ЗАПИСНИК
од 18 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 27.03.2014 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, Слободан Беличански, Јетон
Исмаили, Луција Ѓурковиќ, Весна Симоновска, Бурим Хамиди.
Други присутни: Јегор Тилпунов од ОБСЕ ОДИХР, Николина Грабуловска од
ОБСЕ ОДИХР, Наташа Стојановска од ТРД ТВ Алсат-М, Иван Стефановски од Центар
за развој на медиуми, Сања Јовановиќ од Телевизија Телма, Маријан Стефановски од
Центар за развој на медиуми.

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 18-та
седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата
започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи
предложи да се додаде точка во врска со Барањето за писмен одговор на ТРД ТВ
Алсат-М од 24.03.2014 година, за емитувањето на спотовите од невладините
организации за време на претседателските избори, заради актуелноста на прашањето.
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски рече дека во
најскоро време стручната служба ќе изработи информација во врска со Барањето на
ТРД ТВ Алсат-М и точката ќе биде разгледана на седница на Советот на Агенцијата.
Советот на Агенцијата, едногласно, 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, Замир Мехмети, Столе Наумов, Бранко
Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р
Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, (акад. Бојан Шоптрајанов
не беше присутен за време на гласањето), го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.03.2014 година.
2. Усвојување на Записникот од 17-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 23.03.2014 година.
3. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на РТД ТЕЛЕВИЗИЈА
Сонце, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година.
4. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на РД НАША ТВ
ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година.
5. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5
Плус ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година.
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6. Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија
СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година.
7. Информација за доставени претставки и барања, од Социјалдемократскиот
сојуз на Македонија (СДСМ), поврзани со мониторингот на изборниот процес во 2014
година, со предлог-одговор.
8. Предлог-Одговор на Барањето на Национален Демократски Институт (НДИ) за
поддршка на намерата на НДИ да организира дебати со потврдените кандидати за
претседателските и парламентарните избори во 2014 година.
9. Информација за потребата од прекин на договорот за работа поради возраст
на работникот Слободан Беличански, распореден на работно место, Раководител на
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторките и сродни права, со
оглед дека ги исполнува условите за одење во старосна пензија, со предлог-решение.
10. Барање бр. 11-157 од 19.03.2014 година, за регистрирање на дигитален пакет
програмски сервиси бр. 11 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија.
11. Барање бр. 11-158 од 19.03.2014 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр. 62 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје,
Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп.
12. Барање бр. 11-177 од 20.03.2014 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр. 9 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници
Телекабел – Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети
Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
13. Барање бр. 11-179 од 20.03.2014 година, за регистрација на дигитален пакет
програмски сервиси бр. 30 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.
14. Разно.

Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 16-та седница,
одржана на 21.03.2014 година.
Советот на Агенцијата, едногласно, 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, Замир Мехмети,
Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
(акад. Бојан Шоптрајанов не беше присутен за време на гласањето), го усвои
предложениот Записник од 16-та седница, одржана на 21.03.2014 година, во текстот
како што беше предложен.

Точка 2
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 17-та седница,
одржана на 23.03.2014 година.
Советот на Агенцијата, едногласно, 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, Замир Мехмети,
Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р
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Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски,
(акад. Бојан Шоптрајанов не беше присутен за време на гласањето), го усвои
предложениот Записник од 17-та седница, одржана на 23.03.2014 година, во текстот
како што беше предложен.

