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ПРЕДЛОГ 

ЗАПИСНИК 

од 23-та седница на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 14.06.2016 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: д-р Ирена Бојаџиевска, Маја Дамевска, м-р Магдалена 

Давидовска Довлева, Горан Радуновиќ, Александар Џуваревиќ, м-р Ивана Стојановска, 

Илија Витков. 

Други присутни: Шеваљ Хајредин и Верица Павловска од ТВ Алсат М, Ајнуре Бавчари 

од ТВ Шења, Љупчо Златев од ТВ Сител, Сузана Фиданска од МТВ, Петар Грнчарски од ТВ 

Телма, Влатко Перковски од Телеграф и Елизабета Вељановска Најдоска од МИА.  

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12:00 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д  

 

1. Усвојување на Предлог-записник од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.06.2016 година. 

2. Информација во врска со барањето до Министерството за финансии за исплата на 

финансиски средства за покривање на направените трошоците на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за изборните активности во 2016-та година. 

3. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка: Оценка на исполнувањето на 

програмските, продукциските и техничките услови кај телевизиски проект од јавен 

интерес. 

4. Разно. 
  

 
Точка 1 

Советот на Агенцијата, го разгледа предложениот Записник од од 22-та седница на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.06.2016 

година. 

Г-дин Фиданоски, во врска со содржината на неговата дискусија, имаше забелешки за 

кои рече дека претставуваат описни исправки. Првите две се наоѓаа на страна 3 од вкупниот 

материјал, во пасусот што ја објаснува неговата дискусија и предложи зборот 
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„разгледуваше“ да се замени со „разгледување“ и „запраша“ со „праша“ кое треба да се 

коригира и на страна 4. На страна 5 од вкупниот материјал, во врска со забелешката рече 

дека според него се работи за ненамерен пропуст. Имено, во точка 3 каде што стои дека 

„Раководителката на секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р Андриана 

Скерлев Чакар го образложи предлогот за донесување одлука за доделување дозвола на 

Илкер Јусуф“, во продолжение да се дополни „за доделување дозвола за радио емитување 

на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на 

подрачјето на општина Гостивар“, за да биде појасно за сите, посебно за оние кои ќе го 

читаат записникот. 

Г-дин Трајчев, предложи, заради терминолошка унифицираност на записникот, на 

страна 5 зборот „запраша“ да се коригира во „праша“. 

Г-дин Петрушевски, во врска со дадените забелешките, рече дека за него тие се 

логични и прифатливи и заедно со нив го стави записникот на усвојување.  

Советот на Агенцијата, со забелешките од г-дин Фиданоски и г-дин Трајчев, едногласно 

го усвои Записникот од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 10.06.2016 година, со текст како што беше предложен.  

 

Точка 2 

Г-дин Трајчевски, ја образложи Информацијата во врска со барањето до 

Министерството за финансии за исплата на финансиски средства за покривање на 

направените трошоците на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 

изборните активности во 2016-та година. Објасни дека според Изборниот законик, член 76в, 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна да го следи изборното 

медиумско претставување на електронските медиуми во Република Македонија. Агенцијата 

во изминатиот период со самото донесување на Изборниот законик и неговото стапување во 

сила на 12 ноември 2015 година, ги презема сите неопходни активности и на 28.12.2015 

година, согласно усвоениот Финансиски план на Агенцијата, побара од Министерството за 

финансии сума од околу 8,400,000.00 денари кои што се неопходни за покривање на 

изборниот процес, кој во тој момент требаше да се одржи во месец април 2016 година. 

