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ЗАПИСНИК 

од 12-та седница на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 15.03.2016 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, 
м-р Емилија Јаневска, м-р Арбен Саити, м-р Магдалена Давидовска, Горан Радуновиќ, 
Александар Џуваревиќ, Маја Дамевска, м-р Ивана Стојановска. 

Други присутни: Дејан Георгиевски од ЦРМ. 
 

Г-дин Петрушевски ja отвори 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14:00 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, на почетокот објасни дека предложениот дневен ред ќе претрпи 
мали измени. Имено, точката бр.5 „Предлог за покренување на постапка за одземање на 
дозволата за радио емитување на ТРД Зоран Здравковиќ МХ РАДИО Охрид ДООЕЛ“, ќе се 
повлече од дневниот ред, бидејќи радиодифузерот во целост го платил годишниот 
надоместок за дозволата за радио емитување. 

Советот на Агенцијата, со предложените корекции (повлекување на точка бр.5), 
едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д  

 
1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 10-та седница на Советот 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.03.2016 година. 

2. Усвојување на Предлог-записник од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 07.03.2016 година. 

3. Нацрт-годишен Извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги за периодот 01.01.2015 до 31.12.2015 година. 

4. Предлог-одлука за поништување на Одлуката за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на ТРД  ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје. 

5. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско 
емитување на ТРД ТВ ХАНА Мевљам ДООЕЛ Куманово. 

6. Предлог-обрасци на извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата 
(за телевизиско и за радио емитување). 
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7. Предлог-одлука за одобрување средства за пристап на Интернет дистрибутивниот 
систем на Централниот регистар на Република Македонија. 

8. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на хигиената во деловните 
простории на Агенцијата. 

9. Разно. 

 
Точка 1 

Советот на Агенцијата, го разгледа и едногласно го усвои Записникот од првото 
продолжение на 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, одржано на 07.03.2016 година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 2 

Советот на Агенцијата, го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 11-та седница 
на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 
07.03.2016 година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски, го образложи Нацрт-годишниот Извештај за работа на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот 01.01.2015 до 31.12.2015 година. Во 
неговата дискусија ги потенцира главните активности на Агенцијата кои се одвиваа во текот 
на 2015 година. На почетокот, како значајни ги издвои извештаите за спроведени надзори 
врз радиодифузерите, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, врз 
работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, надзор врз издавачите 
на печатените медиуми. Објасни дека тие откако ќе бидат спроведени по службена 
должност, членовите на Советот ги добиваат по електронска пошта и истите транспарентно 
се објавуваат на веб страницата на Агенцијата. Во таа насока рече дека исто така се 
доставуваат и објавуваат и констатациите од писмените извештаи, односно преземени и 
изречени мерки кон сите наведени субјекти, кои прецизно се наведени во извештајот. Како 
едни од позначајните активности ги издвои: донесувањето на Програмата за поттикнување 
на медиумската писменост во Република Македонија за периодот 2016 – 2018, Концептот за 
развој на непрофитните радиодифузни установи, како и изработката на Програма за 
обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост. Во изминатата 
година, исто како и претходните години, Агенцијата спроведе поголем број на анализи од 
делокругот на нејзиното работење. Како најважни ги издвои: Истражување на ставовите и 
потребите на публиката за радио и телевизиските програми и Анализа на пазарот на аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година. Многу значајна активност минатата година 
е што за првпат Агенцијата преку ангажирање на надворешна фирма вршеше мерење на 
гледаноста на телевизиите што емитуваат програма на државно ниво преку сателит и преку 
јавна електронска комуникациска мрежа, на гледаноста на регионалните и на локалните 
телевизии, како и на слушаноста на радиостаниците и тоа ќе се направи и во 2016 година, 
бидејќи е дел од законските обврски што ги има Агенцијата. Значајно е што минатата година, 
после долго време, од 1992 година, од независноста, беше формиран Македонски комитет 
за мерење на публиката и телевизиите ја избраа за најповолна понудата на агенцијата АГБ 
Ниелсен. При тоа најави дека секој ден се очекува да биде потпишан договорот помеѓу АГБ 
Нилсен и Комитетот за мерење на гледаноста. Во текот на 2015 година, по претходно 
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поднесени барања за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна 
електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, без објавување јавен 
конкурс Агенцијата додели 12 дозволи, од кои три дозволи на национално ниво на ТВ Шења, 
ТВ 21 и ТВ Нова, осум дозволи за телевизиско емитување на програмски сервис, на 
регионално ниво, потоа една на подрачјето на радиодифузниот регион Д8 – Попова Шапка и 
една дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис на локално ниво на 
подрачјето на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Во рамки на подготовките 
за спроведување на мониторингот на изборното медиумско претставување за време на 
изборите во 2016 година, Агенцијата, согласно обврската од измените на Изборниот законик 
од ноември 2015 година, донесе Методологија за мониторинг на изборното медиумско 
претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните 
процеси. Сите активности на усогласување на методологијата беа завршени минатата 
година, но формално беше усвоена на 5 јануари 2016. Во рамки на Инструментот за 
претпристапна помош за 2011 година, во декември започна реализацијата на проектот 
„Обезбедување опрема за мониторинг на медиумските содржини што го врши Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“. Со овој проект беше извршена набавка на 
опрема со која, освен што технички ќе се осовремени системот за снимање, чување и 
прегледување на програмските содржини емитувани на радијата и телевизиите, ќе се 
овозможи и прием на сигналите на сите оператори на јавни електронски комуникациски 
мрежи кои реемитуваат програмски сервиси, во седиштето на Агенцијата. Вредноста на 
набавената опрема изнесуваше 839,608.00 евра, од кои 75% се обезбедени од ИПА, а 25% 
со кофинансирање од страна на Агенцијата. Проектот ќе го реализира компанијата Ассеко 
СЕЕ ДООЕЛ Скопје во конзорциум со SALVIOL Svetovanje doo Ljubljana. Потенцира дека 
минатата година Агенцијата активно учествуваше во работата на асоцијациите на 
регулаторни тела од аудиовизуелната област - Европската платформа на регулаторни тела 
(EPRA), Групата на европски регулатори за аудиовизуелни медиумски услуги (ERGA), 
Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA) и остварување соработка со 
регулаторните тела во Европа. Објасни дека на состанок со раководителите на Секторите во 
Агенцијата, разговарано е да делот од програмскиот надзор во финалната верзија на 
извештајот се надополни со мерките што ги има преземено Агенцијата (во нацрт-извештајот 
не е составен дел), во однос на почитување на одредбите од член 48 и 61 од ЗААВМУ, за 
оние случаи кога Агенцијата имала наоди дека има непочитување на професионалните 
програмски стандарди или говор на омраза и случаи кога било известено Јавното 
обвинителство да покрене соодветни постапки.  

 Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, објасни дека Извештајот првенствено ја следи програмата 
за работа на Агенцијата за 2015 година, односно сите активности кои беа испланирани во 
програмата и кои беа остварени. Првиот дел од Извештајот се однесува на сите надзори 
што во извештајната година ги спроведе Агенцијата, и тоа: повеќе од 200 програмски, повеќе 
од 90 административни и вкупно 147 стручни надзори врз радиодифузерите, 24 
административни надзори врз издавачите на печатени медиуми, 136 програмски надзори 
врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и два програмски надзори врз 
давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Вториот дел се однесува на 
исполнувањето на обврските на Агенцијата утврдени во Акцискиот план за спроведување на 
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот од 2013 до 2017 година. Во 
оваа година, Агенцијата изработи Програма за поттикнување на медиумската писменост во 
Република Македонија за периодот од 2016 до 2018 година,  Концепт за развој на 
непрофитните радиодифузни установи и Програма за обезбедување достапност до 
медиумите на лицата со сетилна попреченост. Активностите на Агенцијата поврзани со 



4 
 

усогласување на домашната регулатива, односно донесените подзаконски и други акти во 
функција на операционализација на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 
на Законот за медиуми се опфатени во третиот дел. Во 2015 година, Агенцијата донесе 
вкупно 20 подзаконски и други акти со кои поблиску се уредуваат одредени прашања од 
нејзиниот делокруг и од делокругот на работата на радиодифузерите и на операторите на 
јавни електронски комуникациски мрежи. Во рамки на својата надлежност да спроведува 
истражувања и анализи во врска со одделни прашања од областа на аудио и 
аудиовизуелните медиумски услуги, во извештајната година Агенцијата изработи Анализа 
на пазарот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги за 2014 година, две Анализи на 
структурата на вработените кај радиодифузерите, Анализа на третманот на родот во 
телевизиските програми, План за популаризирање на правото за одговор и исправка, 
Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување 
дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, неколку правни анализи и повеќе 
извештаи. Во петтиот дел од овој Извештај се опфатени активностите на Агенцијата 
поврзани со нејзината надлежност да одлучува за доделување, одземање и продолжување 
на дозволите за телевизиско и радио емитување. Во 2015 година, Агенцијата додели 
дозволи за телевизиско емитување на 12 субјекти (три од нив, две на државно и една на 
локално ниво, беа нови субјекти, а осум беа регионални телевизиски станици коишто добија 
нови дозволи поради промена на техничкото средство за емитување). Агенцијата донесе и 
две одлуки за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на 
локално ниво (на подрачјата на општина Пласница и на општина Карбинци). Во 
извештајната година, врз основа на претходна проверка на уредноста и комплетноста на 
поднесената документација, Агенцијата издаде вкупно 888 потврди за регистрација на 
пакети програмски сервиси на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. 
Преземените активности за подготовка за спроведување на мониторинг на изборното 
медиумско претставување за време на изборите во 2016 година, се содржани во седмиот 
дел од Извештајот. Покрај тоа, овој дел ги опфаќа и постапувањата на Агенцијата по 
поднесените известувања за промена на сопственичката структура на радиодифузерите, 
издадените налози за затемнување на реемитуваните програмски сервиси кон операторите 
на јавни електронски комуникациски мрежи, активностите во врска со надлежноста на 
Агенцијата да врши мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно 
програмските сервиси во Република Македонија, постапувањата по доставените претставки, 
активностите за поддршка на иницијативите за корегулација и саморегулација во аудио и 
аудиовизуелната дејност и друго. Подигнувањето на институционалниот и 
административниот капацитет на Агенцијата, преку програми и обуки за стручно 
усовршување на вработените во стручната служба, обезбедување систем за пристап до 
сигналот на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и на радиодифузерите, 
како и активностите за воведување на ИСО стандардизација (ISO:9001:2008) се опфатени во 
осмиот дел од Извештајот. Во текот на 2015 година, Агенцијата соработуваше со домашни 
регулаторни тела, надлежни институции и асоцијации, а меѓународната и европската 
соработка ја реализираше преку учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела 
од аудиовизуелната област и билатерална соработка со регулаторни тела и други 
институции и организации во регионот и пошироко. Исто така, Агенцијата учествуваше во 
работната група за Националната програма за усвојување на европското законодавство 
(НПАА), во работните тела во процесот на европска интеграција и во интеграција на 
Република Македонија во НАТО. Последните два дела од Извештајот се однесуваат на 
транспарентноста во работењето и комуникација со јавноста и на материјално-
финансиското работење на Агенцијата во извештајната година.  
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Г-дин Петрушевски, по двете презентации, отвори дискусија по однос на содржината 
на Нацрт-годишниот Извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги за периодот 01.01.2015 до 31.12.2015 година. 

