
                  
ЗАПИСНИК 

од 24 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
одржана на 15.04.2014 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 и 

Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

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

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, м-р Драгица Љубевска, Јетон Исмаили, м-р Ивона 

Муфишева  и Арѓенд Џелили. 

            Други присутни: Реџеп Ќамили од МТВ2, Трајче Илиевски од МТВ2, Лидија 

Чакар од МТВ1, Себахат Нухиу од Радио Скопје, Андријана Јовановска од А1он, 

Верица Павловска од ТВ АЛСАТ-М, Златко Николовски од ТВ Сител, Мирјана 

Давидовска од ТВ Сител, Дарко Попов од МИА, Елизабета М. Најдевска од МИА, 

Николина Грабуловска од ОБСЕ, Јегор Тилпунов од ОБСЕ, Бојан Стојановски од А1он, 

Мирослава Бурнс од Слободен печат,  Иван Стефановски  од ЦРМ, Маријан 

Степановски од ЦРМ, Сања Јовановиќ од ТВ Телма и Ивана Рамаданова  од ТВ Алфа.  

 

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, 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 (членот на Советот 

на Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше присутен на гласањето),  го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 11.04.2014 година.  

2.  Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ 

Канал 5 ДООЕЛ Скопје емитувана на 10 април 2014 година. 

3.  Информација за пристигнати претставки и барања за покренување постапки 

за член 77 од Изборниот законик од овластениот претставник на подносителот на 

листата на кандидатот за претседател на Република Македонија, Стево Пендаровски. 

4. Информација за пристигнати приговори за нарушување на изборниот молк од 

овластениот претставник на подносителот на листата на кандидатот за претседател 

на Република Македонија, Ѓорге Иванов. 

5.  Предлог – Одговор на дописот од ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје (наш бр.03-

1901/5 од 11.04.2014 година). 

 Разно 

 

 

 

 

 



               Точка 1 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 23-та седница, 

одржана на 11.04.2014 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Столе Наумов, 

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

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски и м-р Васко Петревски (членот на Советот 

на Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше присутен на гласањето), го усвои 

предложениот Записник од 23-та седница, одржана на 11.04.2014 година, во текстот 

како што беше предложен. 

 

 

               Точка 2 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај од програмскиот 

надзор (мониторинг) на програмата на ТРД ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје емитувана на 10 

април 2014 година. 

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

точно е дека има прекршување на Изборниот законик и во едно една издание на 

вестите е објавена анкета и тоа делот кој што се однесува на претседателските 

избори, а, согласно законот може да се објавуваат податоци за парламентарните 

избори, меѓутоа, очигледно е дека станува збор за човечка грешка, нема намера. 

Потоа тој истакна, во контекст на вчерашниот извештај на ОБСЕ, дека имаше една 

сериозна, лажна анкета, со која што се обиде една политичка партија да влијае на 

изборниот резултат. А тоа воопшто не е вметнато во извештајот на ОБСЕ и додаде 

дека Советот на Агенцијата не може да остане настрана од тоа дека со емитување и 

со пуштање на лажни податоци се обиде некој многу пострашно да влијае на 

изборниот резултат, отколку ова, едно објавување во едни вести анкета, која што е 

спроведена и чија валидност не е спорна. Претседателот на Советот на Агенцијата,   

д-р Зоран Трајчевски, рече дека се надева дека во финалниот извештај на ОБСЕ ќе 

биде забележана и таа лажна анкета. Со оглед на тоа што во извештајот на ОБСЕ се 

занимавале со многу големи проценти за известување на медиумите, а за жал за дел 

од медиумите за кои што посочуваат дека известувале согласно Изборниот законик, не 

се наведени никакви констатации, никакви бројки. Со оглед на прекршувањето што е 

направено од страна на Канал 5 телевизија, има предлог да се поведе барање за 

поведување прекршочна постапка пред надлежниот суд за прекршување на членот 77 

став 1 од Изборниот законик, а пред тоа треба да се поведе постапка за порамнување.  

 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, рече дека сака да верува 

дека се работи за грешка. Но, рече дека во тој случај, треба да го вратиме целиот 

процес назад и да ги поништиме по овој основ и другите казни, поради тоа што не 

верува дека не било грешка и кај ТВ Сител, на приме, кога беше објавена анкета. 