Освен доставеното барање од 28.12.2015 година, Министерството за финансии е известено 

дека Агенцијата има отворено посебна изборна сметка на која што треба да бидат 

префрлени средствата заради исполнување на законските обврски. Во член 76г од 

Изборниот законик е наведено дека финансиските средства за изборното медиумско 

претставување се покриваат со средства од Буџетот на Република Македонија. На 

12.05.2016 година, дополнително уште еднаш е пратена ургенција до Министерството за 

финансии, да се потсети за обврската да ги покрие финансиските средства кои и се 

неопходни на Агенцијата за следење на изборното медиумско претставување, бидејќи во тој 

период во тек беа предизборните активности. Со донесувањето на одлуката на Уставниот 

суд на 25.05.2016 година дека се поништува одлуката за распуштање на парламентот, 

Агенцијата на 31.05.2016 година, дополнително го извести Министерството за финансии, 

дека износот кој што согласно Законот, треба да биде префрлен на изборната сметка на 

Агенцијата, сега не изнесува 8,400,000.00 денари, туку поради прекинување на изборниот 

процес, тој сега изнесува 738.492,00 денари. До денеска тие средства не се уплатени на 

сметката на Агенцијата, иако Агенцијата во тој период ангажираше 76 надворешни 

соработници заради следење на изборите, а исто така се направени и трошоци за услугата 

за транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионалните телевизиски 

сервиси што емитуваат програма преку операторот ОНЕ, односно сега ВИП. Исто така се 

направени и други дополнителни транспортни, патни, телефонски трошоци, потоа потрошен 
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канцелариски материјал. При тоа информира дека во текот на утрешниот ден, истекува 

вториот месец кога треба да им се исплати плата на надворешно ангажираните 76 

соработници. Бидејќи Агенцијата не им исплатила плата, предложи до Министерството за 

финансии, да се испрати опомена пред тужба, да во определен рок од 8 дена ги префрлат 

средствата на изборната сметка на Агенцијата, во спротивно Агенцијата ќе треба да побара 

судска заштита за да може да ги наплати средствата за кои што според Изборниот законик е 

задолжено да ги обезбеди Министерството за финансии.  

Г-дин Фиданоски, се изјасни дека ќе даде поддршка за информацијата што е 

предложена на дневен ред, со предлог заклучоците што се нудат како следни чекори, 

односно дека треба да се упати последна опомена до Министерството за финансии. Според 

него, г-дин Трајчевски дал објаснување за причините зошто би требало таа опомена да се 

достави. Објасни дека за него е навистина несфатливо, да не се почитува една преземена 

обврска, а таа е да се префрлат средства за изборен процес кој практично е на организација 

на целата држава. Тука се вклучени мноштво институции а меѓу нив, една од институциите 

која што има свои обврски согласно Изборниот законик е и АААВМУ. Тие средства се 

одвоени од Буџет на Република Македонија, за кои што илјада пати во јавноста се слушало 

дека тие средства се одвоени, за колку средства се работи не знае, но треба да се исплатат. 

Рече дека не сака да поверува дека некој размислува толку лаички, дека со тоа што 

Уставниот суд ја поништил одлуката за распишување на изборите, практично дека не 

постоеле изборни дејствија. Тие постоеле до моментот додека не се поништиле со одлука 

од страна на Уставниот суд и Агенцијата постапувала по нив. Спроведен е мониторинг, 

направени се трошоци за ангажманот, како што рекол г-дин Трајчевски, ангажирани биле 76 

надворешни соработници за мониторинг и ред други активности што се неопходни за да се 

направи тој целокупен мониторинг. На крајот потенцира она што го спомнал и на една од 

минатите седници кога разговарале на слична тема, дека му отвора сомнеж, дека ваквата 

постапка според него е или некоја наивност или непромисленост или непознавање на 

материјата од луѓето што ги подготвуваат овие работи и што ги работат работите во 

финансии, или му отвора сомнеж дека извештаите што Агенцијата ги објави врз база на 

направениот мониторинг, за тоа како медиумите известувале во изборниот период додека 

траел, кај некого можеби предизвикале незадоволство и револт. Во таа насока рече дека не 

сака да помисли дека заради тоа евентуално се случуваат сопирачки односно кочници, па и 

неисплата на средства за кои што по Закон треба да и бидат доделени на Агенцијата.  