Г-дин Фиданоски, на почетокот, рече дека го разгледал Нацрт-извештајот и се изјасни 
дека ќе даде поддршка, затоа што станува збор за прва фаза, затоа што Агенцијата има 
обврска да даде отчет за својата работа и затоа што треба да биде јавно достапен. Но, рече 
дека тоа нема да биде пречка за да го каже своето мислење за одредени работи, за дел од 
содржината на самиот нацрт. Според него извештајот хронолошки е добро нареден, има над 
200 контроли, редовни, програмски, има десетици изречени мерки за одредени 
недоследности на радиодифузерите и за таканаречените кабелски оператори. Се согласува 
и ги поддржува затоа што мора да се воведе ред или да се одржува редот во етерот. Негово 
генерално мислење е дека колку и да е тоа убаво направено и напишано, се гледа дека има 
вложено труд од страна на Стручната служба, за кој што рече дека јавно го респектира, 
сепак на крајот останува впечатокот, генерално во јавноста, кога се однесува за 
медиумската состојба, а и Агенцијата е дел од тоа како регулатор, дека има сериозна 
ситуација во нејзе и дека по негово мислење како регулатор испитот може да каже дека го 
нема положено. Не вели дека вината е само кај АААВМУ, може тоа да е сплет и на други 
околности што се случуваат, меѓутоа фактите покажуваат дека има сериозна ситуација со 
медиумите, кои беа и не се знае дали ќе продолжат да бидат предмет на политички 
преговори. Македонија на индексот на слободата на медиумите, е на дното на самото дно 
од сите европски земји. Издвои еден цитат од Извештајот за 2015 на ЕУ, каде се вели дека 
„земјата покажува одреден степен на подготвеност во однос на слободата на изразување. 
Остварувањето на оваа слобода е сепак сериозен проблем во сегашната медиумска култура 
и политичка клима и земјата продолжува со назадување во оваа област. Загрижувачки се 
обидите да се ограничи медиумското известување за прашања од јавен интерес„. Ова за 
него рече дека е поразувачки. Ова се однесува за сите оние кои што се вклучени во 
работата со медиумите, вклучувајќи го и регулаторот односно Агенцијата. Понатаму во 
дискусијата се осврна на поконкретни работи што ги забележал во содржината на Нацрт-
извештајот. Има реакции кој што ги поздравува и како што кажал г-дин Трајчевски, очекува 
во финалната верзија да биде дадено подетално објаснување. Околу член 48 од ЗААВМУ е 
добро што реагира Агенцијата. Во врска со него, рече дека жали и пак јавно ќе каже дека 
Законот е таков како што е, нема механизам за такви работи да се исправат подетално, туку 
се констатира и потоа се препушта на Јавното обвинителство. Од таму, за жал, не чул дека 
има отворен некаков предмет околу говор на омраза. Во врска со содржината од страна 21 
од вкупниот материјал, рече дека сака да даде позитивен коментар. Тоа се однесува на 
барањето од страна на колегите г-дин Фетаи и г-дин Ајдини за вонреден мониторинг, 
анализа на содржините на неколку информативни емисии на радијата Арачина, Фама и 
Аљбина, како што стои за непристрасно објективно прикажување на настаните со еднаков 
третман на гледиштата, односно она што е по член 61 од ЗААВМУ. Добро е тоа што е 
направено, се согласува дека треба да се продолжи во таа насока и доколку се прашува тој 
самиот, тоа би било добро да се направи и на повеќето радиодифузери особено на оние 
што емитуваат програма на државно ниво. Што се однесува за делот за стручниот надзор, 
постави прашање, дали ТВ Кобра ги исполнува минималните кадровски услови откако ја 
промени дозволата. Го интересираше дали ТВ Кобра го има потребниот минимален број на 
вработени, за дозволата која ја има во моментов. Околу заштитата на плурализмот, точка 5 
од извештајот, рече дека повторно го има само моментот стекнувањето на сопственоста 
односно недозволена медиумска концентрација, а нема ништо за она што се нарекува 
внатрешен плурализам, она што е опфатено во конкретниот случај како вонреден 
мониторинг на барање на двајцата колеги за трите радија кои претходно ги споменал. Кога 
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се зборува за недозволена медиумска концентрација, во извештајот стои дека е поднесено 
барање во врска со Канал 77. Го интересираше кога е поднесено барање или иницијатива 
до Владата на Република Македонија, таа до Собранието на Република Македонија, да 
поднесе барање за автентично толкување, бидејќи ако добро се сеќава има заклучок на 
Советот, дека таква иницијатива е поднесена до членовите на Законодавно правната 
комисија, а во извештајот стои дека иницирале дека Владата треба тоа да го направи и 
побара одговор или објаснување по тоа прашање. Друга конкретна забелешка (страна 51 од 
вкупниот материјал), е дека кај анализите за имплементација на ЗААВМУ, стои дека до 31 
декември 2015 година биле изработени нацрт верзии на две анализи. Ако добро се сеќава 
или ги немаат членовите на Советот добиено како драфт верзија да ги разгледаат какво е 
мислењето на Агенцијата, до каде е имплементација на Законот и дали има потреба од 
негово менување, дали се покажани слабости во текот на имплементацијата. Тој лично како 
член на Совет, нема добиено такви документи и праша каде се и дали е можно да ги добијат 
на разгледување и да кажат мислење по нив. 

