ЗАПИСНИК
од 22-та седница на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 10.06.2016 година

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, претседател на
Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, заменик на претседателот на Советот на АААВМУ,
м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Зоран Фиданоски.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /
На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, д-р Андриана Скерлев Чакар,
Маја Дамевска, Илија Витков.
Други присутни:/
Г-дин Петрушевски ја отвори 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 10:00 часот и се одржа во
просториите на Агенцијата.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот:
ДНЕВЕН

РЕД

1. Усвојување на Предлог-записник од 21-та седница на Советот на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.06.2016 година.
2. Предлог во врска со Пресудата ТСЖ-2699/15 од 31.03.2016 година на Апелациониот
суд Скопје.
3. Предлог-одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис,
музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина
Гостивар.
4. Разно
Точка 1
Членовите на Советот го разгледаа и со 7 гласа „за“, го усвоија предложениот записник
од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
одржана на 06.06.2016 година, со текст како што беше предложен.

Точка 2
Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана
Скерлев Чакар го образложи Предлог во врска со Пресудата ТСЖ-2699/15 од 31.03.2016
година на Апелациониот суд Скопје, по повод жалбата на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги против првостепената пресуда во парничната постапка
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против тужениот Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО ДООЕЛ од Скопје. Објасни
дека со Одлука на Владата на Република Македонија за распоредување на средствата од
радиодифузната такса за финансирање програми од јавен интерес (Оглас VI) („Службен
весник на Република Македонија“ бр.43/05), средства од радиодифузната такса беа
распоредени и на независниот продуцент - Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО
ДОО Скопје, за проектот серијата, „Грло и коска“. При тоа детално и хронолошки ги објасни
случувањата и преземените активностите на Агенцијата. Како појаснување додаде дека
треба да земе во предвид дека :
-

Согласно точка 8.3 од Договорот за финансирање радио/телевизиска програма од
јавен интерес (бр.08-950/1 од 05.04.2006 година и бр.01-101 од 05.04.2006 година) и
Договор за изменување на Договорот бр.08-950/1 од 05.04.2006 година за
финансирање на радиотелевизиска програма од јавен интерес (бр.09-1252/1 од
19.04.2007 година и бр.01-101/2 од 10.04.2007 година), емисијата, односно серијата
ќе се смета за завршена и може да се емитува откако ќе биде прифатена од страна
на Комисијата на Советот, која Комисија оценува дали емисијата – серијата е
реализирана според утврдените „Програмски, продукциски, технички и други
услови“ (тендерската документација) и приложената документација за проектот.

-

Согласно точка 9.1 од напред цитираниот Договор, одобрените средства ќе се
користат во етапи (рати) во согласност со фазите за продукција определени со
планот за продукција на емисијата, и тоа третата рата во износ од 25%, по
предавањето на емисијата – серијата и прифаќањето од страна на Советот.

-

Ставот на Апелациониот Суд во правосилната и извршна Пресуда ТСЖ-2699/15 (кој
е во насока и на дадените препораки од Државниот завод за ревизија наведени
погоре во овој Предлог), според кој Судот упатува на исклучителна примена за
разрешување на конкретниот однос на членот 115 од Законот за облигационите
односи, односно дека првостепениот суд правилно утврдил дека тужениот имал
право да ја исполни својата обврска и по истекот на рокот предвиден со Договорот
во смисла на член 115 став 1 од Законот за облигационите односи, според кој кога
исполнувањето на обврската во определениот рок не е суштествена состојка на
договорот, должникот го задржува правото да ја исполни својата обврска и по
истекот на рокот, а доверителот да бара нејзино исполнување. Во согласност со
ставот 2 од истиот член, доколку доверителот сака да го раскине договорот мора да
му остави на должникот примерен дополнителен рок за исполнување.

