
Втор јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржан на 23.06.2016 

 

Добиени ставови и мислења и став на Агенцијата по истите                                                         

Вториот јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се одржа во 

просториите на Агенцијата, Палата Панко Брашнаров, на 23 јуни, со почеток во 12 часот. 

Воведно обраќање имаше директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, кој ги презентираше 

реализираните активности согласно Годишната програма за работа на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, за изминатото тромесечје.  

Европската комисија како дел од Стратегија за единствен дигитален пазар, на 25 мај 2016 година, ја 

претстави ажурираната Директива за аудиовизуелни медиумски услуги која се осврнува на четири 

генерални области: одговорност за платформите за споделување на видеа (video-sharing platforms); 

поцврста и независна улога на медиумските регулаторни тела; зголемена застапеност на европски 

дела и поголема флексибилност за радиодифузерите во поглед на рекламирање, пласирање 

производи и спонзорство. Предлогот на Европската комисија за измена на аудиовизуелната 

регулатива го презентираше м-р Емилија Петреска - Камењарова, раководителка на Одделението за 

човекови права и медиумска писменост во Секторот за програмски работи, која ги образложи 

контекстот, содржината, целите и причините за промена.  

 

За статусот на реализација на проектот ИПА 2011 „Обезбедување опрема за мониторинг на 

медиумски содржини што го врши Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“ излагање 

имаше д-р Ирена Бојаџиевска, пом. раководител на Секторот за координација и поддршка на работата 

на Директорот и Советот на Агенцијата.  

 

Присутните за време на панел-дискусија, имаа можност да постават прашања во однос на 

презентациите кои ги проследија, и да искажат свои мислења и видувања по истите.  

 

 

Панел дискусија: прашања и мислења од присутните и став на Агенцијата по истите: 

 

-Од кабелскиот оператор Мултимедиа Куманово, посочија дека одредено време повеќе оператори од 

тој регион, чекаат за достава на сигналот до Д2 Куманово, меѓутоа дека не можат да воспостават 

контакт со собирната точка во Куманово. 

 

Одговор на д-р Ирена Бојаџиевска, пом.раководител на Секторот за координација и поддршка на 

работата на Директорот и Советот на Агенцијата  



Бидејќи Агенцијата нема свои канцеларии низ Македонија, опремата на Агенцијата, согласно 

Договорот за закуп, е сместена во простории на АД Македонски Телеком, така што вам ви треба 

контакт од точката на АД Македонски Телеком, што досега неколку пати бил даден. 

 

Одговор на м-р Драгица Љубевска, раководител на Сектор за координација и поддршка на 

работата на Директорот и Со  ветот на Агенцијата – Шеф на кабинет  

 

За сите евентуални проблеми операторите може и треба да се обратат до Агенцијата, бидејќи 

процесот на доставување на сигналот го координира Агенцијата. Секако, во интерес на Агенцијата е 

сигналот поскоро да почне да се доставува до собирните точки, а не да се чека крајниот датум. 

 

-Дејан Ѓорѓиевски од ЦРМ постави прашање зошто Агенцијата не ги подготвува студиите за 

утврдување оправданост за доделување на дозволи за телевизиско емитување на национално ниво, 

со оглед на компетентноста и стручноста на вработените во Агенцијата? 

 

Одговор на м-р Драгица Љубевска, раководител на Сектор за координација и поддршка на 

работата на Директорот и Советот на Агенцијата – Шеф на кабинет  

 

Агенцијата има компетентен и стручен кадар, но исто така не е во можност да ги реализира сите 

анализи и истражувања што треба да ги спроведе, со сопствени ресурси. Во Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено само дека треба да се спроведе студија пред објавување 

на конкурс, што значи дека истата за потребите на Агенцијата може да се реализира и со надворешни 

ресурси, согласно Законот за јавни набавки. Како што може да се види од веб страницата на 

Агенцијата, на истиот начин се спроведуваат и други истражувања и анализи, што е сосема законски.  

 

-Љупчо Златев од ТВ Сител, постави прашање во однос на изречените прекршочни казни за 

медиумите, за време на мониторингот на изборниот процес. Бидејќи предвидените парламентарни 

избори не се одржаа, дали Агенцијата ќе ги повлече изречените прекршочни казни, бидејќи е 

подносител на истите?  

 

Одговор на м-р Емилија Петреска Камењарова, раководителка на Одделението за човекови права 

и медиумска писменост во Секторот за програмски работи 

 

Бидејќи прекршочните пријави беа поднесени до судовите, пред да биде донесена Одлуката на 

Уставниот суд за прекинување на изборниот процес, судовите треба да одлучат понатаму во 

процедура, каква одлука ќе донесат и дали ќе постапуваат по нив или не.  

 

-Прашање: Бидејќи има предлог на Европската комисија за измена на аудиовизуелната регулатива, 

дали ќе останат само овие предложени измени или може да се искористи можноста за давање на 

нови предлози за промени во законите? Агенцијата, другите регулаторни тела, Министерствата, 



Владата треба да најдат начин како постојните медиуми во Република Македонија да опстојат, од 

економски аспект, бидејки постојано се отвараат нови радиодифузери на пазарот. 

