовска Довлева, ја образложи предложената одлука за одобрување 
средства за пристап на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на 
Република Македонија. Објасни дека системот го користат Секторот за стратешко 
планирање и авторски права и Секторот за правни и економско-финансиски работи. За 
да постапките не се доведат до застој и да секторите имаат непречен пристап до 
интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар многу е важно уште во текот 
на утрешниот ден предложените средства да бидат обезбедени, бидејќи тие податоци 
се значајни за документите што се изработуваат.  

Г-дин Петрушевски, додаде дека оваа набавка иако личи дека е од мала вредност, 
всушност е набавка со единствен понудувач и тогаш се користи членот 99 од Законот за 
јавни набавки кој овозможува да се оди со директно понудување без постапка. Без 
постапка е бидејќи нема друг понудувач со овие информации освен Централниот 
регистар на Република Македонија. Износот е до 15.000,00 денари и тој не се троши 
одеднаш, туку се троши по потреба, се додека има средства а потоа се надополнува. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.03-5980/2 од 29.11.2016 година, 
поднесен од м-р Драгица Љубевска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, директор 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со овластување бр.03-5948/1 
од 23.11.2016 година и едногласно даде одобрение директорот на Агенцијата да донесе 
Одлука за уплата на средства заради овозможување пристап на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги до податоците на Интернет дистрибутивниот систем 
на Централниот регистар на Република Македонија, во износ од 15.000,00 денари. 

Горенаведените средства се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година. 

 
 
Точка 4 
Разно 
Немаше точки под Разно 

 

         
 
 

Бр.02-6031/4                                         Агенција за аудио и 
22.12.2016 година                            аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                   Претседател на Советот  

         
                                Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 
 


	Zapisnik od 39 sednica