Точка 3
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот
надзор на програмскиот сервис на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година,
подготвен од Секторот за програмски работи на Агенцијата.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, го
образложи предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на
Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп емитуван во
периодот од 17 до 23 март 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
усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на
Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп емитуван во
периодот од 17 до 23 март 2014 година.
Со мониторингот од 17 до 23 март 2014 година, е констатирано дека
Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, ја почитува
законската обврска да емитува најмалку 8 часа вокална и/или вокално-инструментална
музика на македонски јазик во текот на неделата. Во анализираната недела емитувани
се вкупно 38 часа, 31 минута и 16 секунди вокална и/или вокално-инструментална
музика на македонски јазик. Исто така, ја почитува обврската половина од законски
предвидениот минимум за емитување вокална и/или вокално-инструментална музика
на македонски јазик во текот на неделата (8 часа) да биде забавна вокална и/или
вокално-инструментална музика, а другата половина народна вокална и/или вокалноинструментална музика. Во анализираната недела се емитувани 26 часа, 25 минути и
17 секунди забавна музика и 12 часа, 5 минути и 59 секунди народна музика.
ТВ Сонце ја почитува и одредбата од став 6 на овој член, најмалку половина
од обврската за музика, утврдена во став 4, да ја остварува во периодот од 07.00 до
19.00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот од 07.00 до 19.00
часот, се емитувани вкупно 18 часа, 59 минути и 37 секунди вокална и/или вокалноинструментална музика на македонски јазик, од кои 13 часа, 48 минути и 16 секунди
забавна музика и 5 часа, 11 минути и 21 секунда народна музика.

Точка 4
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот
надзор на програмскиот сервис на РД НАША ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот
од 17 до 23 март 2014 година, подготвен од Секторот за програмски работи на
Агенцијата.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска го
образложи предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на
РД НАША ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година.
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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, 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 Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на РД
НАША ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година,
подготвен од Секторот за програмски работи на Агенцијата.
Со мониторингот од 17 до 23 март 2014 година, е констатирано дека
Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје, ја почитува законската обврска
да емитува најмалку 8 часа вокална и/или вокално-инструментална музика на
македонски јазик во текот на неделата. Во анализираната недела емитувани се вкупно
14 часа, 24 минути и 25 секунди вокална и/или вокално-инструментална музика на
македонски јазик. Исто така, ја почитува обврската половина од законски предвидениот
минимум за емитување вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски
јазик во текот на неделата (8 часа) да биде забавна вокална и/или вокалноинструментална музика, а другата половина народна вокална и/или вокалноинструментална музика. Во анализираната недела се емитувани 5 часа, 34 минути и 44
секунди забавна музика и 8 часа, 49 минути и 41 секунда народна музика.
Наша ТВ ја почитува и одредбата од став 6 на овој член, најмалку половина од
обврската за музика, утврдена во став 4, да ја остварува во периодот од 07.00 до 19.00
часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот од 07.00 до 19.00 часот, се
емитувани вкупно 6 часа, 52 минути и 46 секунди вокална и/или вокалноинструментална музика на македонски јазик, од кои 2 часа, 43 минути и 45 секунди
забавна музика и 4 часа, 9 минути и 1 секунда народна музика.

Точка 5
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот
надзор на програмскиот сервис на ТРД КАНАЛ 5 Плус ДООЕЛ Скопје, емитуван во
периодот од 17 до 23 март 2014 година, подготвен од Секторот за програмски работи
на Агенцијата.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска го
образложи предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на
ТРД КАНАЛ 5 Плус ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 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
усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД
КАНАЛ 5 Плус ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014 година.
Со мониторингот од 17 до 23 март 2014 година, е констатирано дека
Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, ја почитува
законската обврска да емитува најмалку 8 часа вокална и/или вокално-инструментална
музика на македонски јазик во текот на неделата. Во анализираната недела емитувани
се вкупно 19 часа, 18 минути и 34 секунди вокална и/или вокално-инструментална
музика на македонски јазик. Исто така, ја почитува обврската половина од законски
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предвидениот минимум за емитување вокална и/или вокално-инструментална музика
на македонски јазик во текот на неделата (8 часа) да биде забавна вокална и/или
вокално-инструментална музика, а другата половина народна вокална и/или вокалноинструментална музика. Во анализираната недела се емитувани 9 часа, 7 минути и 17
секунди забавна музика и 10 часа, 11 минути и 17 секунди народна музика.
ТВ Канал 5 Плус ја почитува и одредбата од став 6 на овој член, најмалку
половина од обврската за музика, утврдена во став 4, да ја остварува во периодот од
07.00 до 19.00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот од 07.00 до
19.00 часот, се емитувани вкупно 8 часа, 39 минути и 20 секунди вокална и/или
вокално-инструментална музика на македонски јазик, од кои 4 часа, 34 минути и 34
секунди забавна музика и 4 часа, 4 минути и 46 секунди народна музика.