 

Одговор на м-р Емилија Петреска Камењарова, раководителка на Одделението за човекови права 

и медиумска писменост во Секторот за програмски работи 

 

Предлогот на Европската комисија кој беше презентиран, во следниот период ќе помине низ еден 

циклус на прво читање, второ читање и сл. Во која финална верзија ќе се прифати Директивата и 

какви измени ќе претрпи ќе видиме дополнително. Понатака, со Министерството за информатичко 

општество и администрација кое е надлежно за Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

односно предлагање на измени на тој закон ќе се види што ќе се преземе во таа насока. 

 

Одговор на м-р Драгица Љубевска, раководител на Сектор за координација и поддршка на 

работата на Директорот и Советот на Агенцијата – Шеф на кабинет 

 

Во однос на новите радиодифузери, согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

на оние подносители кои што бараат дозвола за радио или телевизиско емитување преку техничко 

средство што не користи ограничен ресурс, Агенцијата, доколку  барањето е уредно, е должна да им 

издаде дозвола. Процесот на доделување дозвола преку ограничен ресурс - мултиплекс е поинаков, 

односно најпрвин се прави студија за да се утврди дали има оправданост за доделување нови 

дозволи, меѓу другото и од економски аспект. Агенцијата го следи економското работење на 

радиодифузерите  за што редовно изработува годишни анализи на пазарот, а податоците од нив се 

користат при изработувањето на студиите.   

 

-Прашање: Бидејќи согласно законите „говорот на омраза“ само се констатира и посочува, без да се 

изречат соодветни казни за сторителот, дали се очекува законска промена во овој домен? 

 

Одговор на м-р Емилија Петреска Камењарова, раководителка на Одделението за човекови права 

и медиумска писменост во Секторот за програмски работи 

 

За да се случи промена во овој сегмент, треба да дојде до промена на Законот за аудио и 

аудиовизуелните медиумски услуги, односно член 48, кој се однесува на „говор на омраза“. Дали, кога 

и во каква форма би биле промените, не би знаеле, со оглед на тоа што надлежен орган за овој закон 

е Министерството за информатичко општество и администрација. Агенцијата и понатаму ќе реагира  

секогаш кога ќе забележи „говор на омраза“ во радијата или телевизиите. 

 

Прилог: 

- Листа на присутни учесници на вториот јавен состанок за 2016 година – 

 



 
Листа на присутни учесници на вториот јавен состанок 
за 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски усуги 

Бр. Име Презиме Институција 

1 д-р Зоран Трајчевски  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Агенција за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

2 Лазо Петрушевски 

3 Селвер Ајдини 

4 Зоран Фидановски 

5 м-р Драгица Љубевска 

6 м-р Емилија П. Камењарова 

7 д-р Ирена Бојаџиевска 

8 Агрон Адеми 

9 Јетон Исмаили 

10 м-р Ивана Стојановска 

11 Цветанка Митрева 

12 Луција Ѓукровиќ 

13 Валиде Јашари 

14 Арѓенд Џелили 

15 Милаим Абдураими 

16 Билјана Парлеева 

17 м-р Арбен Саити 

18 Тања Пачоска 

19 Весна Симоновска 

20 Симе Златески 

21 Горан Радуноивиќ 

22 Макисимилјан Георгиев Радио Урбан ФМ 
90.8 

 

23 Владимир Ристевски АЕК 
 

24 Синиша Апостолоски АЕК 
 

25 Симон 
 

Божиноски Радио Фортуна 
 

26 Елена 
 

Божиноска Радио Фортуна 
 

27 Муахамер 
 

Беќири ТВ ШЕЊА 

28 Исмаил 
 

Синани ТВ ЕРА 

29 Слободанка Гиевска 
 
 

Македонски 
Телеком 

 



30 Благој Христов Македонски 
Телеком 

 

31 Вера Самарџиева Македонски 
Телеком 

 

32 Дарко Стојковски MК NET 

33 Никола Спунџиев 
 

ИНЕЛ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

 

34 Коле 
 

Мавров КАБЕЛ НЕТ 
Струмица 

35 Марјан 
 

Донев КАБЕЛ НЕТ 
Струмица 

36 Мартин 
 

Најдов Асоцијација на 
кабелски 

оператори АКО-
СИЗ Скопје 

 

37 Митко 
 

Бразнов ПЕТ НЕТ ДОО 
Гевгелија 

 

38 Арба 
 

Мехмети РА Ред ФМ 
 

39 Фадил 
 

Мехмети РА Ред ФМ 
 

40 Ангела 
 

Веселиновска РА Студент ФМ 
 

41 Стевица 
 

Јосифовски Адвокатска 
канцеларија 
Миланковиќ 
Хосифовски 

 

42 Горанчо 
 

Гаврилов РА Канал 77 
 

43 Столе Наумов ЗНМ 
 

44 Владимир Радосљавјевиќ            МИОА 

45 Тања Попова         АЛФА ТВ 

46 Меваип Авдиу ТВ КОХА 

47 Николче Милески О2 Телевизија 

48 Наќе Батев Вечер 

49 Тошо Маркоски ТВ УЛТРА 

50 Дарко Стојковски ДТУ КОМБО 

51 Анита Димитриовска МТВ 

52 Александар Кирев МВР-ЕУ ИПА 

53 Тута Бучи ТВ ШЕЊА 

54 Лидија Велковска МИА 

55 Далиборка Дамјанска ТВ ТЕЛМА 

56 Дејан Ѓорѓиевски ЦРМ 



 