 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, 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, (членот на Советот 

на Агенцијата, д-р Борис Арсов не беше присутен на гласањето), го усвои 

предложениот Извештај од програмскиот надзор (мониторинг) на програмата на ТРД 

ТВ Канал 5 ДООЕЛ Скопје емитувана на 10 април 2014 година. 



 Советот на Агенцијата одлучи да поднесе барање за поведување на 

прекршочна постапка пред надлежниот суд против радиодифузерот ТРД ТВ Канал 5 

ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на Член 77 став 1 од Изборниот законик 

(резултати од испитувањата на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот 

процес се објавуваат најдоцна пет дена пред денот определен за одржување на 

изборите за првиот и вториот круг на гласање). 

Со прекршувањето на Член 77 став 1 од Изборниот законик (Пречистен текст) 

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

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

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

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

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

поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд да спроведе постапка за 

порамнување согласно Законот за прекршоците. 

 

 

            Точка 3 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за пристигнати 

претставки и барања за покренување постапки за член 77 од Изборниот законик од 

овластениот претставник на подносителот на листата на кандидатот за претседател 

на Република Македонија, Стево Пендаровски. 

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

образложи предложената Информација за пристигнати претставки и барања за 

покренување постапки за член 77 од Изборниот законик од овластениот претставник 

на подносителот на листата на кандидатот за претседател на Република Македонија, 

Стево Пендаровски. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, сакаше да дообјасни и рече 

дека во роковникот пишува дека објавување на резултати од истражување на јавно 

мислење за предвремените парламентарни избори е забрането само на денот на 

изборниот молк. Тоа е напишано во роковникот со тоа што се усогласени правилата, 

за да можат двата процеси да се одржат паралелно така како што се закажани, по 

распуштањето на парламентот, заради тоа, нели со роковникот е продолжена за два 

дена кампањата за предвремените парламентарни избори, за да може да биде 

скратена два дена кога трае изборниот молк за претседателските избори. Тој истакна 

дека околу порталите тоа е повеќе од јасно, Државната Изборна Комисија треба тоа да 

си го одработи, да си утврди процедура, затоа што сигурно и порталите не се 

ослободени од одговорност и влијаат на некој начин врз изборниот процес. Тој додаде 

дека вчера слушнал некоја изјава од членовите на Државната Изборна Комисија дека 

тие не се надлежни за ништо и за тоа треба Јавниот обвинител да постапи. Рече дека 

треба си ја усогласат процедурата и дека треба да го пронајдат тој што треба да 

постапи, затоа што Советот на Агенцијата сигурно не е за тоа надлежен.  

 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, 

ја усвои предложената Информација за пристигнати претставки и барања за 

покренување постапки за член 77 од Изборниот законик од овластениот претставник 

на подносителот на листата на кандидатот за претседател на Република Македонија, 

Стево Пендаровски. 



  Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот одговор на Претставка број 03-99 од 11.04.2014 година, доставена од 

Оливер Спасовски, овластен подносител на листа на кандидатот за претседател на 

Република Македонија, Стево Пендаровски предложен од 38 пратеници, подготвен од 

Секторот за програмски работи и доставен како материјал наречен „Одговор на 

претставка во врска со прилог емитуван на 10.04.2014 година, во вестите на ТРД ТВ 

Алфа ДООЕЛ Скопје.“ 

  Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот одговор на Претставка број 03-101 од 11.04.2014 година, доставена од 

Оливер Спасовски, овластен подносител на листа на кандидатот за претседател на 

Република Македонија, Стево Пендаровски предложен од 38 пратеници, подготвен од 

Секторот за програмски работи и доставен како материјал наречен „Одговор на 

претставка во врска со прилог емитуван на 10.04.2014 година, во вестите на ТРД 

Канал 5 ДООЕЛ Скопје.“ 

    Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот одговор на Претставка број 03-108 од 11.04.2014 година, доставена од 

Оливер Спасовски, овластен подносител на листа на кандидатот за претседател на 

Република Македонија, Стево Пендаровски предложен од 38 пратеници, подготвен од 

Секторот за програмски работи и доставен како материјал наречен „Одговор на 

претставка во врска со прилог емитуван на 10.04.2014 година, во вестите од 16 часот 

на ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје“. 

    Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот одговор на претставките за веб порталите УПП бр. 03-100, УПП бр. 03-

102, УПП бр. 03-103, УПП бр. 03-104, УПП бр. 03-105, УПП бр. 03-106, УПП бр. 03-107 

и УПП бр. 03-109 од 11.04.2014 година, доставени од Оливер Спасовски, овластен 

подносител на листа на кандидатот за претседател на Република Македонија, Стево 

Пендаровски предложен од 38 пратеници, подготвен од Секторот за правни работи и 

доставен како материјал наречен „Одговор на претставки, заверени со: УПП бр. 03-100 

од 11.04.2014 година, (Ваш бр.03-504/1 од 11.04.2014), УПП бр. 03-102 од 11.04.2014 

година, (Ваш бр.03-508/1 од 11.04.2014), УПП бр. 03-103 од 11.04.2014 година, (Ваш 

бр.03-510/1 од 11.04.2014), УПП бр. 03-104 од 11.04.2014 година, (Ваш бр.03-512/1 од 

11.04.2014), УПП бр. 03-105 од 11.04.2014 година, (Ваш бр.03-514/1 од 11.04.2014), 

УПП бр. 03-106 од 11.04.2014 година, (Ваш бр.03-516/1 од 11.04.2014), УПП бр. 03-107 

од 11.04.2014 година, (Ваш бр.03-518/1 од 11.04.2014), УПП бр. 03-109 од 11.04.2014 

година, (Ваш бр.03-522/1 од 11.04.2014),“. 

    Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ги достави 

горенаведените одговори до: Оливер Спасовски, овластен подносител на листа на 

кандидатот за претседател на Република Македонија, Стево Пендаровски предложен 

од 38 пратеници, како и до: ТРД ТВ Алфа ДООЕЛ Скопје (одговорот на Претставка 

број 03-99), ТРД Канал 5 ДООЕЛ Скопје (одговорот на Претставка број 03-101) и до 

ТРД Телевизија Сител ДООЕЛ Скопје (одговорот на Претставка број 03-108). 

    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 4 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за пристигнати 

приговори за нарушување на изборниот молк од овластениот претставник на 

подносителот на листата на кандидатот за претседател на Република Македонија, 

Ѓорге Иванов.           



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

образложи предложената Информација за пристигнати приговори за нарушување на 

изборниот молк од овластениот претставник на подносителот на листата на 

кандидатот за претседател на Република Македонија, Ѓорге Иванов.           

 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, 

ја усвои предложената Информација за пристигнати приговори за нарушување на 

изборниот молк од овластениот претставник на подносителот на листата на 

кандидатот за претседател на Република Македонија, Ѓорге Иванов.        

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот одговор на Приговорот бр.03-2275/1 од 13.04.2014, доставен од Илија 

Димовски, овластен претставник на подносителот на листата на кандидатот за 

претседател на Република Македонија, Ѓорге Иванов, подготвен од Секторот за 

правни работи. 

  Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го усвои 

предложениот одговор на Приговорот бр.03-2276/1 од 13.04.2014, доставен од Илија 

Димовски, овластен претставник на подносителот на листата на кандидатот за 

претседател на Република Македонија, Ѓорге Иванов, подготвен од Секторот за 

правни работи. 

  Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ги достави 

горенаведените одговори до Илија Димовски, овластен претставник на подносителот 

на листата на кандидатот за претседател на Република Македонија, Ѓорге Иванов. 

 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 Одговор на дописот од ТРД 

ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје (наш бр.03-1901/5 од 11.04.2014 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 дописот од ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје (наш 

бр.03-1901/5 од 11.04.2014 година), подготвен од Секторот за правни работи. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот да ги достави 

горенаведениот одговор до ТРД ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

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

страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

 



            Точка 6 
             Разно 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Нацрт - образец за извршен 

административен надзор. 

            Раководителот на Стручната Служба, м-р Андриана Скерлев-Чакар, го 

образложи предложениот Нацрт - образец за извршен административен надзор. 

 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 - образец за извршен административен надзор. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста да го објави предложениот Нацрт - образец за 

извршен административен надзор, на веб страницата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и во рок од 7 дена сите заинтересирани страни да ги 

достават своите забелешки. 

            

 

 

 

Бр. 02-2281/7                                             Агенција за аудио и аудиовизуелни 

17.04.2014 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, 
Билјана Митрова 
 
 
 
 
 
Изработил: Билјана Митрова 
Одобрил: Огнен Неделковски 

 

 

 

 


