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ЗАПИСНИК 

од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 04.09.2017 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, Зоран Фиданоски, Лазар Трајчев, м-р Методија Јанчески и 

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: Горан Радуновиќ, м-р Арбен Саити, Маја Дамевска 

и м-р Ивана Стојановска. 

Други присутни: /  

 

Г-дин Петрушевски, ја отвори 30-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 врска со предложениот дневен ред, информира дека под 

Точка Разно, членовите на Советот, ќе имаат кратка усна дискусија во врска со дописот 

што АААВМУ планира да го испрати до Министерство за финансии, за финансиски 

средства за претстојните Локални избори, кое што вообичаено се испраќа кога 

министерството нема навремено да ги достави средствата.   

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 29-та седница на Советот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.08.2017 година. 

2. Предлог за покренување на постапката за одземање на дозволата за 

телевизиско емитување. 

3. Разно. 

 

 

Точка 1 

Советот на Агенцијата, го разгледа и со 6 гласа „за“, и еден воздржан глас од г-дин 

Ајдини, го усвои предложениот Записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 22.08.2017 година, со текст како 

што беше предложен. 
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Точка 2  

Г-дин Трајчевски, го образложи предлогот за покренување на постапката за 

одземање на дозволата за телевизиско емитување. Објасни дека при редовен 

мониторинг, односно контрола во системот што Агенцијата го поседува, се констатира 

дека од регионалната телевизија ТВ Скопје, сигналот не се прима. Сигналот се добива 

од операторот ОНЕ ВИП, бидејќи тие треба терестријално да емитуваат програма. 

Веднаш е испратен допис, на 28.07.2017г. до ОНЕ ВИП да одговорат во што се состои 

проблемот, дали станува збор за технички проблем или има друга причина зошто не го 

доставуваат сигналот до Агенцијата. На 16.08.2017г. од ОНЕ ВИП одговорија дека 

поради неплатени обврски го исклучиле емитувањето на регионалната телевизија ТВ 

Скопје. И по тој основ, односно дека сега повеќе од 30 дена радиодифузерот не емитува 

програма, се дава предлог до Советот за отпочнување на постапката за одземање на 

дозволата. Посочи дека со ова е повреден и став од друг член од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, каде што кажува дека се настанати промени кои што 

се спротивни на дозволата која што ја добил, бидејќи тој има добиено дозвола да 

емитува терестријално преку дигиталниот мултиплекс на ОНЕ ВИП, а сега не емитува 

програма. Така што можеби тој емитува програма преку некој од кабелските оператори, 

а нема таква дозвола. Објасни дека минатиот петок, на 1 септември 2017г. на негово 

барање, имал состанок со директорот на регионалната телевизија ТВ Скопје, кој кажал 

дека во рокот од 15 дена, откако ќе почне да тече рокот за одземање на дозволата, тие 

ќе направат сè да ги надминат овие проблеми, меѓутоа сепак останува да се види што 

ќе се случи во следните 15 дена.  

Г-дин Петрушевски, констатира дека Советот на 23.02.2017г. еднаш ја одзема 

дозволата на ТВ Скопје, и потоа за месец и една недела подоцна, Советот ја поништи 

одлуката за одземање на дозволата. ТВ Скопје во меѓувреме ги плати сите долгови кон 

Агенцијата, што значи имаат дозвола за емитување за оваа година и дел од наредната, 

бидејќи веќе го имаат платено годишниот надоместок за дозвола, така што ова што се 

случува е нелогично. Објасни дека во документите барал да види дали има некоја 

комуникација помеѓу ТВ Скопје и операторот што ги пренесува, односно ОНЕ ВИП, но 

нема таква документација и ако денес Советот ја започне постапката за одземање на 

дозволата, постои можност пак да се навлезе во истата процедура како минатиот пат. 

Радиодифузерот да не успее да постигне договор со ОНЕ ВИП за овие 15 дена, и 

повторно Советот да им ја одземеме дозволата. Потоа, пак по месец дена, ако најдат 

пари, да наоѓаат начин преку судот да им се врати дозволата, односно Советот да ја 

поништи одлуката што би ја донел, теоретски, после 15 дена. Сето ова предизвикува 

додатни трошоци за нив, не знае дали и за Агенцијата. Од тие причини, рече, доколку 

има законски можности, доколку Законот дозволува, тој би сакал започнувањето на 

постапката за одземање на дозволата да се одложи за две недели, за да биде сигурно, 

да не се доведат Советот и радиодифузерот повторно во ситуација како претходно. Тоа 

значи, не би носеле одлука, точката би останала, само би го одложиле започнувањето 

за неделата од 18 до 22 септември. Уште еднаш рече дека со овој предлог, ако се 

одложи постапката не е сигурен дали Советот ќе прекрши некои рокови од Законот. Од 

таа причина побара од директорот Трајчевски и од помошник раководителот на 

Секторот за правни и економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ, да дадат стручно 

толкување и доколку се прекршува Законот, нормално ќе се откаже од тој предлог.  

