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ЗАПИСНИК 

од 16 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
одржана на 21.03.2014 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, Замир Мехмети, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, 

Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

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

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

Беличански, м-р Драгица Љубевска, Магдалена Давидовска – Довлева, Владимир 

Ѓеоргиески, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ.  

            Други присутни: Николина Грабуловска од ОБСЕ ОДИХР, Иван Стефановски 

од Центар за развој на медиуми, Мирослава Бурнс од „Слободен печат“.  

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 16-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 10 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, предложи како точка 3 на 

дневниот ред да биде ставена следната точка „Предлог-Став на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година во врска со прашањето на Ива 

Михајловска од Кабинетот на Народниот правобранител, поставено на Првиот јавен 

состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 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, Замир Мехмети, 

Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

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

прифати предлогот на Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири. 

            Потоа, 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, Замир 

Мехмети, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, 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 15-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.03.2014 година.  
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2.  Специфичности на методологијата за мониторинг на изборните процеси во 

2014 година. 

 

3. Предлог-Став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 

2014 година во врска со прашањето на Ива Михајловска од Кабинетот на Народниот 

правобранител, поставено на Првиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година. 

4. Предлог-Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс 

со Информација за доставена забелешка по повод Нацрт-Барањето за доделување на 

дозвола без објавување на јавен конкурс. 

5. Информација во врска со доставениот Ревизорски извештај за ревизија на 

годишните финансиски извештаи за годишната сметка на Агенцијата за 2013 година.  

6. Барање бр. 11-118 од 14.03.2014 година за регистрација на пакет програмски 

севиси бр. 4 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ 

Куманово. 

7. Барање бр. 11-119 од 14.03.2014 година за регистрација на пакет програмски 

севиси бр. 3 на Друштво за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ 

Куманово подружница Липково. 

8. Разно.               

 
 
 
 Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 15-та седница, 

одржана на 17.03.2014 година. 

            Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски, имаше забелешка во 

однос на точка 6 и точка 7 од предложениот записник и рече дека кај предлозите за 

исправање на грешката во однос на оригиналниот јазик на  емитување на програмскиот 

сервис на Радио Енџелс ФМ, во аналогниот и во дигиталниот пакет 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, наместо неговото име, треба да биде името на Претседателот 

на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. 

             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, Замир Мехмети, 

Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

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

усвои предложениот Записник од 15-та седница, одржана на 17.03.2014 година, со 

забелешката на Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски. 

 

 

 

Точка 2 
            Советот на Агенцијата ги разгледа предложените Специфичности на 

методологијата за мониторинг на изборните процеси во 2014 година, подготвени од 

Секторот за програмски работи на Агенцијата. 

            Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска ги 

образложи предложените Специфичности на методологијата за мониторинг на 

изборните процеси во 2014 година. 
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            Во дискусијата која се разви околу оваа точка, учествуваа следните членовите 

на Советот на Агенцијата: Столе Наумов, Сељадин Џезаири, Бранко Радовановиќ,       

како и Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи. 

            Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека уште еднаш се 

покажува дека при правењето на Законот многу работи не се предвидени како што 

треба и сега Агенцијата се обидува да направи еден документ кој што ќе биде помалку 

или повеќе прифатлив за една ваква состојба каква што ја имаме сега за 

претседателски избори, а потоа и за предвремените парламентарни избори. Тој 

истакна дека пред сé сака да се фокусира на претседателски избори, затоа што делејќи 

ги на три третини вестите на Македонската телевизија, политичките фактори кои што го 

правеле Изборниот законик пренебрегнале доста работи кои што се важни, ама не 

можат според тоа што е напишано во Законот, да најдат формално место во тие вести. 

