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ЗАПИСНИК 
од 29- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 09.05.2014 година 
 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Зоран Трајчевски, д-р 

Милаим Фетаи, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија 

Јаневска, м-р Емилија Петревска – Камењарова, Луција Ѓурковиќ, Цветанка Митревска, 

Горан Радуновиќ, м-р Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Ружица Бошнакоска – 

Јотевска, Арѓенд Џелили, Маја Дамевска. 

            Други присутни: Висар Мемети од МРТ, Стојан Костовски од ТВ Алсат М, Иван 

Стефановски од ЦРМ, Верица Павловска од ТВ Алсат М, Целе Ристески од 24 Вести, 

Сања Јовановиќ од ТВ Телма, Сание Касимовска од МТВ2, Николина Грабуловска од 

ОБСЕ. 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 29-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 13 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

Предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени. 

            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: д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, 

Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го 

усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1.  Усвојување на Записникот од 28-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.05.2014 година. 

2.  Извештај од извршениот административен надзор на исполнувањето на 

обврската од член 13 став 3 од Законот за медиуми.  

3. Извештај од мониторингот на медиумското покривање на Претседателските и 

Предвремените парламентарни избори 2014 година за радиодидфузерите на државно 

ниво. 

4.  Информација во врска со Нацрт-Преддоговорот за емитување/пренесување 

на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа. 

5.  Предлог-Одговор на дописот од ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје,  бр.03-2452/7 

од 06.05.2014 година. 

6.  Информација по повод барањето на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје  за 

затемнување на реемитувањето на странскиот телевизиски програмски сервис ТВ ОБН 

за време на емитувањето на ТВ серијата “Девојката по име Фериха”. 



2 

 

7.  Предлог-Одлука за одобрување средства за набавка на пригодни подароци, 

по повод службената посета од Високиот Совет за радио и телевизија на Република 

Турција (RTUK).  

8.  Предлог-Одлука за орочување на средствата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

9.  Разно.               

 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски, Бранко Радовановиќ и еден воздржан глас од членот 

на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов, го усвои Записникот од 28-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 

07.05.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од извршениот 

административен надзор на исполнувањето на обврската од член 13 став 3 од Законот 

за медиуми.  

             Раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој, м-р 

Магдалена Давидовска – Довлева, објасни дека радиодифузерите се должни 

податоците за: сопственичката структура, односно податоците за називот и 

седиштето на  правните лица или името и местото на престојување на физичките 

лица кои се сопственици на акции или на удел ка ј  издавачот на медиумот, со 

податоци за процентот на акциите или уделот кој го стекнале и датумот на 

стекнување, податоците за одговорниот уредник/уредници, и податоците за 

изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година (реклами, 

спонзорство, продажба на содржини, услуги  обезбедени  на  трети страни и слично), 

да ги објават и на сопствената програма, најмалку три пати годишно, во ударни 

термини и снимката од објавата да му ја достават на надлежното регулаторно тело во 

рок 15 дена од денот на објавување. Во таа насока, информира дека вкупно 139 

радиодифузери ја исполнија обврската од член 13 став 3 од Законот за медиуми (бр. 

03-2662/1 од 08.05.2014 година), додека 3 радиодифузери не ја исполнија наведената 

законска обврска. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од извршениот административен надзор на исполнувањето на 

обврската од член 13 став 3 од Законот за медиуми(бр. 03-2662/1 од 08.05.2014 

година). 

 Следните радиодифузери воопшто не ја исполнија оваа обврска: 

- Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени, 

- Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

- Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

 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: д-р Борис 
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Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, 

Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, 

донесе решение на Трговското радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ 

с.Црнилиште Долнени: 

- поради прекршување на член 13 став 3 од Законот за медиуми („Службен 

весник на Република Македонија” бр184/13 и 13/14), да се изрече мерката: опомена. 

 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: д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, 

Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, 

донесе решение на Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-

извоз Струга: 

- поради прекршување на член 13 став 3 од Законот за медиуми („Службен 

весник на Република Македонија” бр184/13 и 13/14), да се изрече мерката: опомена. 

 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: д-р Борис 

Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, 

Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, 

донесе решение на Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга: 

- поради прекршување на член 13 став 3 од Законот за медиуми („Службен 

весник на Република Македонија” бр184/13 и 13/14), да се изрече мерката: опомена. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој 

да утврди дали горенаведените 3 радиодифузери постапиле по опомената и дали по 

истекот на дополнителниот рок од 45 дена од денот на донесување на поединечниот 

акт (решение) ги извршиле обврските од член 13 став 3 од Законот за медиуми 

(„Службен весник на Република Македонија” бр184/13 и 13/14). 

Доколку горенаведените 3 радиодуфузери и во дополнителниот рок не ги 

извршат обврските предвидени во член 13 став 3 од Законот за медиуми („Службен 

весник на Република Македонија” бр184/13 и 13/14), надлежното регулаторно тело ќе ја 

одземе дозволата за телевизиско или радио емитување согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за истражување и долгорочен развој да ги подготви горенаведените 

решенија. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ги достави решенијата до 

Трговско радиодифузно друштво РАДИО БЕСА ДООЕЛ с.Црнилиште Долнени, 

Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Струга и 

Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ги евидентира 

горенаведените мерки во соодветната база која ја води Секторот за правни работи. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста горенаведените мерки да ги објави на веб страницата 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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Точка 3 

Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на 

медиумското покривање на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 

2014 година за радиодидфузерите на државно ниво. 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, пред да ја 

отвори дискусијата по предметната точка, објасни дека предложениот Извештај ги дава 

податоците за медиумското покривање на двата изборни процеси во 2014 година во 

сите облици на изборно медиумско претставување кај програмските сервиси на МРТ и 

комерцијалните телевизии ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Алсат М, ТВ Алфа, ТВ Телма и 24 

вести. Потенцира дека една од најважните обврски на радиодифузерите за време на 

изборниот процес е да се обезбеди правично, избалансирано и непристрасно 

покривање на кампањата на сите учесници во неа. Принципите за постигнување на 

балансот на известувањето се еднакво за претседателските избори и пропорционално 

според бројот на потврдени кандидатски листи за парламентарните избори. За Јавниот 

радиодифузен сервис објасни дека имаше посебна обврска за вестите, да обезбеди 

рамноправен пристап, така што ќе ги подели вестите на 3 третини. Првата за дневни 

настани, втората за активности на партиите од власта и третата за активности на 

партиите од опозицијата. Времето за третините од власта и опозицијата требаше да го 

распределат според резултатите од парламентарните избори во 2011 година. Овој 

извештај се однесува на исполнувањето на овие обврски.  

Потоа Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски  ја отвори 

дискусијата, при што по ова точка не се пријави ниеден член на Советот на Агенцијата. 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски рече дека врз 

база на материјалот што е доставен од Стручната служба, предлага да се усвојат 

следните заклучоци и врз база на нив да се изречат мерки на радиодифузерите кој што 

не ја почитуваа законската обврска од член 75 став 1 од Изборниот законик за 

избалансиран и непристарасен начин да известуваат за време на изборната кампања. 

Според резултатите од мониторингот МРТ генерално ја исполни обврската да обезбеди 

рамноправен пристап во вестите според барањата утврдени во Изборниот законик. 

Издвои дополнително време надвор од законската обврска за активности на 

учесниците во изборните процеси што не се ниту партија од власта ниту партија од 

парламентарната опозиција ниту пак нивни кандидати. Програмите на турски јазик не ја 

почитуваа обврската да го поделат времето во вестите на три третини, но 

избалансирано известуваа за активностите на партиите на Турците во Република 

Македонија. Јавниот радиодифузен сервис и Собранискиот канал ги исполнија 

обврските да емитуваат бесплатно политичко претставување. Комерцијалните 

телевизии, ТВ Сител, ТВ Канал 5 и ТВ Алфа и квантитативно и квалитативно 

известуваа во полза на Коалицијата на ВМРО ДПМНЕ и нејзиниот претседателски 

кандидат а негативно ги врамуваа активностите на СДСМ и нивниот претседателски 

кандидат. ТВ Алсат М не го почитуваше доследно принципот на пропорционалност и за 

дел од учесниците на кампањата во парламентарните избори воопшто не објави 

информации а при покривањето на двата изборни процеси обезбеди поголемо време 

за активностите на ДУИ. Телевизија Телма ги покриваше изборни процеси 

обезбедувајќи повеќе време за активностите на СДСМ и нејзиниот претседателски 

кандидат, квантитативно и квалитативно известуваа во полза на СДСМ и нејзиниот 

претседателски кандидат. Најпозитивен пример за квантитативно и квалитативно 

известување рече дека беа вестите на првиот програмски сервис на Македонско Радио. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот Извештај од мониторингот на медиумското покривање на 
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Претседателските и Предвремените парламентарни избори 2014 година за 

радиодидфузерите на државно ниво. 

 Со оглед на тоа што радиодифузерите, односно Јавниот радиодифузен сервис и 

трговските радиодифузни друштва што одлучиле да ги покриваат изборите се должни 

согласно член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.32/14) тоа да го прават на правичен, избалансиран и 

непристрасен начин во својата вкупна програма, 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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски одлучи: 

– да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 

суд против Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје поради 

прекршување на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.32/14). 

 Со прекршувањето на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

Македонија на Република Македонија” бр. 32/14), пред поднесување на барање за 

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 Со 13 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, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко 

Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски и два воздржани гласа од членовите на Советот на Агенцијата, Селвер 

Ајдини и Столе Наумов, одлучи: 

- да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 

суд против Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје, поради 

прекршување на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.32/14). 

 Со прекршувањето на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

Македонија на Република Македонија” бр. 32/14), пред поднесување на барање за 

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 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, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, , Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин 
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Џезаири, Методи Стоименовски и еден воздржан глас од членот на Советот на 

Агенцијата, Селвер Ајдини, одлучи: 

- да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 

суд против Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, поради 

прекршување на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.32/14). 

 Со прекршувањето на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

Македонија на Република Македонија” бр. 32/14), пред поднесување на барање за 

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 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, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, , Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин 

Џезаири, Методи Стоименовски и еден воздржан глас од членот на Советот на 

Агенцијата, Селвер Ајдини, одлучи: 

- да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 

суд против Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје, поради 

прекршување на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.32/14). 

 Со прекршувањето на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

Македонија на Република Македонија” бр. 32/14), пред поднесување на барање за 

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 Со 12 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, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко 

Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски и три 

воздржани глас од членовите на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини, Столе Наумов 

и  Сељадин Џезаири, одлучи: 

- да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот 

суд против Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ 

Скопје, поради на прекршување член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.32/14). 

 Со прекршувањето на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.32/14), сторен e прекршок од член 181-

а став 1 алинеја 1 и став 2 од Изборниот законик. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, согласно член 

178-а од Изборниот законик (Пречистен текст) (“Службен весник на Република 

Македонија на Република Македонија” бр. 32/14), пред поднесување на барање за 
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поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, предложи од страна на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да се изработи една анализа за 

недостатоците на Изборниот законик и потоа таа да се испрати до Министерството за 

правда или Собранието на Република Македонија. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, потврди дека 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во еден разумен рок ќе 

изработи Анализа за недостатоците што се покажаа во пракса од реализацијата на 

последните измени од Изборниот законик и ќе ја достави до Министерството за правда. 

 Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, 

побара, бидејќи веќе Советот на Агенцијата ги изгласа прекршувањата за сите медиуми 

каде е констатирано непочитување на член 75 став 1 од Изборниот законик (Пречистен 

текст) („Службен весник на Република Македонија“ бр.32/14), Стручната служба да 

изработи посебни извештаи за секој медиум, каде ќе се констатира што е 

прекршувањето и во колкав обем е. Бидејќи, рече Советот изгласа мерки 

принципиелно, без оглед колкава е тежината на прекршокот, односно дисбалансот, 

објасни дека доколку некој медиум направил дисбаланс од 3 часа, а друг од 10 минути, 

иста прекршочна постапка ќе се поведе и спрема едниот и спрема другиот медиум.  

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави Извештајот од мониторингот на 

медиумското покривање на Претседателските и Предвремените парламентарни избори 

2014 година за радиодидфузерите на државно ниво, на веб страницата на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 4 

            Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

Нацрт-Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку 

оператор на јавна електронска комуникациска мрежа. 

            В. Д. Раководителката на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 

авторското прави и сродните права, Луција Ѓурковиќ, објасни дека постапката за 

доделување дозвола за телевизиско или радио емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс или преку сателит,  без 

објавување јавен конкурс, пропишана е во член 76 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Согласно ставот 4 од цитираниот член, кон барањето 

кое заинтересираната страна го поднесува до Агенцијата за доделување дозвола без 

објавување јавен конкурс (член 76), се доставува преддоговор за емитување на 

програмскиот сервис, заверен на нотар, склучен со операторот на јавна електронска 

комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс или со оператор на сателит, 

како и документација согласно член 73 став 3 од ЗААВМУ. Заради имплементација на 

цитираната законска одредба се подготви Нацрт - Преддоговор за емитување на 

програмски сервис, кој ќе се склучи со оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа која не користи ограничен ресурс или со оператор на сателит. Предмет на овој 

Нацрт-Преддоговор е емитување/пренесување на ТВ/РА програмскиот сервис на 

радиодифузерот преку мрежата на оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја усвои 

предложената Информација во врска со Нацрт-Преддоговорот за 
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емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа.  