Г-дин Трајчевски, рече дека не може тоа да каже, но може да го даде дописот со 

комуникацијата меѓу ОНЕ ВИП и ТВ Скопје. Во петокот кога имал состанок, директорот 

на ТВ Скопје, му кажал дека кога ОНЕ ВИП го пратиле овој допис во Агенцијата, после 

неколку дена и тие добиле допис од ОНЕ ВИП, парафразирајќи „дека и тие до тогаш не 
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знаеле дека ОНЕ ВИП ги исклучил“, и затоа тие сега преземаат мерки да се надмине таа 

состојба. Што се однесува до предлогот на г-дин Петрушевски, рече дека седницата 

веќе еднаш се одложи, требаше да биде минатата недела и Агенцијата и Советот ќе 

бидат непринципиелни спрема другите телевизии кога се започнувала ваква постапка. 

Смета дека не треба да се остава во пракса едни исти медиуми постојано да го кршат 

Законот, а потоа преку суд повторно да ја вратат дозволата. Ако не платат во законски 

определен период, ќе се одземе дозволата, а потоа ако мислат да одат на суд, Советот 

ќе ја врати дозволата, меѓутоа во оваа ситуација оние регионални телевизии што си 

емитуваат програма преку дигиталниот мултиплекс на ОНЕ ВИП се ставаат во 

нерамноправна положба бидејќи си ги плаќаат надоместоците кон ОНЕ ВИП, и сега ние 

ќе фаворизираме една телевизија, радиодифузер кој што не ги плаќа своите 

надоместоци и уште дополнително ќе му се дава можност да се пролонгира тој период. 

Посочи дека има и друга ситуација, што ако и за тие 15 дена не плати и не се покрене 

постапка? Ќе испадне дека Агенцијата и Советот му овозможиле уште повеќе да 

работи.. Тоа е тековна обврска што ја има за емитување на програмата преку 

дигиталниот мултиплекс на ОНЕ ВИП, и вака доби на време поради годишните одмори и 

едно одлагање на седница, веќе доби дополнителни 10-15 дена. Потсети дека за 

другите радиодифузери, за радиото Б97 од Битола се реагираше веднаш. На крајот 

рече дека се надева дека ТВ Скопје како што ветиле, ќе си ги решат проблемите што ги 

имаат.  

Г-дин Трајчев, праша, како ќе се утврди дека во тој рок од 15 дена, 

радиодифузерот го платил надоместокот што го должи? Дали ќе се направи некакво 

дополнително мерење, затоа што основот овде е затоа што нема сигнал, не 

навлегувајќи во причината зошто не платил. Основот на Советот за покренување на 

постапка е дека нема сигнал и доколку тој во периодот од 15 дена плати, како Советот и 

Агенцијата ќе утврдат дали во тој рок сигналот повторно се емитува или не?      

Г-дин Трајчевски, одговори дека Агенцијата сигналот го добива од дигиталниот 

мултиплекс во самото седиште на Агенцијата, така што во истиот момент ќе се знае. 

Г-дин Трајчев, праша дали за Агенцијата ќе биде доволно со самото тоа што ќе го 

прими сигналот? 

Г-дин Трајчевски, одговори потврдно и објасни дека, ако телевизијата го плати 

долгот кон ОНЕ ВИП, нема зошто да не емитува сигнал, меѓутоа доколку плати а не го 

емитува сигналот, тогаш го крши договорот и нанесува штета на телевизијата, значи не 

смее да прави такво нешто. А ние ќе го имаме тука сигналот од првиот момент, денеска 

доколку плати и ОНЕ ВИП го пушти сигналот, Агенцијата ќе го има и тоа ќе биде доказ 

дали емитуваат програма или не. Тоа не е спорно. Радиото во Битола беше малку 

проблематично, тука Агенцијата не го добиваше сигналот, АЕК мораше да врши мерење 

бидејќи не можевме да констатираме дали има програма или нема.  