Г-дин Трајчевски, одговори дека за ТВ Кобра е спроведен стручен надзор како и за 
сите телевизии и е констатирано дека таа ги исполнува условите. Појасни дека сега 
радиодифузерите имаат обврска до 31 март да достават годишни податоци и пак ќе се види, 
не само за ТВ Кобра туку и за останатите радиодифузери дали ги исполнуваат условите кои 
што се предвидени со дозволата. На сите радија и телевизии, минатата година што им била 
заменета дозволата и на кои им беше дадена нова дозвола, освен на ТВ Нова која почна да 
работи оваа година, над сите е извршен стручен надзор и сите ги исполнуваа условите. За 
ТВ Нова денес е потпишан дописот и во следните седум дена ќе биде спроведен стручен 
надзор. За Канал 77 мисли дека е пратен допис до Собранието на Република Македонија од 
Советот, не е сигурен, но досега нема никаква реакција. По еден месец, тој како директор на 
Агенцијата пратил до Владата на Република Македонија и Владата одговорила дека нема 
таа да спроведува барање, туку го испратила до претседателот на Комисијата за избори и 
именување, тој да ја стави точка на дневен ред, која помина пред некој ден.  

Г-дин Петрушевски, рече дека извештајот се однесува за работата на Агенцијата. Иако 
таа индиректно е дел од медиумскиот простор, извештајот конкретно се фокусира на 
работата на Агенцијата. Тој содржи околу 80 страници со 30 страници прилози. Во 
Извештајот сеопфатно е опишана целата можна работа на Агенцијата од сите аспекти на 
нејзиното работење, она што и е дефинирано како надлежност во Законот. Содржината на 
Нацрт-извештајот рече дека е многу квалитетно напишана и забележа дека ретко во неа да 
има работи што се повторуваат, освен битните работи во воведот и потоа тие подолу се 
објаснуваат. Тоа според него значи дека е квалитетно изработен, детален и им честита на 
сите што учествувале во неговата изработка. Во делот на надзорите, според него детално 
се опишани сите надзори и евентуални прекршувања и од сите тие информации тој го гледа 
еднаквиот пристап на Агенцијата кон сите медиуми, што за него е многу битно. Според него, 
ова индиректно ја докажува реалната независност на Стручната служба и на Агенцијата, за 
која што имаше сомнежи во минатото дали Советот на Агенцијата или Директорот се 
навистина независни во своето работење. Ова е факт кој индиректно ја докажува 
независноста на Агенцијата и Советот. Обемна е работата што е завршена во делот на 
надзорите и преземените мерки. Во врска со мерките рече, се забележува дека во голем 
дел се опомени а помал дел се прекршочни постапки. Во Законот не е доволно дефинирано 
што може Агенцијата да преземе, иако Агенцијата се снаоѓа, презема мерки, не остава без 
одредена активност, без разлика дали е право на одговор и исправка, дали е за член 48, 
дали за член 61, Агенцијата не оставила, да не реагира. Наишол на две можни ситни 
технички грешки, имено во Воведот се кажува дека има повеќе од 90 административни 
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надзори, додека во точката 1.2 пишува околу 80. Во преземените мерки на едно место 
пишува 14 барања за прекршочна постапка а во точката 6.1.2 пишува 15 прекршочни 
постапки. Она што е битно тоа е Програмата за поттикнување на медиумска писменост, од 
имплементацијата на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност 2013-2017. Според 
него медиумската писменост на гледачите е многу битна и во голем дел го решава она 
прашање што некој од субјектите политички сакаат да го наметнат, дека медиумите треба да 
се казнуваат за нивната уредувачка политика. Експерти тврдат дека тоа треба да биде 
предмет на само регулација, на стандарди и така натаму. Во делот на медиумската 
писменост им е дадена можност на гледачите сами да оценат дали е вистина тоа што се 
кажува или не и индиректно преку намалување или зголемување на гледаноста на таа 
телевизија, да влијаат на нејзината уредувачка политика. Во делот на подзаконските акти, 
легислативата продолжува, активностите последните години се засилени на Агенцијата. Она 
што му се допаднало во врска со активностите за 2015, е Планот за популаризирање на 
правото на одговор и исправка, кое до некаде ја порава не точноста на Законот, каде што не 
е конкретно дефинирана надлежност на Агенцијата да реагира за ова со некоја постапка. 
Значајна е поддршката што Агенцијата ја дава на сите медиумски здруженија во делот на 
иницијативите за корегулација и саморегулација и соработка со Советот за етика, кое 
позитивно го оценува. Позитивен настан од минатата година, е што се избори Агенцијата за 
финансиски средства, донација од ЕУ во значајна вредност од 600.000 илјади евра за 
систем за унапредување на системот на мониторинг на телевизиите и на кабелските 
оператори, кој во моментов е во процес на имплементација и се очекува во текот на 2016 
година, од крајот на летото или есента да има конкретни резултати, односно полесно и 
посовремено работење на Агенцијата. Како заклучок во поглед на работењето на 
Агенцијата, оцени дека Стручната служба и Агенцијата е една од подобрите регулаторни 
тела во регионот. 

Г-дин Фетаи, рече дека е добро што како нацрт е предложен годишниот извештај. 
Членовите на Советот, задолжени според Законот и мисијата на регулаторното тело, е да ги 
извршуваат овие работи, таксативно наброени, многу добро стручно сложени од службата, 
во смисла на идејата и мисијата пошироко на тоа што произлегува надвор од нивното 
работење. Рече дека можеби има некои оценки и размислувања во поглед на целата фама 
што се однесува на целокупната состојба на медиумскиот простор на Република 
Македонија, во смисла на придонесот на медиумите околу демократската клима, околу 
нивната мисија како столбови на демократијата и во однос на тоа ако има одредени критики, 
одредени резерви од меѓународниот фактор во поглед на функционирањето на медиумите, 
во поглед на тоа што се случува сега, во моментите кога цела Европа и меѓународната 
заедница, во Македонија гледа дали ќе се дојде до реформи во медиумскиот простор. Тоа е 
рече, можеби поширока дебата, која членовите на Советот на Агенцијата избрани од 
Собранието на Република Македонија, можеби требало во неколку наврати да разговараат, 
да анализираат, што мислат околу тоа, иако во нашата држава се е исполитизирано и оди 
во крајност, дали сме за или против, или сме црни или сме бели. Инаку мисијата на 
членовите на Советот е да ги даваат нивните мислења, нивните видувања, без да бидат 
погрешно сфатени или тенденциозно сфатени дека навиваат за една, друга или за трета 
страна, туку се со цел да ги имплементираат стандардите за кои сметаат дека би требало да 
бидат во функција на публиката. Тоа е тема која ги надминува по него, добро срочените 
статистички податоци и анализи, прегледи кои го обврзуваат директорот со Стручната 
служба да ги реализираат. Г-дин Фетаи се изјасни дека дава поддршка на Нацрт-годишниот 
извештај, нема дилеми околу него, бидејќи е нацрт верзија. За надворешната состојба на 
медиумскиот простор во Македонија, рече дека можеби би требало да се анализира, заради 
тоа да има појасна слика. Лично смета дека како Агенција не можат да се амнестираат од 
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целокупната состојба, но не се основни кривци кои треба да одговараат за се што прават 
медиумите, во смисла на непочитување на стандардите. Ги поздравува и му е драго во 
врска со анализите што ги има во смисла на почитување на член 48 и член 61 од ЗААВМУ и  
повеќе пати кога Агенцијата произлегувала со одредени обраќања до јавноста за 
повикувањето на почитување на стандардите која е една од основните начела што треба да 
ги афирмира како регулатор. На крајот, наведе дека нема повеќе позитивни зборови да 
додаде отколку што кажал претседателот на Советот на Агенцијата околу тоа што прави и 
што сработила Стручната служба. Можеби во идниот целокупен финален извештај, би се 
разговарало околу начинот и политиката што излегува надвор од тука, тоа е друга тема или 
дебата која треба да ја иницираат или да разговараат во поглед на тоа. Нема дилеми околу 
следење на медиумскиот пејзаж и плурализам, околу можноста да се овозможат нови 
медиуми да се појават во Македонија. Советот и Агенцијата како регулатор излегле во 
пресрет на 99% од барањата и до сега не знае дека некому не му е одобрено барањето за 
тој што сакал да инвестира во медиумскиот простор. 