 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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои Нацрт - Преддговорот за 

емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави Нацрт - Преддоговорот за 

емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа на веб страницата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со цел да ги повика сите заинтересирани страни во 

рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведениот документ. 

 

 

Точка 5 

            Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Одговорот на дописот од ТРД ТВ 

Шутел ДООЕЛ Скопје, бр.03-2452/7 од 06.05.2014 година. 

 Раководителката на Секторот за програмски работи м-р Емилија Јаневска ја 

објасни суштината на одговорот на дописот. 

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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои Одговорот на дописот од ТРД ТВ 

Шутел ДООЕЛ Скопје, бр.03-2452/7 од 06.05.2014 година, подготвен од Секторот за 

програмски работи. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави горенаведениот 

одговор до ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави горенаведениот одговор на веб страницата 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 6 

             Советот на Агенцијата ја разгледа и усвои предложената Информација по 

повод барањето на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје  за затемнување на реемитувањето 

на странскиот телевизиски програмски сервис ТВ ОБН за време на емитувањето на ТВ 

серијата “Девојката по име Фериха”. 

         ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје на 16.04.2014 година до Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, поднесе барање (наш бр.03-2317/1 од 16.04.2014 

година) за затемнување на реемитувањето на странски програмски сервис заради 

заштита на нејзините ексклузивни права за емитување на ТВ серијата “Девојката по 

име Фериха”. 
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 Согласно доставениот Договор за телевизиска лиценца бр. дре-алф-14-01, на 

ден 07.05.2014 година од страна на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје за емитување на 

турската ТВ серија “Девојката по име Фериха” (оргинален наслов Adını Feriha Koydum), 

склучен на 03.04.2014 година, помеѓу имателот на правата ДРЕАМЕР 

ЕНТЕРТАИНМЕНТ ЛЛП како давател на лиценцата, и ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, 

како носител на лиценца, 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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер 

Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, 

Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, одлучи да им се наложи со писмени дописи и по електронска пошта на 

сите оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, да вршат затемнување на 

странскиот телевизиски програмски сервис ТВ ОБН (TV OBN), за време на 

премиерното и репризното емитување на ТВ серијата “Девојката по име Фериха”, во 

термините: од понеделник до петок во термин од 20:00 часот и репризно од понеделник 

до петок во термин од 15:50 часот.  

 Во дописот да се наведе покрај затемнување на странскиот телевизиски 

програмски сервис ТВ ОБН (TV OBN), операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи да вршат затемнување и на оние телевизиски програмски сервиси кои ќе ја 

реемитуваат ТВ серијата “Девојката по име Фериха”,  со наведување на причината на 

затемнувањето, и со напомена дека ќе следат контролни мониторинзи заради проверка 

дали се почитува налогот за затемнување. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да го подготви горенаведениот допис и 

да го достави по електронска пошта, со предупредување на правните последици од 

непостапувањето по налогот за затемнување. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведениот допис да го 

достави до сите оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во Република 

Македонија. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторското право и сродните права да изврши контролни мониторинзи 

заради проверка дали се почитува налогот за затемнување. 

 

 

Точка 7 

 Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за одобрување средства за набавка на 

пригодни подароци, по повод службената посета од Високиот Совет за радио и 

телевизија на Република Турција (RTUK).  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 

Одлука за одобрување средства, најмногу во износ од 26.500,00 денари, со ДДВ, од 

средствата наменети за репрезентација, за набавка на пригодни подароци и изработка 

на кадифени папки со моден картон со текст, по повод службената посета, која ќе се 

одржи на 15 мај 2014 година со претставници од Високиот Совет за радио и телевизија 

на Република Турција (RTUK), на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги на Република Македонија. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи 

да ја реализира одлуката. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста горенаведената одлука да ја објави на веб страницата 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 8 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог-Одлуката за орочување на 

средствата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 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: д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, донесе одлука денарските средства на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да бидат орочени во банката 

што понуди најдобри услови. 

 Советот одлучи Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да 

потпише договор со банката што понуди најдобри услови, со кој ќе се уредат 

меѓусебните односи на двете договорни страни. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

 

 

Точка 9 

 Разно.               

            Немаше точки под разно на оваа седница. 

 

 

 

 

 

Бр. 02-2665/9                Агенција за аудио и аудиовизуелни 

14.05.2014 година                                         медиумски услуги 

  С к о п ј е                                                     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 

 

 

 
Изработил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Одобрил: Огнен Неделковски 