Г-дин Фиданоски, рече дека претпоставува дека нема интерес ОНЕ ВИП да не 

пушти сигнал ако добие средства од радиодифузерот. Основот на предлогот е значи 

неемитување на програма и претпоставува дека радиодифузерот, таа, условно речено, 

регионалната концесија што ја има а се води на ТВ Скопје, дека во овој период од 15 

дена ќе има доволно време да размисли дали сака да ја задржи понатаму или не сака 

да ја задржи. Затоа што ако сака, тогаш ќе продолжи да инвестира и програмски да 

емитува, и да си го плати долгот што го има кон ОНЕ ВИП за дигиталниот сигнал што го 

емитуваат за нив. Се согласува со она што го кажал и г-дин Трајчевски, нема причина да 

се бара одлагање, затоа што би биле некоректни кон други радиодифузери, а 

дополнително не е сигурен да во тој момент ако го одложат, хипотетички, да не 
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навлезат во ситуација на изборна кампања, па да се поклопат со тие термини, што па 

воопшто не би било ни упатно во тие моменти да се одлучува за одземање на 

дозволата или покренување на постапка.  

Г-дин Фетаи, рече дека и тој е на мислење дека со аргументите и со тоа што е 

образложено тука, дека не би требало да имаат голема дилема, со сета почит кон тоа 

дека може да ја повратат дозволата. Така можеби би навлегле во некои дополнителни 

трошоци во смисла на судските трошоци, али тоа е тоа. Бидејќи Советот има законска 

основа, дека поминале 30 дена а тие немаат сигнал. Мисли дека би било во ред да се 

прифати ова што е предложено, па ако телевизијата се реорганизира во меѓувреме, ќе 

имаат можност да се вратат во етерот. Смета дека не треба да имаат некои големи 

дилеми, уште повеќе што има јасна законска состојба. Бидејќи е малку чувствителен 

периодот, затоа што сме веќе во период на избори, но ова нема никаква политичка 

конотација и не може да се поврзува со некоја политичка тенденција, бидејќи се 

разговара за неможноста на медиумот да ги исполни законските обврски кои ги има и 

секој друг медиум. Во таа насока смета дека би било добро Советот да го поддржи тоа 

што е предложено и така и да одлучи.  

Г-дин Петрушевски, рече дека неговото размислување додека ги читал 

материјалите, беше да се заштеди на трошоците и на постапката, но аргументот што го 

кажаа дел од учесниците во дискусијата, е навистина многу значаен, тоа е дека Советот 

секогаш имале ист однос кон сите радиодифузери. Рече дека навистина се гордее со 

тоа што Агенцијата во изминатите три години така и се однесува во однос на сите 

медиуми, значи ги почитува прописите и навистина не би сакал да го прекрши тоа 

правило, а постои можност да се толкува дека би го прекршиле, како мало попуштање 

кон овој медиум ако се прифати неговиот предлог. Во тој случај рече дека го повлекува 

предлогот и си останува на предлогот што е предложен во материјалите.  

Г-дин Трајчев, праша дали има информација за колкав период не е платено и 

колкава е сумата?  

Г-дин Трајчевски, одговори дека таа информација не може да се каже бидејќи тоа е 

дел помеѓу договорните страни.  

Г-дин Петрушевски, рече дека тоа што сега е сигурно е дека нема сигнал. Праша 

дали има уште некој за дискусија. Напомена дека предлогот што го дал, лично го 

повлекол, останува за гласање оригиналниот предлог.  

Советот на Агенцијата едногласно го усвои предлогот на директорот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.08-359 од 31.08.2017 година и покрена постапка за 

одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно 

друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, поради тоа што 

имателот на дозволата престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 

дена поради технички, финансиски или други причини, согласно член 82 став 1 алинеја 2 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16), по претходно доставено 

писмено известување дека Агенцијата ќе донесе одлука за одземање на дозволата.  

Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, да достави допис 

до Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, со кој ќе го извести 

радиодифузерот дека доколку не го усогласи работењето со Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и отпочне со емитување радио програма, Советот на 

Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за 

покренување постапка за одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на 
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дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ 

ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, поради тоа што имателот на дозволата 

престанал со емитување на програмскиот сервис повеќе од 30 дена поради технички, 

финансиски или други причини, согласно член 82 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, 

бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14 и 142/16).   

Г-дин Петрушевски, додаде дека останува обврската да се извести 

радиодифузерот, бидејќи веќе од денес почнува да му тече рокот од 15 дена, за да 

може да си најде начин да се договори со ВИП и да ги уплати тие пари што 

недостасуваат. 

 

Точка 3 

Разно 

Г-дин Петрушевски, објасни дека под Точка Разно, сега ги добиле материјалите, и 

го замоли директорот да објасни за што се работи. Рече дека со ова се сретнувале и 

минатите години и секогаш имале ист став.  