Г-дин Трајчевски, излагањето на раководителката на Секторот за правни и економскофинансиски работи, го надополни со информација за членовите на Советот кои во 2012
година не беа во тој состав, дека рокот до 03.08.2012 година е рокот кога предметот
апсолутно застарувал. Од таа причина не било возможно да им се даде дополнителен рок.
Објасни дека Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО ДОО Скопје знае дека од датумот
на потпишување на Договорот до 03.08.2012 година е надминат периодот за исполнување
на обврските. Посочи дека имало ист случај, каде субјектот Скај Нет од Скопје има земено
средства за проект од јавен интерес, надлежниот Суд пресудил дека предметот е застарен и
дека Агенцијата не можела да оствари поврат на исплатените парични средства.
Г-дин Фиданоски, на почетокот, рече дека ги разгледал материјалите, колку му
дозволувало времето, со оглед на фактот дека материјалот е обемен, а времето за
разгледување кратко. Во своето обраќање, посочи дека има една дилема. Имено, во самиот
анекс на Договорот со Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО ДОО Скопје,
единствената промена е датумот на рокот кој се продолжува. Праша, како новинар кој
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работел 12 години во телевизија, дали е соодветен, односно дека според него не е
соодветен форматот на предавање на проектот, бидејќи според БЕТА и ДВ форматот е веќе
надминат и дека практично ниедна телевизија не го користи, освен оние со многу застарена
опрема.
Г-дин Трајчевски, посочи дека е разговарано токму за ова прашање со техничко лице
од МРТ, кое во минатото има прегледувано проекти од јавен интерес, и дека е договорено
Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО ДОО Скопје, проектот да го достават во АВИ
формат.
Г-дин Петрушевски, посочи дека овој проблем се провлекува повеќе години наназад и
дека скоро сите претходни претседатели на Советот на Агенцијата, вклучувајќи го сега и
него, биле запознаени и инволвирани со случајот, и дека треба да се направат максимални
напори за процесот да се затвори исправно. Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО
ДОО Скопје да го достави целосно и прописно проектот, а Агенцијата да го исплати
остатокот од паричните средства наменети за овој проект.
Г-дин Трајчев, рече дека ги разгледал материјалите, иако времето било кратко и дека
нема да ја коментира судската одлука и причините за нејзиното носење, дека тоа е сепак
одлука на судот и дека треба да се почитува. Неговата дилема, односно укажување е дека
со овој Анекс ќе го продолжиме рокот договорно со Друштво за маркетинг и продукција ИН
ВАГО ДОО Скопје, како што веќе е направено во 2006 година, во случај на неисполнување
на неговата обврска да го предаде материјалот, ние ќе треба да постапиме по член 115 од
Законот за облигации, на што впрочем се повика и судот, односно да побараме повторно
дополнителен рок. Иако верува дека Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО ДОО
Скопје ќе ги исполни обврските од Анексот на Договорот.
Г-дин Фиданоски се заблагодари за објаснувањето на г-дин Трајчевски околу дилемата
што ја имал за форматот на доставување на проектот и праша дали не треба да се извршат
формални измени и во самиот Анекс Договор, односно да се вметне како одредба форматот
во кој Друштво за маркетинг и продукција ИН ВАГО ДОО Скопје треба да го достави
проектот.
Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана
Скерлев Чакар, појасни дека форматот е во општите технички услови во јавниот повик и
дека сега во оваа фаза не може да се менува. Меѓутоа, посочи дека еден од условите кои се
предвидени во општите и техничките услови е, дека проектот мора да го емитува и дека
нема друг начин, освен АВИ формат.
Г-дин Фиданоски, рече дека тоа го разбрал, но дека неговата дилема била единствено
околу формално правното прашање, да не се дојде до некои последици бидејќи никаде во
договорот, ниту во Анексот не е споменат АВИ форматот.
Г-дин Петрушевски, праша дали овој Анекс се однесува и на Договорот за
финансирање радио/телевизиска програма од јавен интерес и на Договорот за неговото
изменување?
Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана
Скерлев Чакар, потврдно одговори на прашањето на г-дин Петрушевски.
Г-дин Трајчев, праша дали во Предлог-анексот кон Договорот за финансирање
радио/телевизиска програма од јавен интерес и на Договорот за неговото изменување се
повикуваме на заклучок од претходната седница, бидејќи не е наведен архивскиот број?
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Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана
Скерлев Чакар, одговори дека тоа е нов заклучок, односно заклучок што ќе се донесе на
оваа седница.
Советот на Агенцијата едногласно, со 7 гласа, даде одобрение Директорот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во име на Агенцијата да го потпише
Анексот кон Договорот за финансирање радио/телевизиска програма од јавен интерес
(бр.08-950/1 од 05.04.2006 година и бр.01-101 од 05.04.2006 година) и Договор за
изменување на Договорот бр.08-950/1 од 05.04.2006 година за финансирање на
радиотелевизиска програма од јавен интерес (бр.09-1252/1 од 19.04.2007 година и бр.01101/2 од 10.04.2007 година), со кој на Друштвото за маркетинг и продукција „ИН ВАГО“
ДООЕЛ Скопје, ќе му се даде дополнителен рок за предавање на проектот, серијата „Грло и
коска“ заклучно со 30.09.2016 година, со текст како што е предложен.