Заради тоа Агенцијата даде препорака за малите партии и рече дека се надева дека 

тоа ќе биде така сработено од страна на Македонската телевизија во врска со тие 

дополнителни пет минути. Додаде дека можат да настанат проблеми, може да се 

злоупотребат тие први десет минути кај што треба да влезат активностите на 

политичките субјекти кои не учествуваат на претседателските избори. И тие влегуваат 

во третината од десет минути за дневни настани од земјата и светот. Ако кој било 

политички субјект, кој што не е во колација со ВМРО ДПМНЕ или СДСМ, или друг 

субјект, здружение, невладини организации - има настани за да поддржи некој од 

претседателските кандидати или има настани со кои што повикува да се гласа или да 

не се гласа за некој од претседателските кандидати, ова време влегува во третината 

од вестите одвоени за дневни настани од земјата и светот. Додаде дека има милион 

невладини организации, може да се организираат и едните и другите и запраша во што 

ќе се претворат тие десет минути? Во чиста пропаганда. Па и од странство ќе дојдат 

некои луѓе, кои што ги поддржуваат и едните и другите, во зависност од нивната 

политичка опција, од лобирањето, од начинот на лобирање итн. Тој рече дека тоа е 

ризикот и додаде дека можеби, ако станува збор за директна поддршка или критика од 

страна на субјекти кои што не се формални учесници во кампањата, како дел од 

коалицијата која што има свој кандидат, можеби е најдобро тие да влезат во десетте 

минути кои што припаѓаат на коалицијата на власта или на опозицијата кои што имаат 

кандидати, затоа што ако некој фали некој од кандидатите, тоа е дел од времето на тој 

кандидат што го добива во тие десет минути. Се однесува во негова полза. Ако некој 

критикува спротивен кандидат, тогаш критиката е во полза на оној кој што не се 

критикува. Можеби е така најсоодветно да се поделат работите. Тука би спаѓале и 

партии кои што се активни, а немаат претседателски кандидати. Додаде дека може да 

се збунат уредниците и дека е можно во текот на тие 20 дена кампања, на граѓаните да 

им бидат скратени информациите од земјата и светот, за да бидат емитувани разни 

соопштенија на организации, на партии, кои што немаат свој кандидат. Предложи на 

крајот на овие ставови да се додаде уште еден став, после „времето одвоено за 

редовните активности на власта влегува во третината за дневни настани од земјата и 

светот“, да се додаде уште еден став, во кој што ќе пишува „и во овој случај важи 

принципот на избалансираност“. И се разбира, она генерално правило дека 

информирањето за активностите на органите на власта не треба да биде во функција 

на изборната кампања.   

            Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири рече дека, иако членовите 

на Советот на Агенцијата се тука за да го спроведуваат Законот, овој пат 

законодавецот не направил добар закон за да можат членовите на Советот на 

Агенцијата да го спроведат без вакви полемики. Рече дека утре членовите на Советот 

на Агенцијата сепак ќе мора да имаат несогласности во поглед на тоа што се вика 

избалансирано информирање. Јавниот сервис треба да биде во служба на граѓаните, а 
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не на политичките партии. Додаде дека е сигурен дека за идните избори, овие законски 

решенија ќе мора да претрпат измени.    

 Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ рече дека овде 

очигледно има некоја разлика, разидување меѓу правната регулатива и праведноста 

(правичноста). Најголемата одговорност ја носи јавниот сервис и во оваа пригода тоа 

ќе мора да се пласира како јавен сервис и како сервис. Додаде дека ако јавниот сервис 

се стави во улога на јавен сервис, како сервис на граѓаните, на јавноста, тоа ќе биде 

добро. Секој обид, секое отскокнување од овие принципи, ќе личи на сервис на 

одредена политичка партија, што јавниот сервис не може да си дозволи. Рече дека се 

се надева дека во овој случај ќе покаже висока професионалност, што и му личи.  

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

дека според Изборниот законик токму Агенцијата е најповикана да го спроведува 

мониторингот на изборниот процес, како ќе биде покриено кај медиумите. Ова е 

посебен предлог, поради специфичностите во поглед на методологијата која треба да 

нé доведе до идејата на Изборниот законик, до идејата за компромис помеѓу 

политичките субјекти. Дека токму јавниот сервис треба да биде пример во смисла на 

избалансираноста и во смисла на објективното информирање за главните политички 

настани. Агенцијата е ставена во специфична положба, во смисла како да ја 

операционализира, односно како да ја спроведе на дело таа идеја на донесувачите на 

Законот. Додаде дека смета дека Агенцијата прави сериозни професионални и човечки 

напори да се постигне таа идеја за компромис меѓу политичките партии, со нагласок на 

јавниот сервис. Тој да биде во функција на граѓаните, за презентирање на сите 

политички опции. Колку и да се зборува дека поделбата на три третини е несоодветна, 

на некој начин прави еден баланс помеѓу позицијата и опозицијата. Квалитетот и  

начинот на известувањето во тие третини, дополнително ќе биде измерено и 

констатирано од страна на Агенцијата. Рече дека единствено има резерва, да не бидат 

граѓаните лишени од презентација на тие политичките ставови и односи кои се 

докажало дека одредени политички партии имаат поголема тежина, следствено 

изборите за парламент во 2011 година. Конкретно рече дека станува збор за првата 

третина каде што ќе бидат сместени тие ставови што ќе бидат дел од изборната 

кампања, но нема да бидат претставени со кандидат. Како што е случајот со ДУИ.   

Бидеќи решението е дадено така што тие ставови ќе бидат внесени во првата третина, 

можеби ќе беше посоодветно да бидат во тие дополнителни пет минути, што ги имавме 

предвидено за независните кандидати. Ако еден кандидат зазема време од една 

минута и 40 секунди, тоа дополнително време до 5 минути, можело да биде вметнато 

за овие ставови кои што ги имаме тука предвидено во првата третина, да беа во делот 

на тие 5 минути кои што се предвидени за изборната кампања. Додаде дека како и да 

е, Агенцијата се обидува да изнајде што посоодветно решение и да го спроведе 

Законот, чија идеја и дух е да биде избалансирано, односно профилизација на 

опозицијата, бидејќи се смета дека таа потешко доаѓа до јавните сервиси, особено во 

земјите кои се во транзиција. Тој додаде дека смета дека со овој Изборен законик е 

направен сериозен исчекор напред и колку да има недоследности, рече дека е 

задоволен од делот за поделеноста на времето, иако, како тоа ќе се 

операционализира, зависи од повеќе нешта и оваа предложена методологија е во таа 

насока. Агенцијата треба да им укаже на медиумите дека Агенцијата е таа институција 

која ќе ги следи и дека треба да информираат според тоа што е предвидено во 

Законот.  

            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, Замир Мехмети, 
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Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

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

усвои предложените Специфичности на методологијата за мониторинг на изборните 

процеси во 2014 година, подготвени од Секторот за програмски работи на Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста предложените Специфичности на методологијата за 

мониторинг на изборните процеси во 2014 година, да ги објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 

 
 
Точка 3 
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Став на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година во врска со прашањето на Ива 
Михајловска од Кабинетот на Народниот правобранител, поставено на Првиот јавен 
состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во однос на 
поставеното прашање на Првиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година, одржан на 19.03.2014 година, кое 
гласи „на кој начин децата ќе бидат заштитени при претстојната кампања за 
претседателските и парламентарните избори?“, од Ива Михајловска, претставник од 
Кабинетот на Народниот правобранител, 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, 
Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, 
Методи Стоименовски, одлучи да го усвои следниот став: 

- Изборниот законик (Пречистен текст), бр. 10-606/2 од 11 февруари 2014 година, 

содржи посебни одредби во врска со малолетната публика и изборните процеси. Во 

член 75 став 3 е наведено дека: „Програмите наменети за малолетната публика не 

смеат да се користат за изборно медиумско претставување.“ Воедно, во член 76 став 3 

од Изборниот законик пишува дека: „Не е дозволено учество на малолетници во 

платено политичко рекламирање“, а според член 76 став 4: „Радиодифузерите не 

смеат да емитуваат платено политичко рекламирање во вести, посебни информативни 

програми, образовни и програми за деца, и во преноси од верски, спортски, културни, 

забавни и други настани.“ 

     Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да подготви Апел до сите политички партии во 

Република Македонија, во кој ќе побара од нив да не ги злоупотребуваат децата за 

време на изборната кампања. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведениот Апел да го 

достави до сите политички партии Република Македонија. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста горенаедениот став да го објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 
   
 
Точка 4 
Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање за доделување на 

дозвола без објавување на јавен конкурс со Информација за доставена забелешка по 
повод Нацрт-Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс. 

Раководителот на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска истакна дека 
пристигна само една забелешка по Нацрт-Барањето за доделување на дозвола без 
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објавување на јавен конкурс, од ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ Велес, 
но таа е неприфатлива од причина што доставувањето на документи што го 
гарантираат финансирањето на деловниот план, односно дејноста е законска обврскат 
утврдена во член 73 став 3 алинеја 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14 и 44/14).   

Потоа, 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, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко 
Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се усвои 
предложеното Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс и 
ја усвои предложената Информација за доставена забелешка по повод Нацрт-
Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, предложеното Барање за доделување на дозвола без 
објавување на јавен конкурс, да го објави на веб страната на Агенцијата, заедно со 
забелешката по повод Нацрт-Барањето за доделување на дозвола без објавување на 
јавен конкурс и со образложението од Стручната служба на Агенцијата, за причините за 
одбивање на забелешката. 
 

 

 

Точка 5 
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

доставениот Ревизорски извештај за ревизија на годишните финансиски извештаи за 
годишната сметка на Агенцијата за 2013 година. Воедно, го разгледа и Ревизорски 
извештај за ревизија на годишните финансиски извештаи за годишната сметка на 
Агенцијата за 2013 година, како и предложениот Став на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатите од извршената ревизија од 
независниот овластен ревизор за 2013 година, според кој Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во целост се согласува со мислењето дадено во 
Ревизорскиот извештај за ревизија на годишните финански извештаи за годишната 
сметка на Агенцијата за 2013 година, заверен во архивата на Агенцијата под број 01-
1541/3 на ден 18.03.2014 година. 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан Радановиќ 
даде објаснување на Информацијата во врска со доставениот Ревизорски извештај за 
ревизија на годишните финансиски извештаи за годишната сметка на Агенцијата за 
2013 година. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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: акад. Бојан Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер 
Ајдини, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 
Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски, и 
со еден воздржан глас, од членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири, ја 
усвои предложената Информација во врска со доставениот Ревизорски извештај за 
ревизија на годишните финансиски извештаи за годишната сметка на Агенцијата за 
2013 година, како и предложениот Став на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во однос на резултатите од извршената ревизија од независниот 
овластен ревизор за 2013 година, според кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во целост се согласува со мислењето дадено во Ревизорскиот 
извештај за ревизија на годишните финански извештаи за годишната сметка на 
Агенцијата за 2013 година, заверен во архивата на Агенцијата под број 01-1541/3 на 
ден 18.03.2014 година. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, согласно Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, да ги достави до Собранието на Република 
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Македонија, Ревизорскиот извештај за ревизија на годишните финански извештаи за 
годишната сметка на Агенцијата за 2013 година и Ставот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатите од извршената ревизија од 
независниот овластен ревизор за 2013 година. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, Ревизорскиот извештај за ревизија на годишните 
финански извештаи за годишната сметка на Агенцијата за 2013 година, да го објави на 
веб страната на Агенцијата, заедно со Ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во однос на резултатите од извршената ревизија од независниот 
овластен ревизор за 2013 година. 

 

 
 
Точка 6 и 7 
Советот на Агенцијата ги разгледа барањата за дополнување на регистрираниот 

програмски пакет на: Друштвото за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ 
ДООЕЛ Куманово и на Друштвото за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ 
ДООЕЛ Куманово подружница Липково. 

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, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, 
Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, одлучи да се прифати барањето за 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на: Друштвото за услуги, 
производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово и на Друштвото за услуги, 
производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница Липково. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:      
- на Друштвото за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово, 
да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 4, за 
регистрација на пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна 
комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово 
подружница Липково, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет програмски 
сервиси бр. 3, за регистрација на 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од 
управна постапка – Уп 1. 