Г-дин Фиданоски, му се обрати на претседателот на Советот и му рече дека не е 
мешање во уредувачка политика ако му се укаже на медиумот дека при својата работа 
треба да почитува некои етички професионални стандарди, а за Јавниот сервис тие се и 
законски наброени, тоа се точност, балансираност, сеопфатност и непристрасност во 
известувањето. Тоа не е мешање во уредувачката политика, тоа е укажување. Смета дека 
Советот и Агенцијата, не дека го имаат тоа право, туку тоа е нивна обврска, да укажуваат на 
такви работи и постојано да ги потсетуваат медиумите, затоа што едно е како што рече „да 
изнесувате факти и да градите став или лично мислење врз база на тие факти, а друго е да 
измислувате факти, да презентирате непостоечки факти за некои работи“. Во врска со 
Планот за популаризирање на правото на одговор и исправка, забележал една нелогичност 
и побара објаснување. Имено стои дека било предвидено на крајот од годината да биде 
објавено и соопштение во печатените медиуми преку кое уште еднаш ќе се сврти 
вниманието на јавноста кон линкот на веб страницата на Агенцијата како алатка што можат 
да ја користат граѓаните за да знаат точно кога и како да го остварат своето право. Меѓутоа, 
во ноември 2015 година, во сила стапил Законот за изменување и дополнување на 
Изборниот законик според кој заради организирање предвремени избори за пратеници во 
2016 година, од 10 ноември, па до денот на одржувањето на изборите, не смеат да се 
емитуваат, односно објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, 
од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е 
доверено вршење јавни овластувања. Поради ова, Агенцијата активноста ќе ја спроведе по 
завршувањето на изборниот процес во 2016 година. Нелогично му е и бара објаснување која 
е врската помеѓу Планот за популаризирање на одговор и исправка со измените на 
Изборниот законик и исто така побара одговор околу анализата на имплементација на 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и анализа на имплементација на 
Законот за  медиуми, дали има можност да ги добијат и да ги разгледаат. 

Г-дин Петрушевски, рече дека се согласува со г-дин Фиданоски, дека Агенцијата треба 
да им укаже на медиумите кога ќе погрешат и смета дека тоа Агенцијата и го прави. Она што 
можеби тој не го објаснил прецизно или го објаснил ама не бил разбран е дека не се 
сложува да има казни во поглед на уредувачката политика и не се сложува медиуми да се 
затвараат врз основа на тоа, како што имало предлози неофицијално во јавноста, да има 
казни за уредувачка политика дури и затворање на медиуми. А за укажување смета дека тоа 
Агенцијата го прави и потполно се согласува, има став во тој дел и не се разликува од 
ставот на г-дин Фиданоски. 
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Г-дин Трајчевски, во врска со Планот за популаризација на правото на одговор и 
исправка, објасни дека било планирано да се вметнат летоци во дневни весници, меѓутоа од 
10 ноември, па до денот на одржувањето на изборите, не смеат да се емитуваат, односно 
објавуваат реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на 
општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со Закон им е доверено вршење 
јавни овластувања и затоа Агенцијата не можеше да плати такво нешто бидејќи тоа е 
спротивно на измените од Изборниот законик. Платеното политичко рекламирање е 
забрането од 20 декември. Во врска со анализите на имплементација на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и на имплементација на Законот за  медиуми, одговори 
дека се уште се во работна верзија и кога ќе бидат готови ќе бидат доставени до сите 
членови на Советот. 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, во врска со забелешката од г-дин Петрушевски, се согласи 
дека текстот на Нацрт-извештајот во некои делови треба подобро да се објасни, бидејќи 
податоците се точно напишани но не доволно јасни во врска со наведените броеви.  