Точка 3
Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана
Скерлев Чакар го образложи Предлог за донесување на одлука за доделување дозвола за
радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на
македонски, албански и турски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар,
на кандидатот Илкер Јусуф, од Гостивар. При тоа детално и хронолошки ги објасни
случувањата и преземените активностите на Агенцијата. Објасни дека по завршувањето на
јавното отворање, констатирале дека поднесената пријава е потполна, но дека содржи
недостатоци, односно дека пријавата не ги содржи сите податоци кои се предвидени во член
73 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Со оглед на тоа, Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги до подносителот на пријавата, Илкер Јусуф
доставила Известување, УП бр.08-279 од 19.05.2016 година, во кое на кандидатот на
конкурсот му е даден рок заклучно со 30.05.2016 година, да ги отстрани констатираните
недостатоци во пријавата. Кандидатот на конкурсот, уредно и во дадениот рок од страна на
Агенцијата (30.05.2016 година) ги отстранил недостатоците констатирани во пријавата. Врз
основа на Извештајот за оценување на пријавата, заверен со (арх.бр.08-279) од 08.06.2016
година (Прилог број 1 кон овој Предлог), констатирано е дека поднесената пријава за
учество на јавниот конкурс на единствениот кандидат Илкер Јусуф од Гостивар ги исполнува
условите утврдени во конкурсот согласно погоренаведената Одлука на Агенцијата за
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола.
Г-дин Трајчев, праша зошто некои од материјалите кои се доставени во прилог на
Предлог-одлуката не се потпишани?
Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р
Андриана Скерлев Чакар, објасни дека следствено на поединечните извештаите, од кои
само дел се потпишани, е конечниот Извештај кој што е потпишан од сите Сектори.
Поединечните секторски извештаи се доставени со потврди од имејл.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.08-279 од 09.06.2016 година и едногласно, со 7 гласа, донесе Одлука со која
се доделува дозвола на Илкер Јусуф, со адреса на живеење на ул.„Мара Угриноска„ бр.31,
Гостивар, за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ
формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Гостивар, кој ќе се емитува преку
радиофреквенција определена од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ,
и тоа: 94.8 МHz, со текст како што беше предложенa.
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Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на
Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави во „Службен весник на
Република Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата.
Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, Одлуката да ја
достави до Илкер Илкер Јусуф, со цел да регистрира трговско радиодифузно друштво во
соодветниот регистар, така што во рок од 15 дена од денот на приемот на регистрацијата,
Агенцијата ќе ја издаде предметната дозвола.

Точка 4
Разно
Немаше точки под Разно.

Бр. 02-3116/4
14.06.2016 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р.
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