Советот на Агенцијата го задолжи 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 програмскиот пакет на: Друштвото за 
услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово и на Друштвото за 
услуги, производство и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ДООЕЛ Куманово подружница 
Липково.           

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да 
ги доставите до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 

Точка 8 
 Разно  

 - Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање за привремено 

вработување надворешни соработници од Секторот за програмски работи, доставено 

од Секторот за програмски работи. 
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 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, Замир Мехмети, м-р 

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

усвои предложеното Барање за привремено вработување надворешни соработници од 

Секторот за програмски работи. 

 Заради зголемен обем на работа на Секторот за програмски работи на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како резултат на 

отпочнувањето на мониторингот на известувањето на медиумите во периодот на 

изборните кампањи за Претседателските избори и за Предвремените парламентарни 

избори 2014 година, привремено ќе се ангажираат дополнителни 44 лица - надворешни 

соработници за мониторинг. 

 Дваесет и четири (24) надворешни соработници ќе бидат ангажирани 28 работни 
дена, во периодот од 24 март заклучно со 30 април 2014 година. Меѓу нив, деветмина 
(9) ќе бидат од Скопје; двајца (2) од Битола; двајца (2) од Велес; двајца (2) од Куманово 
– едниот со познавање на албанскиот јазик; двајца (2) од Охрид, двајца (2) од Тетово – 
двајцата со познавање на албанскиот јазик; еден (1) од Гевгелија; еден (1) Струмица; 
еден (1) од Гостивар - со познавање на албанскиот јазик; еден (1) од Кичево - со 
познавање на албанскиот јазик и еден (1) од Струга - со познавање на албанскиот 
јазик. 
 Дваесет (20) надворешни соработници ќе бидат ангажирани 22 работни дена, во 
периодот од 1 април заклучно со 30 април 2014 година. Меѓу нив, двајца (2) од Кичево; 
двајца (2) од Кочани; двајца (2) од Куманово - едниот со познавање на албанскиот 
јазик; двајца (2) од Прилеп; двајца (2) од Тетово; еден (1) од Дебар - со познавање на 
албанскиот јазик; еден (1) од Делчево; еден (1) од Виница; еден (1) од Охрид; еден (1) 
од Пробиштип; еден (1) од Радовиш; еден (1) од Свети Николе; еден (1) од Струга; 
еден (1) од Струмица и еден (1) од Штип. 
 Сите надворешни соработници треба да ги исполнуваат следниве критериуми:  

- најмалку завршено средно образование; 
- да не се работно ангажирани во радио и/или телевизија;  
- да не се членови на политички партии;  
- да се оспособени за работа со компјутер; 

      -  работата да ја вршат или во просториите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги или во своите домови;  
      -    доколку работат во своите домови, треба да го примаат сигналот на медиумот 
што ќе го анализираат и да поседуваат соодветна техничка опрема вклучувајќи 
компјутер со приклучок на интернет. 

 

- Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со 

предложениот Извештај од Комисијата за прегледување на преостанати телевизиски 

проекти, финансирани од средствата од радиодифузната такса наменети за програми 

од јавен интерес. 

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, Замир Мехмети, м-р 

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

усвои предложениот Извештај од Комисијата за прегледување на преостанати 

телевизиски проекти (бр.09-1739/1 од 21.03.2014 година) финансирани од средствата 

од радиодифузната такса наменети за програми од јавен интерес, составена од 
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членовите на Советот на Агенцијата: Столе Наумов, Бранко Радовановиќ и Сељадин 

Џезаири. 

Советот на Агенцијата одлучи да се ангажира едно техничко лице со средно 

стручно образование, преку Агенција за привремени вработувања, кое ќе има задача 

да учествува во прегледувањето на телевизиските проекти, финансирани од 

средствата од радиодифузната такса наменети за програми од јавен интерес. Лицето 

ќе биде ангажирано 19 работни дена. 

 

 
 
 

Бр. 02-1711/9                                            Агенција за аудио и аудиовизуелни 

27.03.2014 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, 
Огнен Неделковски 
 
 
 
 
 
Изработил / Одобрил: Огнен Неделковски 