Точка 6
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од вонредниот
надзор на програмскиот сервис на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, емитуван
во периодот од 17 до 23 март 2014 година, подготвен од Секторот за програмски
работи на Агенцијата.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска го
образложи предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на
ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 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
усвои предложениот Извештај од вонредниот надзор на програмскиот сервис на ТРД
Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, емитуван во периодот од 17 до 23 март 2014
година.
Со мониторингот од 17 до 23 март 2014 година, е констатирано дека
Трговското радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, ја почитува
законската обврска да емитува најмалку 8 часа вокална и/или вокално-инструментална
музика на македонски јазик во текот на неделата. Во анализираната недела емитувани
се вкупно 9 часа, 22 минути и 37 секунди вокална и/или вокално-инструментална
музика на македонски јазик. Исто така, ја почитува обврската половина од законски
предвидениот минимум за емитување вокална и/или вокално-инструментална музика
на македонски јазик во текот на неделата (8 часа) да биде забавна вокална и/или
вокално-инструментална музика, а другата половина народна вокална и/или вокалноинструментална музика. Во анализираната недела се емитувани 4 часа, 10 минути и 38
секунди забавна музика и 5 часа, 11 минути и 59 секунди народна музика.
ТВ Сител 3 ја почитува и одредбата од став 6 на овој член, најмалку половина
од обврската за музика, утврдена во став 4, да ја остварува во периодот од 07.00 до
19.00 часот. Во неделата кога е извршен надзорот, во периодот од 07.00 до 19.00
часот, се емитувани вкупно 6 часа, 18 минути и 47 секунди вокална и/или вокалноинструментална музика на македонски јазик, од кои 3 часа, 42 минути и 10 секунди
забавна музика и 2 часа, 36 минути и 37 секунди народна музика.
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Точка 7
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за доставени
претставки и барања од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ), поврзани
со мониторингот на изборниот процес во 2014 година, со предлог-одговор, подготвен
од Секторот за програмски работи.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска ја
образложи предложената Информација за доставени претставки и барања од
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ), поврзани со мониторингот на
изборниот процес во 2014 година и даде објаснување на предлог-одговор.
Во дискусијата која се разви околу оваа точка, учествуваа следните членовите
на Советот на Агенцијата: Столе Наумов, Сељадин Џезаири, Бранко Радовановиќ,
Замир Мехмети, Селвер Ајдини, Васко Петревски, како и Заменикот на претседателот
на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи.
Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека малку му е
збунувачки односно конфузен овој извештај, затоа што од една страна се вели дека не
ги анализираме гостите што зборуваат, туку контекстот каков го прават новинарите. А
тие што ги прават интервјуата, го прават и контекстот. Ако цело време бидат
прашањата „нели вие сте најубав?“, „нели вие сте најдобар?“ - рече дека не знае што
друго треба да се нацрта, за да се прочита фаворизирање? Тој рече: „Па дури да не
смеете, да се плашите да кажете студентски дом „Гоце Делчев“, или лажат тие, па
после тоа да кажат така е, гостинот во одговорот, но ние ќе го исправиме тоа.“ Рече
дека е тоа смешно за колегите, односно за професијата. И додаде дека во секој случај
политичарите излегуваат поголеми фраери од колегите новинари. Рече дека нема
спротивставени мислења. ДИК покрена прекршочна постапка против еден
претседателски кандидат, но тоа е работа на судот. За медиумите, за пуштање на
потврдени кандидати, во овој Изборен законик, за разлика од претходниот, нема казни.
Но, има некоја морална, етичка одговорност. Постои професионалната одговорност.
Наумов праша зошто во Македонија неколку медиуми воопшто вработуваат новинари?
Не им требаат, затоа што ист прилог се емитува на сите телевизии во вестите. Зошто
ги држат тие фреквенциии? Праша и дали можеме да зборуваме за плурализам? Може
ќе тргне во Македонија со новинарството, ако се донесе закон во кој што ќе се преточат
правилата од саморегулацијата, од новинарските кодекси, етичките кодекси, статути, и
ќе се вика Закон за вести. Во него ќе пишува: „прилог не смее да се емитува, ако нема
втора страна.“ „Демант не смее да се емитува, ако не е објавен предметот на демант.“
Рече дека не го интересираат казните, туку го интересираат професионалните
стандарди. Затоа што изминатиот период тие беа на мошне ниско ниво. Рече дека како
новинар нема проблем во вестите да се пушти отчет за било кој политичар, напротив,
треба да има такви отчети. Но, треба да има и анализа, треба да има и втора страна.
Додаде дека треба да се анализираат пратеничките листи и кандидатите за
претседател, за да граѓанинот добие што повеќе информации и да создаде што
подобра слика за кого ќе гласа на изборите. Но, такви анализи да има за сите листи, за
сите кандидати.
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече
дека има дилема, зашто се доставени 56 претставки, а не е констатирано ниту едно
прекршување, во смисла на пристапот на медиумите кон овој период на изборниот
процес. Иако е сложено прашањето кое требало да биде истакнато во овој период.
Забележано е дека се присутни носителите на јавни функции и носителите на
политички функции, истовремено, но рече дека е тешко да се направи линија каде
започнува едното, а каде завршува другата функција. Рече дека поаѓајќи од
препораката 15 на Советот на Европа, дека сите овие анализи би требало да бидат