Г-дин Фетаи, рече дека информацијата е сеопфатна, а во излагањето на директорот на 

Агенцијата е прецизно објаснето за што станува збор. Според него, има нелогичност, 

односно неисполнување на законските обврски, за што се подлегнува и на законска 

одговорност. Се изјасни дека ова претставува непрофесионалност или неодговорноста на 

Министерството за финанси, а Агенција ги извршуваше законските обврски кои 

произлегуваат од Изборниот законик и од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги во поглед на следење на изборите. Ангажирала 76 соработници, влегла во 

облигациони односи со тие соработници, значи течат и деновите и сите обврски, облигации, 

кои треба да ги исполни. Рече дека го поддржува предлогот за доставување опомена пред 

тужба, но исто така дека е многу сериозно и јавноста да биде запознаена со ова, бидејќи на 

некој начин ако не успее да ги изврши обврските како Агенција во таа насока, изгледа дека 

ќе биде несериозна во смисла на тоа што треба да ги исполни материјалните обврски кои 

следат. На крајот додаде дека не му е јасно како Министерството за финансии ќе го оправда 

неизвршувањето на нивните законски обврски, кога се знае дека средствата постојат во 

буџетот и се предвидени за покривање на изборите. Се изјасни дека информацијата е во 

ред и тој ќе ја поддржи. 
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Г-дин Петрушевски, објасни дека Агенцијата потроши нешто помалку од 10% од 

предвидените средства во врска со изборите 2016 година. Професионално и коректно ја 

работеше работата до последниот момент се додека имаше шанси изборите да се одржат. 

Во моментот кога стана јасно дека нема да има избори, моментално беа прекинати сите 

дејствија и сите натамошни правења на трошоци. Се изјасни дека Изборниот законик мора 

да се почитува, дека во целост ги поддржува двете мерки што ги предлага директорот и 

информацијата, и ќе гласа таа да се усвои. На крајот изрази надеж дека Министерството за 

финансии ќе ги исплати потребните средства во законски определениот рок.  

Г-дин Трајчев, рече дека исто така и тој ќе ја поддржи информацијата и ќе гласа 

позитивно. Основните начела на Агенцијата е независност, каде што влегува и 

финансиската независност и смета дека со обезбедување на тие средства, ќе се обезбеди 

таа независност. Потребно е, Агенцијата почитувајќи го Законот, да тоа што го презела како 

обврска, го испорача спрема тие што биле договорна страна, тие 76 луѓе и затоа мисли и 

верува дека ќе вроди со плод предложената иницијатива и затоа ќе ја поддржи.  

Г-дин Фиданоски, рече дека го потсетил г-дин Фетаи во неговата дискусија, дека не 

може Агенцијата и Советот со гумичка за бришење да ги избрише сите дејствија што се 

случувале во периодот пред донесувањето на одлуката на Уставниот суд. Тоа значи дека 

имало изборен процес, имало изборни дејствија и се постапило по нив. Без разлика што 

одлуката е таква каква што е, во моментов нема избори, односно на датумот што бил 

предвиден. При тоа постави прашање, кога е крајниот рок за исплаќање на финансиските 

средства и како во меѓувреме Агенција ќе се постави во однос на надворешните 

соработници кои што ги ангажирала за мониторирање? 

Г-дин Трајчевски, одговори дека доколку се прочита информацијата, ќе се увиди дека 

првиот допис до Министерство за финансии е испратен на 25.12.2015 година, што значи 

средствата требало да бидат префрлени пред започнување на предизборните активности. 

Затоа Агенцијата со допис ги известила на 28.12.2015 година и кога се наближуваа деновите 

за одржување на изборите, ги известила на која сметка да ги префрлат средствата. Ова не е 

прв пат и не е новина во Изборниот законик, да сега Министерство за финансии не знае како 

треба да постапи. Информира дека тоа се правело и во минатото, односно и за претходните 

избори се префрлале средства и ако средствата не биле потрошени, вишокот на средства 

повторно се враќал назад на Министерството за финансии. