ЗАПИСНИК
од 06 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 04.02.2014 година

Присутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Зоран Трајчевски, д-р
Милаим Фетаи, акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер
Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,
Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи
Стоименовски.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Цветанка Митревска, Слободан Беличански, Арбен Саити, Милаим
Абдураими, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ.
Други присутни: Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Михајло Видимлиски од 24
Вести, Валмир Кучи од ТВ Алсат, Мефил Исмаили од Журнал, Фатиме Таши од ТВ Ера,
Тања Јовановска од Вест, Менче Точи од ТВ Нова, Бојан Стојановски од ТВ Алфа.

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 06-та
седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата
започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.
Пред усвојувањето на дневниот ред, збор побара Заменикот на претседателот
на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи. Предложи, во согласност со неговите
тројца колеги од Советот (Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Селвер Ајдини), за
Дневен ред на седница да се достави анализа на прилогот емитуван на 1 февруари
2014 година во вестите на ТВ Сител, бидејќи сметаат дека во наведениот прилог се
прекршени начелата пропишани во Законот за Аудио и аудио визуелни медиумски
услуги, посебно во делот што се однесува за еднаквост на слободите и правата без
оглед на националното, верското или политичкото определување на индивидуата и
начелата за поттикнување на духот на толеранцијата заемното почитување и
разбирање помеѓу индивидуите и можеби и други начела од Законот, но како што
наведе, тоа ќе се констатира и провери по направениот мониторинг и анализа на
прилогот од страна на Секторот за програмски работи. Предложи анализата на
прилогот да се најде што побрзо на една од наредните седници на Агенцијата, посебно
што и во јавноста на истата тема како што рече се дигна „прашина“. Заменикот на
претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече бидејќи веќе сме во
период од четири дена како се распишани претседателските избори и се работи за
чувствителен период и во таа насока Агенцијата го има усвоено Концептот за
мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси за Избори 2014 и
Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и
телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси, предложи под точка
Разно на денешната седница, дека би требало Агенцијата да усвои и едно
афирмативно соопштение упатено до медиумите, се со цел да не дојде до вакви или
слични несакани состојби.
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Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече со оглед на тоа што се
донесе новиот Законот за Аудио и аудио визуелни медиумски услуги, потсети дека во
претходниот Закон за радиодифузна дејност беше член 69, сега е член 48, кој се
однесува на говор на омраза. Но рече во новиот Закон нема предвидено казнени
одредби, односно изрекување мерки за тој член, така што на Советот на Агенцијата во
таа насока и се врзани рацете, во насока на тоа што го кажал г-динот Фетаи како оддек
на јавноста, што не треба да биде неважно на вработените во оваа институција, а и со
оглед на тоа што треба да се предвиди какви процедури се потребни кога ќе се
постапува по вакви или слични случаи. Предложи во иднина да не се чека до
Агенцијата да стигнуваат претставки, да се реагира пред да пристигнат, бидејќи тоа е
многу подобро, ќе се етаблира Советот односно Агенцијата како сериозна институција,
и со анализите ќе се симнат сите дилеми, дали имало говор на омраза, дали се работи
само за непочитување на професионални стандарди, програмски стандарди, дали
станува збор за навреда која што се регулира со Законот за граѓанска одговорност и
нема врска со говор на омраза. Рече дека има изградено личен став околу тоа, но
сепак е добро да има една таква анализа за да се тргнат сите дилеми и да се
воспостави една насока која што во иднина ќе помогне на оваа институција појасно да
се декларира и постави во врска со вакви случаи, која ќе биде подготвена од Стручната
служба на Агенцијата, за која што рече дека мора да нагласи дека од неговото
досегашно искуство во Советот, таа секогаш била на висина на задачите.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи анализата да биде како
точка на Дневен ред и на вонредна седница на Советот, за да се расчистат дилемите
кој постојат околу термините, поимите и Законската регулатива.
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски предложи да не
се продолжи понатаму со дискусија на темата за анализа на прилогот во вести на ТВ
Сител, со оглед на тоа што ќе биде точка на една од наредните седници. Рече дека не
постои недостаток на Законот за Аудио и аудио визуелни медиумски услуги, бидејќи тој
е усогласен со Европската регулатива и надлежен за говор на омраза е Јавното
обвинителство и затоа во таа насока не е предвидено казни да изрекува Советот на
Агенцијата. Во однос на предлогот на Заменикот на претседателот на Советот на
Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, рече дека нема потреба да се гласа затоа што и според
Законот е предвидено дека секој член на Советот може да предложи точка за Дневен
ред и во таа насока и без да се гласа предлогот за анализа ќе биде ставен како точка
за Дневен ред на Агенцијата на една од наредните седници.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15
гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски,
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите
на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма
Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски,
Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети,
Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го задолжи Секторот за програмски работи
да направи мониторинг на програмата на ТРД ТВ Сител, емитувана на 01.02.2014
година.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,

2

м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го
усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 05-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.01.2014 година.
2. Извештај за извршена ревизија на начинот на подготовка на тендерската
документација за проектното фише: “Зајакнување на административните капацитети на
регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите
дигитални и повеќенаменски сервиси - EuropeAid/129857/D/SER/MK“.
3. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните
домаќинства на обврзниците од с.Долни Манастирец, општина Македонски Брод, со
Предлог-Одлука.
4. Предлог-Регистар на радиодифузери (радио и телевизија).
5. Барање бр.11-21 од 27.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИНСАТ КАБЕЛ Виница.
6. Барање бр.11-22 од 28.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес.
7. Барање бр.11-23 од 28.01.2014 година, за регистрирање на пакет програмски
сервиси бр.13 на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид.
8. Барање бр.11-24 од 28.01.2014 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр.8 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, Гевгелија.
9. Барање бр.11-26 од 29.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр.51 на Македонски Телеком АД Скопје.
10. Информација во врска со Приговорот бр.04-604/1 од 30.01.2014 година
доставен од Гордана Мајнова.
11. Разно.
Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 05-та седница
одржана на 29.01.2014 година, и со 14 гласа „за“ од Претседателот на Советот на
Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на
Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата д-р Борис Арсов,
Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио
Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир
Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски еден воздржан глас од членот на
Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов, го усвои Записникот во текстот како што беше
предложен.

Точка 2
Советот го разгледа предложениот Извештај за извршена ревизија на начинот
на подготовка на тендерската документација за проектното фише: “Зајакнување на
административните капацитети на регулаторните тела за телекомуникации и медиуми
за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси EuropeAid/129857/D/SER/MK“, како и Акцискиот план.
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Внатрешниот ревизор во Агенцијата даде кратко објаснување за Извештајот за
извршена ревизија од 12 ноември до 31 декември 2013 година, задржувајќи се пред се
на Препораките дадени по извршената ревизија.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на
Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот
на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,
м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го
усвои предложениот Извештај за извршена ревизија на начинот на подготовка на
тендерската документација за проектното фише:“Зајакнување на административните
капацитети на регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно
регулирање
на
новите
дигитални
и
повеќенаменски
сервиси
EuropeAid/129857/D/SER/MK“ и врз управувањето и структурата на контролите на ИПА
работна групата и Акцискиот план.

Точка 3
Советот на Агенцијата ја разгледа и ја усвои предложената Информација за
ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните домаќинства на
обврзниците од с.Долни Манастирец, општина Македонски Брод, со Предлог-Одлука.
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 29.01.2014
година, од Јавното претпријатие „Македонска радиодифузија”, доставен е Одговор на
барање бр.11-56/2 од 24.01.2014 година (наш бр.03-577/1 од 29.01.2014 година) за
ослободување од плаќање радиодифузна такса за с.Долни Манастирец – општина
Македонски Брод, во кој е наведено дека жителите на с.Долни Манастирец – општина
Македонски Брод, немаат прием на програмите на „Македонска радио-телевизија”, и
дека прием на ТВ програмите на „Македонска радио - телевизија”, во дигитална
технологија се планира да се обезбеди до крајот на месец март 2014 година, во
согласност со планираната динамика за испорака и монтирање на опремата за
радиодифузниот објект Манастирец.
Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, едногласно, со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на
Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,
м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
одлучи да и предложи на Владата на Република Македонија да ги ослободи од
плаќање радиодифузната такса: вкупно 48 (четириесет и осум) домаќинства на
обврзниците кои не се покриени со радиодифузните сигнали на Јавното претпријатие
„Македонска радиодифузија”, преку кои се емитуваат програмските сервиси на
„Македонска радио-телевизија”, од с. Долни Манастирец, општина Македонски Брод.
Ослободувањето од плаќање радиодифузна такса да биде со времетраење до
обезбедување на покриеност со радиодифузен сигнал на наведените обврзници.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви
горенаведената предлог-одлука, со напомена дека одлуките за ослободување од
плаќање радиодифузна такса ќе бидат со времетраење до обезбедување на
покриеност со радиодифузен сигнал.
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Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, предлогодлуката да ја достави до Владата на Република Македонија.

Точка 4
Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Регистарот на радиодифузери
(радио и телевизија).
Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече дека предложениот
регистар на радиодифузерите е извонредно и визуелно квалитетно изработен. Во
однос на точката имаше дилема односно прашање во поглед на медиумската
концентрација на сопственоста, како што рече секогаш се тргнува или завршува до
физичкото лице, дали не треба во регистарот до фирмите кои се носители на
дозволата да стојат и физичките лица кој се сопственици на фирмите, затоа што
транспарентноста на сопствениците е една од основните постулати за постоење на
медиумски плурализам за што подемократско општество?
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека
регистарот е одлично изработен од страна на Стручната служба. Во однос на дилемата
поставена од членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече дека во регистарот
се наведени имињата на фирмите со сите потребни параметри и врз база на имињата
на фирмите, во Централен регистар секој може да ги провери носителите на фирмите.
Причина повеќе е што акционерите сопственици можат да се менуваат и не може
Агенцијата секојдневно да ги следи новите сопственици акционери во фирмата, така
што носителот на дозволата е наведен во регистарот и секој може да провери во
Република Македонија и надвор од неа за физичкото лице преку Централен регистар.
Советот на Агенцијата со 15 гласа „за“, од Претседателот на Советот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на
Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,
м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го
усвои предложениот Регистар на радиодифузери (радио и телевизија).
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста да го објави на веб страницата Регистарот на
радиодифузери (радио и телевизија).

Точки 5, 6, 7, 8, 9 и точки под Разно
Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски
пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност
законските и подзаконските норми за регистрација на програмски пакети.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да
се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: ТРД –
оператор на кабелска мрежа ВИНСАТ КАБЕЛ Виница, Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје, за град Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид,
Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, Гевгелија, Македонски Телеком АД
Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници
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Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе,
Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци и Друштво за услуги, производство
и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 гласа
„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на
претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на
Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер
Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски,
м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири,
Методи Стоименовски, одлучи:
- ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИНСАТ КАБЕЛ Виница, да му се издаде
Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.1, за регистрација на пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за
регистрација на пакет програмски сервиси бр.27, за регистрација на програмски пакет
на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, да му се издаде
Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.13, за регистрација на
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа.
- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, Гевгелија,, да му се издаде Потврда
за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.8, за регистрација на
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа.
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет
програмски сервиси бр.51, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –
Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица,
Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистрација на
дигитален пакет програмски сервиси бр.27, за регистрација на дигитален програмски
пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз
Куманово, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.2,
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку
јавна комуникациска мрежа.
Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на
предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од
управна постапка – Уп 1.
Советот на Агенцијата Секторот за европска и меѓународна соработка и односи
со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги измените во програмските пакети на: ТРД – оператор на кабелска
мрежа ВИНСАТ КАБЕЛ Виница, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, ТРД
– оператор на кабелска мрежа ИНФЕЛ КТВ ДОО Охрид, Друштво за телекомуникации
ПЕТ НЕТ ДОО, Гевгелија, Македонски Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите
Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и
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Кавадарци и Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ увозизвоз Куманово.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, потврдите да ги достави до
наведените оператори на јавна комуникациска мрежа.

Точка 10
Советот ја разгледа и предложената Информација во врска со Приговорот
бр.04-604/1 од 30.01.2014 година доставен од Гордана Мајнова.
Раководителката на Секторот за правни работи објасни дека Советот за
радиодифузија, сега Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 66-та
седница одржана на 24.12.2013 година, врз основа на заклучок бр.02-5050/5 од
27.12.2013 година, меѓудругото, донесе Одлука бр.04-5244/1 од 31.12.2013 година, со
која се задолжи лицето Гордана Мајнова, поранешен работник во Советот за
радиодифузија, да ги врати финансиските средства во износ од 129.281,00 денари со
законска камата, кои и биле исплатени за завршување постдипломски студии по
комуникации на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања.
Наведената Одлука, со пропратно писмо бр.03-5245/2 од 31.12.2013 година, е
доставена до наведеното лице, кои ги примило на ден 22.01.2014 година. Гордана
Мајнова, го искористила правото на приговор наведено во правната поука содржана во
Одлука бр.04-5244/1 од 31.12.2013 година, и на ден 30.01.2014 година до Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги доставила Приговор заверен во архивата на
Агенцијата под бр.04-604/1.
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, го нагласи
фактот дека на горенаведеното лице, Советот му исплатил финансиски средства, но
без потпишан и заверен договор помеѓу Гордана Мајнова и Советот за радиодифузија,
со кој се уредуваат правата и обврските во однос на исплатените финансиски
средства, што претставува незаконско работење. Предложи целокупната
документација, хронологијата на настаните да се достави до соодветен сектор при МВР
за да се види дали случајот е застарен или може да се покрене судска постапка.
Советот на Агенцијата со 14 гласа „за“, од Претседателот на Советот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов,
Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески,
м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и еден
воздржан глас од Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим
Фетаи, ја усвои предложената Информација во врска со Приговорот бр.04-604/1 од
30.01.2014 година доставен од Гордана Мајнова.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја достави до
соодветниот сектор во Министерството за внатрешни работи целата документација во
врска со финансирањето на постдипломските студии на Гордана Мајнова од страна на
Советот за радиодифузија на РМ и да побара мислење.

Точка 11
Разно.
- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со 15
гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски,
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите
на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма
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Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски,
Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети,
Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои предложениот Извештај од вториот
дел на обуката во рамки на проектот: ”Оддржливо учење за ЕУ и систем за обука”;
Tрета обука на тема: “Правда и внатрешни работи – Судство”, (одржана во Брисел,
Кралство Белгија, од 20.01.2014 до 23.01.2014 година), подготвен од Раководителот на
Стручната служба, м-р Андриана Скерлев-Чакар.
- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 гласа
„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на
претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на
Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер
Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски,
м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири,
Методи Стоименовски ја усвои предложената Информација по повод барањето (наш
бр. 03-653/1 од 03.02.2014 година) на Македонската радиотелевизија за географско
блокирање (затемнување) на содржините од Зимските олимписки игри - Сочи 2014 при
емитувањето или реемитувањето на
такви содржини на странски телевизиски
програмски сервиси во јавните комуникациски мрежи во Република Македонија.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права да испрати допис до сите јавни
електронски комуникациски мрежи во Република Македонија, во кој ќе им укаже на
обврската за затемнување на странските телевизиски програмски сервиси што се
реемитуваат во Република Македонија, за време на емитувањето/реемитување на
содржини од Зимските олимписки игри Сочи 2014, од 7 до 23 февруари 2014 година.
Дописот да содржи и предупредување за правните последици од
непостапувањето по налогот за затемнување.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да го достави
дописот до сите јавни електронски комуникациски мрежи во Република Македонија.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15
гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски,
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите
на Советот на Агенцијата: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма
Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски,
Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети,
Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го задолжи Секторот за европска и
меѓународна соработка и односи со јавноста, да подготви соопштение за јавност, во
кое ќе ги потсети медиумите дека при информирањето за општествените теми и
настани, а особено за време на чувствителни периоди како што се изборните кампањи,
треба да водат сметка за почитување на професионалните новинарски стандарди и
принципи и начелата утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата да го прати
дописот до сите медиуми.
- Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, информира
дека на 01 и 02 Февруари 2014 година, во Скопје се одржал состанок на македонско бугарската стопанска комора на тема размена на информации помеѓу новинарите на
Република Македонија и Република Бугарија, со цел поголемо ниво на размена на
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информации за случувањата во двете држави. Во таа насока информира дека по тој
повод одржал состанок со директорот на Македонска Телевизија и предложил како прв
чекор да биде реемитување на Македонската Радио Телевизија во Република Бугарија
и обратно реемитување на Бугарската Национална Телевизија на територијата на
Република Македонија, но без надомест. По одржаниот состанок со директорот на
Македонска Телевизија, бил информиран дека во таа насока нема никакви
ограничувања и правни пречки за реемитување на Македонската Радио Телевизија во
Република Бугарија, за кое ќе биде известено и нивното регулаторно тело и за кое се
очекува и повратен одговор од нивна страна.
- Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, ги информира
медиумите дека на 05.02.2014 година во просториите на Агенцијата за аудио и
aудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија, заедно со Министерството
за информатичко општество и администрација и телекомуникацискиот оператор „ONE’
ќе се одржи прес - конференција на тема „Презентација на проектот за мониторинг на
регионалните телевизии“.

Бр. 02-621/11
07.02.2014 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
П р е т с е д а т е л,
д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска
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