како една целина на крајот, а не секојдневно да се анализираат, Агенцијата ќе направи
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анализа на целокупниот програмски сервис на секој радиодифузер, на крајот на
изборниот процес. Тогаш ќе се констатира и аспектот на избалансираноста и
покривањето на сето тоа. Иако овие претставки се однесуваат на одредени
прецизирани емисии и моменти во дневно-информативните емисии, но целата слика ќе
биде онаа во која ќе се види целото време и пристапот на секој медиум во овој период
на кампањата, согласно методологијата која ја донесе Агенцијата. Рече дека секогаш
верува во стручната служба на Агенцијата и на мониторингот, поради стручноста и
објективноста и додаде дека ќе го поддржи предлогот на Секторот за програмски
работи.
Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ рече дека кога законот
ве ограничува, морате да се повикате на моралните вредности, принципи и правила.
Ситуацијата е необична заради тоа што тука моралот отстапува пред политиката.
Додаде дека поради таа причина нема да го поддржи овој извештај.
Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири рече дека изборите се тест
не само за политичките партии, туку и за медиумите. И во овој поглед рече дека
медиумите треба да го прикажуваат светот односно нашата земја како се менува, а не
да настојуваат да ја менуваат. Рече дека ќе биде воздржан при гласањето за оваа
точка.
Членот на Советот на Агенцијата, Замир Мехмети рече дека се согласува со
колегата Џезаири дека покрај тестот за политичките партии, изборите се и голем тест
за медиумите. Да не заборавиме дека медиумите имаат огромен удел во тоа како ќе
бидат презентирани сите ставови и затоа има низа на пропуштени работи во целиот
извештај и по тој основ рече дека ќе биде воздржан при гласањето за оваа точка.
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече
дека во поглед на укажувањата на колегата новинар Наумов, кога се во прашање
констатациите на имплементација односно почитување на професионалните стандарди
во новинарството. Агенцијата е во позиција да ги анализира последиците на доброто
или лошото однесување на новинарите и во таа смисла Агенцијата ќе има комплетна
констатација на крајот на изборниот процес. Тој додаде дека во моментов сите сме
публика и ги имаме и позитивните и негативните последици на таквото новинарство.
Рече дека апелира, како и до сега, функцијата на членовите на Советот на Агенцијата,
освен едукативна, да биде и во правец на почитување на законот и на Изборниот
законик и усвоената методологија.
Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов рече дека од професионален
аспект не е важно од која партија се испратени претставките, но рече дека зборува за
професионалните стандарди.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска рече
дека на денешната седница не е предложен извештај од мониторинг, туку е предложен
одговор на 56-те претставки, доставени од СДСМ. Рече дека е даден предлог-одговор
и треба да се дадат сугестии како да се измени тој одговор доколку имаат забелешки.
Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи рече
дека токму во оваа насока и се разговара. Рече дека се доставени сериозни укажувања
од СДСМ, во 56 претставки и рече дека пак доаѓа до истата констатација дека
Агенцијата не може да ги едуцира новинарите во смисла на почитување на
професионалните стандарди. Додаде дека тука ќе има дисбаланс, фаворизирање,
сигурно има мешање на политичката функција со функција на државните органи, што
не е дозволено, но е многу тешко да се одвои тоа. И повтори дека на крајот Агенцијата
ќе има јасна слика и ќе има мониторинг и ќе излезе со ставови колку тоа било
избалансирано. Во овој момент е тешко да се извлече конкретен заклучок за прекршок
на одреден член од Изборниот законик.
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Членот на Советот на Агенцијата, м-р Васко Петревски рече дека
методологијата е изгласана и донесена едногласно од страна на сите членови на
Советот на Агенцијата. Предложениот Одговорот на стручната служба е согласно
усвоената Методологија и е ОК.
Членот на Советот на Агенцијата, Замир Мехмети рече дека не се работи за тоа
кој ги праќа претставките, ниту Агенцијата да ги едуцира новинарите, туку се работи за
тоа дека Агенцијата треба секогаш да побара да има професионално информирање.
Секој медиум треба балансирано и професионално да известува. Агенцијата апсолутно
не може да се меша во уредувачката политика на ниту еден медиум, но секогаш може
да побара на професионален начин да известува.
Советот на Агенцијата, со 10 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, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р
Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски, 1 глас против, од
Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ и 4 воздржани гласови, од
членовите на Советот на Агенцијата: Замир Мехмети, Столе Наумов, акад. Бојан
Шоптрајанов и Сељадин Џезаири, ја усвои предложената Информација за доставени
претставки и барања од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ), поврзани
со мониторингот на изборниот процес во 2014 година, заедно со предлог-одговорот,
подготвен од Секторот за програмски работи.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи, во
соработка со Секторот за правни работи, да го подготви одговорот на претставките и
барањата (03-27 од 18.03.2014 година, од УПП бр. 03-30 до УПП бр. 03-45 од
20.03.2014 година, од УПП бр. 03-47 до УПП бр. 03-65 од 24.03.2014 година и од УПП
бр. 03-66 до УПП бр. 03-85 од 26.03.2014 година) од Социјалдемократскиот сојуз на
Македонија (СДСМ), поврзани со мониторингот на изборниот процес во 2014 година.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави
горенаведениот одговор до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ).

