ЗАПИСНИК
од 21 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 04.04.2014 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, Јетон Исмаили, Луција
Ѓурковиќ, Милаим Абдураими, Арџент Џелили и Арбен Саити.
Други присутни: Јегор Тилпунов од ОБСЕ ОДИХР, Николина Грабуловска од
ОБСЕ ОДИХР, Иван Стефановски од Центар за развој на медиуми, Сања Јовановиќ
од Телевизија Телма, Маријан Степановски од Центар за развој на медиуми.

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 21-та
седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата
започна во 11 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.
Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски предложи точката под
реден број 3 да се одложи за некоја од наредните седници. 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 и Методи Стоименовски, го усвои предлогот на Членот на Советот
на Агенцијата, Методи Стоименовски.
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 и Методи Стоименовски,
го усвои следниот:
Дневенред
1. Усвојување на Записникот од 19-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.03.2014 година.
2. Усвојување на Записникот од 20-та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.04.2014 година.
3. Нацрт - Записник од стручен надзор.

4. Информација за претставки и барања, од Социјалдемократскиот сојуз на
Македонија (СДСМ) поднесени до Агенцијата на ден 31.03.2014 година и 01.04.2014
година и претставка од Илаз Халими, кандидат за претседател на Претседателските
избори во 2014 година поднесена на ден 02.04.2014 година, поврзани со мониторингот
на изборниот процес во 2014 година.
5. Конечен извештај за извршена ревизија врз процесот за спроведување на
прекршочни постапки (од поведување на постапките до добивање правосилна
пресуда/решение), доставен од внатрешниот ревизор на АВМУ.
6. Барање бр. 11-206 од 01.04.2014 година, за регистрација на пакет програмски
сервиси бр. 30 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.
7. Разно.

Точка бр.1
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 19-та седница,
одржана на 31.03.2014 година.
Советот на Агенцијата, 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, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски и еден “воздржан“ глас,
од членот на Советот на Агенцијата, м-р Васко Петревски, го усвои предложениот
Записник од 19-та седница, одржана на 31.03.2014 година, во текстот како што беше
предложен.

Точка бр.2
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 20-та седница,
одржана на 01.04.2014 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 и Методи Стоименовски,
го усвои предложениот Записник од 20-та седница, одржана на 01.04.2014 година, во
текстот како што беше предложен.

Точка бр.3
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Нацрт - Записник од
стручен надзор.
Раководителот на Секторот за технологии и информатика, Арбен Саити, го
образложи предложениот Нацрт - Записник од стручен надзор.

Членот на Советот на Агенцијата, акад.Бојан Шоптрајанов посочи дека во
Нацрт - Записникот од стручен надзор има ситна печатна грешка и побара да се
коригира.
Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече да се
поправи печатната грешка и да се објави Нацрт-Записникот од стручен надзор на веб
страната, за да може радиодифузерите да дадат забелешки.
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 и Методи Стоименовски,
го усвои предложениот Нацрт - Записник од стручен надзор.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста да го објави Нацрт - Записникот од стручен надзор, на
веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и во рок од
7 дена радиодифузерите да ги достават своите забелешки.

Точка 4
Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за претставки и
барања, од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) поднесени до
Агенцијата на ден 31.03.2014 година и 01.04.2014 година и претставка од Илаз
Халими, кандидат за претседател на Претседателските избори во 2014 година
поднесена на ден 02.04.2014 година, поврзани со мониторингот на изборниот процес
во 2014 година.
Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска ја
образложи
предложената
Информација
за
претставки
и
барања,
од
Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (СДСМ) поднесени до Агенцијата на ден
31.03.2014 година и 01.04.2014 година и претставка од Илаз Халими, кандидат за
претседател на Претседателските избори во 2014 година поднесена на ден 02.04.2014
година, поврзани со мониторингот на изборниот процес во 2014 година.
Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов во своето излагање праша
дали е во ред ако на некој медиум се објави прилог во кој што ќе кажат: „Премиерот
има 80% негативно мислење кај Албанците?! Дали законски би било во ред?!“ Додаде
дека тој зборува професионално, а во секој случај ова за него не е професионално.
Дали ќе биде во ред како кај листите што беше дека тој и тој носител има три пати
поголема предност пред носителот на конкуренцијата, ако се повикуваат и се
реферираат на извори од партијата. Тогаш може ДПА да испрати соопштение и
новинарот да се повикува на ДПА, последните истражувања покажуваат дека на
лидерот на ДПА му расте популарноста и секој ден му се качува по 5 % популарноста
и до крајот на изборите може да се случи да го победи лидерот на ДУИ. Тогаш, дури
би согласил и да е вака, но, да биде одвоено како коментар. Тогаш би можело да се
каже за листата, на пример за носителот на листата на СДСМ на опозицијата во
двојката (2), во прилогот да пишува: „Ставање на Шилегов на листата затоа што
покажал највисок рејтинг од сите други и има позитивно мислење кај населението“.Тој
рече дека тоа се многу опасни работи и рече дека не сака да навлегува подлабоко,
затоа што ќе се заглиби во еден круг. Околу известувањето на МТВ, тој рече дека
различно се чувствува кога гледа различни вести на различни телевизии, како да

