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ЗАПИСНИК 

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

одржана на 01.07.2014 година 

 

 

 

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

Милаим Фетаи, м-р Алма Машовиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, д-р 

Борис Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи Стоименовски, Сељадин 

Џезаири, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Антонио Јовановски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Столе Наумов (годишен 

одмор), Бранко Радовановиќ (оправдано отсутен). 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Арџент 

Џелили, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Јетон Исмаили. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ, Наим Рамадани од МТВ2, Сања 

Јовановиќ од ТВ Телма, Миле Ристовски од МТВ.  

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, ја отвори 39-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

 

            Советот на Агенцијата едногласно, 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: м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, д-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи 

Стоименовски, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, 

Антонио Јовановски, (членот на Советот на Агенцијата, акад. Бојан Шоптрајанов, не 

беше присутен за време на гласањето), го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 38-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.06.2014 година.  

2. Извештај од мониторингот на медиумското покривање на Претседателските и 

Предвремените параламентарни избори 2014 година.  

3. Разно 

 

 

Точка 1 

            Советот на Агенцијата го разгледа и 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: м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, д-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи 

Стоименовски, Сељадин Џезаири, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, акад. 

Бојан Шоптрајанов и еден воздржан глас од членот на Советот на Агенцијата, Антонио 
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Јовановски, го усвои Записникот од 38-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.06.2014 година, во текстот како што 

беше предложен. 

 

 

Точка 2 

            Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од мониторингот на 

медиумското покривање на Претседателските и Предвремените параламентарни 

избори 2014 година. 

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

денешниот Дневен ред се разгледува финалниот Извештај од мониторингот на 

медиумското покривање на Претседателските и на Предвремените парламентарни 

избори 2014 година, кој во себе ги содржи резултатите од анализите на сите медиуми 

опфатени со мониторингот, поделени во посебни заглавија. Објасни дека во него се 

претставени сите сознанија од анализите на вестите, информативните програми, 

интервјуата и дебатите, во посебен дел е направен преглед на платеното политичко 

рекламирање, даден е извештај за преземените мерки, изнесени се сите дилеми и 

понудени решенија, претставки и користени правни акти. 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во воведното 

претставување, се осврна на периодот пред почеток на изборната камапања. Следејќи 

ги фазите на мониторингот хронолошки, рече дека првиот дел е сублимат на 

активностите преземени во периодот од распишувањето на Претседателските избори, 

па до почетокот на изборната кампања, односно Агенцијата на 2 февруари 2014 година 

започна да ја мониторира програмата на: Јавниот радиодифузен сервис, петте 

национални терестријални комерцијални телевизии и четирите терестријални 

национални комерцијални радија, како и на петте сателитски ТВ станици и на 27 

регионални телевизии. Во овој период беа организирани неколку работни состаноци со 

претставници на Македонската радиотелевизија и неколку работилници на кои 

радиодифузерите беа запознаени со изборната регулатива и нивните обврски. Поради 

прекршувања на Изборниот законик во периодот пред почетокот на изборната кампања 

за Претседателските избори, беа донесени одлуки за поведување четири прекршочни 

постапки против три програмски сервиси. 

Во однос на опфатот на мониторингот за време на изборните процеси, од 

почетокот на изборната кампања за првиот круг од Претседателските избори, па до 

крајот на изборите 2014 година, рече дека опфатени беа практично сите 

радиодифузери во Република Македонија, со исклучок на Втората програма на 

Македонското радио – Радио два, програмите на Јавниот сервис на бошњачки, влашки, 

ромски и српски јазик на радиото и на телевизијата, потоа непрофитните 

универзитетски радија: Студент ФМ 92,9 од Скопје, УКЛО ФМ од Битола и УГД ФМ од 

Штип, како и локалните телевизии ТВ Аниса од Пласница и ТВ Лажани од Долнени, 

бидејќи досега не се вклучувале во покривањето на изборните кампањи или, пак, 

информирале во многу мал обем. Исто така, со мониторингот не беа опфатени и 

радијата на регионално и на локално ниво кои, според податоците од истражувачката 

агенција „Друштво за маркетиншко истражување ИПСОС СТРАТЕЏИК ПУЛС ДООЕЛ, 

Скопје“ за 2013 година, имале неделен досег помал од еден процент. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, се осврна и на 

мониторингот за време на Претседателски избори, наведувајќи дека информации за 

кампањата за избор на претседател на државата во вестите емитуваа сите 
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мониторирани ТВ и радио сервиси на Македонската радиотелевизија, петте 

терестријални ТВ станици, четири сателитски телевизии, две од комерцијалните 

национални радија, 17 регионални ТВ, 20 локални телевизии и едно локално радио. 

Дебати емитуваа три од сервисите на МРТ, една национална терестријална и една 

сателитска телевизија, три регионални и две локални телевизии. Три од програмите на 

Јавниот сервис емитуваа интервјуа, додека во комерцијалниот сектор, интервјуа имаше 

на две терестријални, на три сателитски, на две регионални и на три локални 

телевизии. Информативни програми посветени на претседателските избори емитуваа 

еден од сервисите на МРТ, и по една терестријална и сателитска телевизија и едно 

национално радио. 

За време на Парламентарните избори, рече дека известувањето беше 

анализирано во вестите на сите сервиси на МРТ, петте терестријални ТВ станици, 

четири од сателитските телевизии, на две национални радија, 17 регионални ТВ 

станици и на 20 телевизии и едно радио на локално ниво. Дебатни емисии организираа 

три од сервисите на МРТ, една терестријална и две сателитски телевизии. Интервјуа 

имаше на четири сервиси на МРТ, на три терестријални и пет сателитски телевизии, на 

едно национално радио, 15 регионални и пет локални телевизиски сервиси. 