Точка 8
Советот на Агенцијата го разгледа Предлог-Одговорот на Барањето на
Национален Демократски Институт (НДИ) за поддршка на намерата на НДИ да
организира дебати со потврдените кандидати за претседателските и парламентарните
избори во 2014 година.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска го
образложи предложениот Одговор на Барањето на Национален Демократски Институт
(НДИ) за поддршка на намерата на НДИ да организира дебати со потврдените
кандидати за претседателските и парламентарните избори во 2014 година (наш број
03-1796/1 од 26.03.2014 година).
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 предложениот Одговор
на Барањето на Национален Демократски Институт (НДИ) за поддршка на намерата на
НДИ да организира дебати со потврдените кандидати за претседателските и
парламентарните избори во 2014 година (наш број 03-1796/1 од 26.03.2014 година).
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Советот одлучи да ја поздрави и да ја поддржи идејата на НДИ, со очекување
дебатите да се реализираат успешно и да придонесат за збогатување на полтичкиот
дијалог и информираноста на граѓаните.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи да подготви
одговор на Барањето на Национален Демократски Институт (НДИ) – Скопје.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави горенаведениот
одговор до Национален Демократски Институт (НДИ) – Скопје.

Точка 9
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за потребата од
прекин на договорот за работа поради возраст на работникот Слободан Беличански,
распореден на работно место, Раководител на Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторките и сродни права, со оглед дека ги исполнува условите за одење
во старосна пензија, со предлог-решение.
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, ја
усвои предложената Информација за потребата од прекин на договорот за работа
поради возраст на работникот Слободан Беличански, распореден на работно место,
Раководител на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторките и
сродни права, со оглед дека ги исполнува условите за одење во старосна пензија.
Со цел да се постапи во согласност со член 104 став 1 од Законот за работните
односи, во однос на работникот Слободан Беличански, распореден на работно место,
Раководител на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторките и
сродни права, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Решение
за прекин на работниот однос во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги (врз основа на член 104 став 1 од Законот за работните односи).
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во
соработка со Секторот за правни работи, да ја реализира Одлуката за отпремнина при
одење во пензија бр.02-593/1 од 29.01.2014 година на работникот Слободан
Беличански.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го подготви
Решението за прекин на работниот однос во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги на работникот Слободан Беличански
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го одјави
работникот Слободан Беличански пред Агенцијата за вработување на Република
Македонија - Центар за вработување на Град Скопје, со ден 02.04.2014 година,
(Образец М1/М2), од задолжителното социјално осигурување.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави горенаведеното
решение до работникот Слободан Беличански.