живее во две различни држави. Има 3-4 прилози кои што ги нема воопшто на една
телевизија, а се битни. На пример немаше за ЦИА анализата што ја направиле,
немаше за сообраќајка една, а, е настан некој кој што е врзан со една личност која што
е јавна, немаше за протести некои во Ѓорче Петров... Значи, неколку прилози ги
немаше, а, на другите ТВ ги имаше. Тоа му е забелешката, селективноста, а околу
известувањето во кампањата, тоа со л-формите, се согласува тука некаде. Има и
други работи кои што на крајот ќе се покажат во извештајот, крупни кадри кај едниот
кандидат, кај другиот масовки, кај последниот кандидат крупните кадри се менуваат со
маса за да покажат веројатно кај другиот кандидат има многу повеќе луѓе и така
натаму. Тие игри ги прават и едните и другите медиуми, но, не се професионални.
Членот на Советот на Агенцијата, Бранко Радовановиќ рече дека Советот на
Агенцијата не може да го анализира тоа што не е објавено, меѓутоа добро треба да се
анализира тоа што боде очи. Тој мисли дека Советот на Агенцијата добро си ја
завршил работата, меѓутоа не смее да се остави ни најмала ронка на сомневање во
работата. Мисли дека треба да се дополни одговорот и да им се дообјасни на
партиите кои што се жалат, заради тоа што и минатиот пат имаше иста ситуација.
Тогаш имаше прашања, на кои требаше да одговори Државната Изборна Комисија, а
одговори Советот на Агенцијата. Рече дека работата на Советот на Агенцијата може
досега да ја оцени како добра, но мора да се дообјаснуваат одговорите.
Членот на Советот на Агенцијата, Сељадин Џезаири рече дека со оглед на тоа
дека се работи за јавниот сервис смета дека неселектираноста и избалансираноста
треба да бидат трајни вредности на јавниот сервис. Ќе беше се во ред да имаше и
друг извештај, друг одговор според кој и кај другите партии сметаат дека нивниот
односот спрема одредената партија е поинаков. А вака излегува само дека едната
страна се форсира. Мисли дека не е во ред, и јавниот сервис треба да си ја врши
јавната функција која му е доделена според законот.
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: акад. Бојан
Шоптрајанов, д-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир Мехмети,
Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски,
и Методи Стоименовски и 3 “воздржани“ гласови од членовите на Советот на
Агенцијата: Сељадин Џезаири, Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, ја усвои
предложената Информација за претставки и барања, од Социјалдемократскиот сојуз
на Македонија (СДСМ) поднесени до Агенцијата на ден 31.03.2014 година и 01.04.2014
година и претставка од Илаз Халими, кандидат за претседател на Претседателските
избори во 2014 година поднесена на ден 02.04.2014 година, поврзани со мониторингот
на изборниот процес во 2014 година.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои
предложениот одговор на Претставка број 03-89 од 31.03.2014 година, доставена од
Борис КОНДАРКО, овластен претставник на подносител на листата поднесена од 38
пратеници на кандидатот Стево Пендаровски, подготвен од Секторот за програмски
работи и доставен како материјал наречен „Одговор на претставка во врска со прилог
емитуван на 27.03.2014 година, во вестите од 19:30 часот на МРТ1“.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои
предложениот одговор на Претставка број 03-90 од 31.03.2014 година, доставена од
Оливер СПАСОВСКИ, генерален секретар на Социјалдемократски сојуз на
Македонија, подготвен од Секторот за програмски работи и доставен како материјал