Г-дин Трајчев, го поздрави Нацрт-извештајот. Смета дека во него сеопфатно се 
анализирани сите активности на Агенцијата, вклучително и работата на Советот и 
Стручната служба. Не се согласува дека Советот или Агенцијата треба да се инволвираат 
во некои политички случувања, напротив смета дека досега добро се има поставено во 
врска со тие работи, токму како вистински регулатор кој што подеднакво и независно 
постапува спрема сите радиодифузери и спрема сите чинители. Значи досега според она 
што може сите да го видиме, Агенцијата и Советот постапуваат како вистински регулатор. 
Секогаш се можни некои подобрувања и секогаш се можни некои работи кој што законски 
може да се коригираат, општеството е динамична категорија, се менуваат односите, 
работите и потребни се понекогаш промени, но тоа секогаш треба да оди во духот на тоа 
што нема да предизвика ситуации кој што ќе бидат искористени или злоупотребени од било 
кои чинители. При тоа додаде дека „за нас како Совет, е најважно да ја работиме работата 
како вистински регулатор, неутрално, почитувајќи го Законот и правилата и сите одредби од 
Законот кој се утврдени како такви“. Во однос на самиот извештај смета дека ги отсликува 
сите работи и како Нацрт-извештај ќе даде целосна поддршка на него. 

Г-дин Петрушевски, по дискусијата рече дека се надева дека Стручната служба ќе ги 
прочита во Записникот скромните забелешките кои беа дадени, ако има нешто добро, 
нејзино право е дали ќе прифати и што ќе прифати. Очекува наредниот пат да има 
поцелосен и подобрен извештај. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.01-1360/1 од 11.03.2016 година, поднесен 
од м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со овластување бр.02-1283/1 од 08.03.2016 
година и едногласно го одобри Нацрт-годишниот извештај за работата на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година, со текст како што беше 
предложен. 

 

Точка 4 

Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог-одлуката за поништување на Одлуката за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД  ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје. 
Објасни дека еден ден по одржаната седница на која им беа одземени дозволите на четири 
радиодифузери, ТВ Амазон извршил уплата на целиот износ за годишниот надоместок за 
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дозволата. Информира дека истиот радиодифузер идентично постапил и мината година. 
Сега покренал постапка пред Уставен суд а Советот треба да ја поништи одлуката но под 
услов радиодифузерот да ги плати дополнителните трошоци кои произлегоа од објавите во 
Службен весник и две објави во два дневни весници и повторна објава во Службен весник 
за одлуката за поништување на одлуката. 

Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана 
Скерлев Чакар, хронолошки ја објасни фактичката состојба во врска со ТВ Амазон. При тоа 
објасни дека предложената одлука е условна, односно доколку ТРД „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ 
Скопје, не ги исполни финансиските обврски во наведениот рок (18.03.2016 година), ќе 
остане во сила Одлуката на Советот на Агенцијата за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување („Службен весник на Република Македонија“, бр.46/16); 

Г-дин Петрушевски, рече дека ќе гласа за да се донесе одлука за поништување на 
Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД  ТВ АМАЗОН, 
бидејќи секогаш кога се работи за радиодифузерите, ако има законска можност, а овде 
постои и е презентирана во материјалите по точката, дека Законот овозможува со уплата на 
одредени трошоци да се поврати дозволата. Потврди дека неговиот глас ќе биде „за“. 

Г-дин Трајчев, рече дека секогаш кога постои можност, треба да му се даде на секој 
радиодифузер и понатаму да си ја врши својата дејност и во врска со сите одлуки за 
одземање на дозволи, треба на секој можен начин да им се излезе во пресрет на 
радиодифузерите. Принципиелно, наведе дека треба да се види во колкав рок би се 
толерирале ваквите работи, не само за овој случај туку и за во иднина, бидејќи формално-
правно Советот има донесено одлука за одземање на дозволата. Побара прецизирање на 
моментот што би го прифатиле да некој отпосле со прифаќање на другите произлезени 
трошоци, ја поврати дозволата, затоа што во еден момент би се избришал од регистарот.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-147 од 11.03.2016 година, поднесен 
од м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со овластување бр.02-1283/1 од 08.03.2016 
година и едногласно донесе Одлука за поништување на Одлуката на Советот на Агенцијата 
Уп1 бр.08-68 од 07.03.2016 година за одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 05.01.2015 
година („Службен весник на Република Македонија“, бр.46/16), со оглед на фактот дека 
радиодифузерот во целост ја исполнил својата обврска за плаќање на надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување, со што престанал да постои основот – неплаќање на 
надоместокот во законски утврдениот рок пропишан во член 82 став 1 алинеја 6 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

   Се задолжи ТРД „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, најдоцна до 18.03.2016 година, да ги 
исполни следниве финансиски и други обврски, и тоа: 

- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 денари, со вклучен ДДВ, за објавување на 
Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 07.03.2016 година, во “Службен весник 
на Република Македонија”- по Фактура бр.813-6849/27;  

- да ги плати трошоците во износ од 22.633,00 денари за објавување на Одлуката за 
одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 07.03.2016 година, во 2 (два) дневни весници, од кој 
едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија (по Фактура бр.0862 од 07.03.2016 
година и Фактура бр.241-16 од 08.03.2016 година); 
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- да ги плати трошоците во износ од 9.000,00 денари со вклучен ДДВ,  за објавување на 
Одлуката за поништување на одлуката за одземање на дозвола за телевизиско емитување 
во “Службен весник на Република Македонија”, и 

- да ја повлече тужбата У3 бр.214/16, поднесена до Управиот суд на Република 
Македонија, на ден 09.03.2016 година, против Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, за поништување на Одлуката за одземање на дозволата Уп1 бр.08-68 од 
07.03.2016 година. 