Информативни програми емитуваа три сервиси на МРТ, една терестријална и четири 

сателитски ТВ станици, една национална радиостаница и четири регионални 

телевизии. 

Платено политичко рекламирање се емитуваше на сите национални 

терестријални телевизии, на три национални радија, четири сателитски телевизии, на 

23 регионални телевизии, осум регионални радија, 23 локални телевизии и 13 локални 

радија. 

Бесплатно претставување за претседателските и за парламентарните избори 

емитуваа МРТ1 и Македонско радио Прва програма. 

Обврска за емитување бесплатно политичко претставување имаше и Собранискиот 

канал и за Претседателските избори, можноста за бесплатно политичко претставување 

ја искористија двајца од претседателските кандидати, Зоран Поповски на ГРОМ и Илјаз 

Халими на ДПА. Додека, за Парламентарните избори - седуммина учесници во 

парламентарната изборна кампања и тоа: Народно движење за Македонија (НДМ), 

Социјалдемократска партија на Македонија (СДПМ), Коалиција за позитивна 

Македонија, Коалиција Достоинство за Македонија, ВМРО Народна партија (ВМРО НП), 

Коалиција ГРОМ и Партија за демократски просперитет (ПДП). 

Една локална телевизиска станица, исто така, емитуваше бесплатно претставување. 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски на крајот ги 

објасни и прекршочните постапки. За време на изборна кампања - во период од 24 

март до 25 април 2014 година  беа донесени одлуки за покренување 23 прекршочни 

постапки против 15 (петнаесет)  медиуми. За време на изборниот молк – 26 и 27 април 

2014 година, две постапки, против 2 (два) медиума. По завршување на изборната 

кампања, за неизбалансирано покривање на изборите беа покренати постапки против 5 

(пет) медиуми. Oд вкупно спроведените 34 постапки за порамнување, од 

распишувањето на изборите до нивното завршување - заклучно со 28.05.2014 година, 

25 (дваесет и пет) постапки за порамнување завршија успешно, 9 (девет) постапки за 

порамнување завршија неуспешно, и се поведени прекршочни постапки пред надлежен 

суд. Тој додаде дека, од распишувањето, па до завршување на изборите, до Агенцијата 

пристигнаа 76 претставки и приговори од кои најголем дел од СДСМ. Сите претставки, 
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освен една, беа отфрлени поради неоснованост или поради ненадлежност на 

Агенцијата.  

Во однос на предложениот Извештај од мониторингот на медиумското 

покривање на Претседателските и Предвремените параламентарни избори 2014 

година, членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, рече дека материјалот е 

обемен по својата содржина и во таа насока за неговата изработка ја пофали 

Стручната служба на Агенцијата. Навраќајќи се на предложениот материјал, рече дека 

до членовите на Советот на Агенцијата е доставен претходниот ден, како што рече во 

„пет до дванаесет“ и од таа причина се изјасни дека неговиот глас ќе биде воздржан во 

врска со неговото усвојување. За времето од кога е доставен, рече дека успеал некои 

делови да ги прочита површно. Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, 

рече дека оваа анализа би требало да даде одговор на забелешките од странските 

набљудувачи, а за волја на вистината и од неколку членови на Советот на Агенцијата, 

во врска со однесувањето на медиумите во текот на изборите. Негово мислење е дека 

помеѓу нормативното и стварното, во конкретниот случај кај нас во Република 

Македонија, помеѓу Законот и однесувањето на медиумите, постои длабок јаз. Од таа 

причина повтори дека при гласање ќе биде воздржан. 

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

Извештајот од мониторингот на медиумското покривање на Претседателските и 

Предвремените параламентарни избори 2014 година е доставен претходниот ден 

бидејќи вработените во Стручната служба работеле на подготовката на материјалот кој 

по содржина е многу обемен. Но, рече, повеќе од една третина од материјалот од 

Извештајот, вклучувајќи ги и изречените мерки за поведување прекршочни постапки, 

биле на седница и се веќе усвоени од страна на Советот на Агенцијата. Новина рече, 

претставува Извештајот за известувањето на локалните и регионалните телевизии, кој 

преставува нов дел од целокупниот извештај. Известувањето на телевизиите на 

државно ниво и за време на првиот круг и за вториот и поведените прекршочни 

постапки, се веќе усвоени. 

 Советот на Агенцијата 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: м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, д-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Методи 

Стоименовски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Антонио Јовановски, акад. 

Бојан Шоптрајанов и еден воздржан глас од членот на Советот на Агенцијата, Сељадин 

Џезаири, го усвои предложениот Извештај од мониторингот на медиумското покривање 

на Претседателските и Предвремените параламентарни избори 2014 година, 

изработен од Секторот за програмски работи. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста горенаведениот извештај да го објави на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

 

Точка 3 

Разно 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 

две Одлуки за вишиот соработник во Секторот за економско-финансиски работи во 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Весна Симоновска, да се 

впише во овластените лица (потписници) за располагање со средствата на Агенцијата 
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за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во деловните банки во која Агенцијата 

има отворено денарска и девизна сметка. 

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

горенаведените одлуки. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста горенаведените одлуки да ги објави на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

 

 

Записникот го водеше, 

м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

 

 

 

 

Подготвил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
Контролирал: Огнен Неделковски 
Одобрил: м-р Андриана Скерлев – Чакар 
 
                                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 
 
 

 

 

 

Бр. 02-3424/4                 Агенција за аудио и аудиовизуелни 

09.07.2014 година                                          медиумски услуги 

  С к о п ј е                                                      П р е т с е д а т е л, 
                              Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 

 

 

 