Точка 10, 11, 12 и 13
Советот на Агенцијата ги разгледа барањата за дополнување на регистрираниот
програмски пакет на: Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија,
Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес,
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Штип, Прилеп, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници
Телекабел – аналоген и дигитален збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип,
Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
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 телекомуникации
ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје,
Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ
ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – аналоген и дигитален збирен пакет за
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино,
Радовиш и Кавадарци.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:
- на Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, да му се издаде Потврда
за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр. 11, за регистрација на
дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска
мрежа.
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес,
Штип, Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски
сервиси бр. 62, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел –
Aналоген збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе,
Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за
регистрација на пакет програмски сервиси бр. 9, за регистрација на 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. 30, за регистрација на дигитален 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
телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија, Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ
Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп, ТРД – оператор на
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – аналоген и дигитален
збирен пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица,
Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да
ги доставите до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.
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Точка 14
Разно
- Советот на Агенцијата ги разгледа барањата за дополнување на
регистрираниот програмски пакет на: Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град
Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп, ТРД – оператор на кабелска мрежа
РОБИ ДООЕЛ Штип и Македонски Телеком АД Скопје.
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
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп,
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип и Македонски Телеком АД
Скопје.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес,
Штип, Прилеп, да му се издаде Потврда за регистрација на дигитален пакет програмски
сервиси бр. 63, за регистрација на дигитален пакет на програмски сервиси за
реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштвото 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. 29, за регистрација на пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за
регистрација на пакет програмски сервиси бр. 31, за регистрација на пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, да му се издаде Потврда за
регистрација на пакет програмски сервиси бр. 25, за регистрација на пакет на
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа.
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда
за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 27, 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 Прилеп, да му се издаде Потврда за
регистрација на пакет програмски сервиси бр. 29, 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 Тетово, да му се издаде Потврда за
регистрација на пакет програмски сервиси бр. 28, за регистрација на 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. 58, 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
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телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Cкопје, Тетово, Куманово Велес, Штип, Прилеп,
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип и Македонски Телеком АД
Скопје.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да
ги доставите до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.
- Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација во врска со
доставена опомена за недоставување на податоци до Друштвото за производство,
телекомуникациски услуги и трговија Интерлајф ДООЕЛ Демир Капија.
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, ја
усвои предложената Информација во врска со доставена опомена за недоставување
на податоци до Друштвото за производство, телекомуникациски услуги и трговија
Интерлајф ДООЕЛ Демир Капија.
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 поведе прекршочна постапка
против Друштвото за производство, телекомуникациски услуги и трговија Интерлајф
ДООЕЛ Демир Капија, за констатираниот прекршок, казнив по член 148 став 1 точка 26
и став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, пред
поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд
да спроведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците.

Бр. 02-1775/11
31.03.2014 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,
Огнен Неделковски
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