Г-дин Трајчевски, објасни дека во пресрет на Локалните избори што треба да се 

одржат на 15 октомври 2017г., направен е финансиски план во однос на тоа колку 

средства треба да бидат потрошени за спроведување на мониторинг на изборното 

медиумско претставување. Допис, на 25 јули 2017г. е пратен до Министерството за 

финансии, со детален план за која намена точно ќе бидат потрошени средствата, како 

што било правено и изминатите години. Бидејќи на 25 јули 2017г. се`уште не беа 

распишани изборите, по распишување на изборите на 7 август 2017г.  Агенцијата отвори 

изборна сметка во Комерцијална банка, каде што сме депоненти, и го извести 

Министерството за финансии дека е отворена изборна сметка и на која сметка треба да 

бидат префрлени парите. До денеска нема никаков ниту одговор, ниту комуникација со 

Министерството за финансии, најава дека средства ќе бидат исплатени а веќе тече 

рокот од 1 септември 2017г. кога треба да бидат исплатени плати на луѓето кои што се 

ангажирани преку Агенција за привремени вработувања и другите трошоци кои што ги 

имаме поврзани со изборите. Затоа информативно на Советот му е даден овој допис, 

дека Агенцијата ќе го извести уште еднаш Министерството за финансии преку ургенција 

дека треба итно да бидат префрлени парите, во спротивно ќе треба да побараме судска 

заштита доколку се повтори праксата како што беше и изминатите два изборни циклуса, 

каде што дури по започнување односно при најава на судска постапка Министерството 

за финансии ги префрлаше парите. За жал сега, во однос на претходните два изборни 

циклуси кога добивавме одговори од Министерството за финансии дека постапката е во 

тек, дека се чека одлука на Влада, дека антикорупциска комисија треба да даде 

позитивно мислење, нема апсолутно никаков одговор од Министерството за финансии. 

Г-дин Петрушевски, праша, колку време би чекале на одговор пред да се покрене 

постапка на суд?  

Г-дин Трајчевски, одговори дека планира дописот да се испрати до Министерство 

за финансии во текот на денешниот ден и ќе се почека до следниот понеделник. Ако 

нема одговор, тогаш ќе има седница. Исто така рече дека е во план да се извести и 

јавноста, да знае, бидејќи само на таков начин досега се покажуваше дека реагира 

Министерството за финансии и префрла пари.   
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Г-дин Петрушевски, рече дека и тој исто сака да се реагира и со истите рокови како 

и со претходната власт. Рече дека Советот не го интересира кој е на власт, пропис од 

Законот треба се толкува, роковите да се запазат и тоа е тоа. Тоа е неговиот став.  

Објасни дека ова нема да се гласа по точката, бидејќи е од информативен карактер. 

Г-дин Фиданоски, рече дека во тој контекст исто би кажал дека Министерството за 

финансии, има обврска да ги исполни овие средства затоа што станува збор за процес 

по кој што Агенцијата согласно Законот има обврска да работи, а средствата се 

предвидени по друга ставка од буџетот, тоа се изборите, и тие средства треба да се 

исплатат. Има разбирање дека тие се`уште се нови, уште немаат формално 100 дена, 

ама тие 100 дена им истекуваат во недела, така да доволно време им е оставено да се 

адаптираат на новите моменти и мисли дека со едно вакво потсетување не би било 

лошо да им се стави практично на увид и на знаење дека имаат обврска која што треба 

да ја исполнат.  

Г-дин Фетаи, рече, бидејќи од усното образложение на директорот не добиле 

одредени податоци зошто не се исплатени средствата, каде е проблемот, дали тие 

имаат некое друго размислување, значи се оди со чекање. Може би било соодветно да 

се напиеше ургенција на претходното барање, за да знае министерството за што се 

работи. Парите Агенцијата ги бара врз основа на законските обврски кои се предвидени 

и во Изборниот законик, член 76г го предвидува тоа, нашите трошоци. Смета дека 

најверојатно можеби кај администрацијата или некаде на друго место има застој. Посочи 

дека АААВМУ финансиските средства не ги бара за приватни потреби или дека и 

требаат за нешто посебно, тоа е дел од законските обврски на Министерството за 

финансии. Во таа смисла може да се допише „ургенција на претходното барање“ или 

нешто слично да се напише. Исто така предложи дека можеби е добро директорот на 

Агенцијата да оствари еден телефонски разговор, да се поврзе со министерот за 

финансии и да му се посочи, бидејќи и тој и директорот вршат јавни функции. Рече дека 

не сака одма да се оди во јавност, во смисла да се побара поддршка од јавноста, без 

докрај да се апсолвира што е идејата. Ако се смета дека има нешто што се поврзува со 

некои политички идеи, тогаш ќе се навлезе во други размислувања.  

 

 

 

 

Бр. 02-3833/3                                            Агенција за аудио и 

21.09.2017 година                     аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                        Претседател на Советот  

 

                                Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р. 