Доколку радиодифузерот Трговско радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ 
Скопје, не ги исполни обврските содржани во точката 2 од овој заклучок, во наведениот рок, 
останува во сила Одлуката на Советот на Агенцијата Уп1 бр.08-68 од 07.03.2016 година, за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување („Службен весник на Република 
Македонија“, бр.46/16). 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, по стапувањето во 
сила на одлуката, Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, да го 
запише во регистарот на радиодифузери кој го води Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. 

 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 за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. 

 

Точка 5 

Г-дин Трајчевски го образложи Предлогот за запирање на покрената постапка за 
одземање на дозвола за телевизиско емитување на ТРД ТВ ХАНА Мевљам ДООЕЛ 
Куманово. Објасни дека во рокот од 15 дена што Законот ги дозволува, го плати 
надоместокот и затоа се предлага Советот да ја запре постапката. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од д-р Зоран Трајчевски, Директор на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.08-112 од 14.03.2016 година и 
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ХАНА Мевљам ДООЕЛ Куманово, бр.08-42 
од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од 220.496,00 
(двестеидваесетилјадиичетиристотинидеведесетишест) денари, за годишен надоместок за 
дозволата за телевизиско емитување. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 6 

Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, ги 
образложи Предлог-обрасците на извештај за спроведување на обврските утврдени во 
дозволата (за телевизиско и за радио емитување). Објасни дека Согласно член 15 став 5 од 
Законот за медиуми, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да 
пропише образец на извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за 
радио или телевизиско емитување. Во тој образец, радиодифузерите се должни на 
Агенцијата да и достават извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата 
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за радио или телевизиско емитување, а особено за спроведувањето на програмскиот 
концепт, најдоцна до 31 март во тековната година. Во прилог на извештајот, 
радиодифузерите треба да достават и информација за техничките средства преку кои се 
емитува или реемитува нивниот програмски сервис во Република Македонија или надвор од 
неа.  Поради спецификите во дозволата за радио односно телевизиско емитување, 
Секторот за програмски работи, во соработка со Секторот за информатичка поддршка и 
општи работи, Секторот за стратешко планирање и авторски права и Секторот за правни и 
економско – финансиски работи, подготви два обрасци, односно Предлог-образец на 
извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за телевизиско емитување и 
Предлог-образец на извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за 
радио емитување. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.01-1363/1 од 11.03.2016 година, поднесен 
од м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со овластување бр.02-1283/1 од 08.03.2016 
година и едногласно ги усвои образецот на извештај за спроведување на обврските 
утврдени во дозволата за телевизиско емитување и образецот на извештај за спроведување 
на обврските утврдени во дозволата за радио емитување, со текст како што беа 
предложени. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведените обрасци за телевизиско и за радио емитување, да ги 
објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 7 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.05-1361/1 од 11.03.2016 година, поднесен 
од м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со овластување бр.02-1283/1 од 08.03.2016 
година и едногласно даде одобрение директорот на Агенцијата да донесе Одлука за уплата 
на средства заради овозможување пристап на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги до податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот 
регистар на Република Македонија, во износ од 15.000,00 денари. 

 Средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година. 

 

Точка 8 

Соработникот од одделението за јавни набавки и општи работи, Александар 
Џуваревиќ, ја образложи Предлог-одлуката за потреба од јавна набавка: Одржување на 
хигиената во деловните простории на Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.05-1342/1 од 11.03.2016 година, поднесен 
од м-р Емилија Јаневска, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со овластување бр.02-1283/1 од 08.03.2016 
година и едногласно даде одобрување за спроведување на постапката за јавна набавка за 
следниот предмет на јавна набавка - услуга: Одржување на хигиената во деловните 
простории на Агенцијата. 

Спроведувањето на постапката за јавна набавка-услуга: Одржување на хигиената во 
деловните простории на Агенцијата, е предвидено и е во согласност со Годишниот план за 
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јавни набавки во 2016 година, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година и Планот бр.05-706/1 од 
05.02.2016 година за Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 
2016 година, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  за  2016-та година. 

 

 

Точка 9 

Разно 

          Немаше точки под Разно. 

 

 

 
 
 
 

Бр.02-1359/8                                              Агенција за аудио и 
29.03.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                            
                                       Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