наречен „Предлог-Одговор на претставка во врска со прилог емитуван на 27.03.2014
година, во вестите од 15 часот на ТВ Канал 5“.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои
предложениот одговор на Претставка број 03-92 од 01.04.2014 година, доставена од
Оливер СПАСОВСКИ, генерален секретар на Социјалдемократски сојуз на
Македонија, подготвен од Секторот за програмски работи и доставен како материјал
наречен „Одговор на претставка во врска со прилози емитувани на 29 и 30 март 2014
година, во вестите на МРТ“.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои
предложениот одговор на Претставка број 03-93 од 01.04.2014 година, доставена од
Оливер СПАСОВСКИ, генерален секретар на Социјалдемократски сојуз на
Македонија, подготвен од Секторот за програмски работи и доставен како материјал
наречен „Предлог-Одговор на претставка во врска со прилог емитуван на 30.03.2014
година, во вестите од 23:20 часот на ТВ Сител“.
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои
предложениот одговор на Претставка број 03-94 од 02.04.2014 година, доставена од
Илаз ХАЛИМИ, кандидат за претседател на Република Македонија, подготвен од
Секторот за програмски работи и доставен како материјал наречен „Одговор на
претставка во врска со ТВ спот емитуван на 31.03.2014 година, на ТВ Алсат - М“.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ги достави
горенаведените одговори до: Борис КОНДАРКО, овластен претставник на подносител
на листата поднесена од 38 пратеници на кандидатот Стево Пендаровски, до
Оливер Спасовски, генерален секретар на Социјалдемократски сојуз на Македонија,
до Илаз ХАЛИМИ, кандидат за претседател на Република Македонија, како и до: МРТ
(одговорот на Претставка број 03-89), ТРД ТВ Канал 5 (одговорот на Претставка број
03-90), МРТ (одговорот на Претставка број 03-92), ТРД ТВ Сител (одговорот на
Претставка број 03-93) и до ТРД ТВ Алсат-М (одговорот на Претставка број 03-94).
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста да ги објави горенаведените одговори на веб
страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Точка 5
Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Конечен извештај за
извршена ревизија врз процесот за спроведување на прекршочни постапки (од
поведување на постапките до добивање правосилна пресуда/решение), доставен од
внатрешниот ревизор на АВМУ, Милаим Абдураими.
Внатрешниот ревизор на АВМУ, Милаим Абдураими го образложи
предложениот Конечен извештај за извршена ревизија врз процесот за спроведување
на прекршочни постапки (од поведување на постапките до добивање правосилна
пресуда/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 и Методи Стоименовски,
го усвои предложениот Конечен извештај за извршена ревизија врз процесот за

спроведување на прекршочни постапки (од поведување на постапките до добивање
правосилна пресуда/решение), доставен од внатрешниот ревизор на АВМУ.

Точка 6
Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Барање бр. 11-206 од
01.04.2014 година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 30 на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.
Луција Ѓурковиќ го образложи предложеното Барање бр. 11-206 од 01.04.2014
година, за регистрација на пакет програмски сервиси бр. 30 на Друштво за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп.
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 и Методи Стоименовски,
го усвои предложеното Барање бр. 11-206 од 01.04.2014 година, за регистрација на
пакет програмски сервиси бр. 30 на Друштво за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град
Прилеп.
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, да му се издаде Потврда за регистрација на
пакет програмски сервиси бр. 30, 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 ја објави на веб страницата на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги измената во програмскиот пакет на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдата да ја
достави до наведениот оператор на јавна комуникациска мрежа.

Точка 7
Разно.
- Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Анекс бр. 2 кон
Договорот за вработување бр.04-3588/1 од 03.07.2012 година со Анекс бр.1, бр.04-96/1
од 08.01.2014 година, во текстот што беше предложен од Секторот за правни работи.
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 и Методи Стоименовски,
ги усвои: предложениот Анекс бр. 2 кон Договорот за вработување бр.04-3588/1 од
03.07.2012 година со Анекс бр.1, бр.04-96/1 од 08.01.2014 година, во текстот што беше
предложен од Секторот за правни работи.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да го достави Анекс бр. 2
кон Договорот за вработување бр.04-3588/1 од 03.07.2012 година со Анекс бр.1, бр.0496/1 од 08.01.2014 година, до работникот Луција Ѓурковиќ.

- Советот на Агенцијата го разгледа предложениот одговор на Барањето на
ТРД ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе (наш бр.03-1911/1 од 31.03.2014 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 и Методи Стоименовски,
го усвои предложениот одговор на Барањето на ТРД ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе
(наш бр.03-1911/1 од 31.03.2014 година).
Во интерес на медиумскиот плурализам и задоволувањето на барањата на
телевизиската публика за збогатување на програмските пакети на операторите на
јавни комуникациски мрежи во Република Македонија со домашни телевизиски
програмски сервиси и потикнувањето на конкуренцијата и развојот на радиодифузната
дејност, Советот на Агенцијата одлучи да испрати допис до Македонски Телеком АД
Скопје, со препорака да го вклучи во нивната понуда на програмскиот пакет за
општината Свети Николе и Лозово и овој телевизиски програмски сервис, односно да
започнат да го реемитуваат телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ СВЕТ ДОО
Свети Николе.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за технологии и информатика
да го подготви горенаведениот допис.
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот допис да
го достави до Македонски Телеком АД Скопје.
Советот на Агенцијата го задолжува Секретаријатот да го достави
горенаведениот одговор до ТРД Канал 5 ТВ 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.
- Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Одговор на Приговорот
на ТРД Канал 5 ТВ ДООЕЛ Скопје (наш број 03-1906/5 од 02.04.2014 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 и Методи Стоименовски,
го усвои предложениот Одговор на Приговорот на ТРД Канал 5 ТВ ДООЕЛ Скопје (наш
број 03-1906/5 од 02.04.2014 година).

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот
горенаведениот одговор до ТРД Канал 5 ТВ ДООЕЛ Скопје.

Бр. 02-2085/9
07.04.2014 година
Скопје
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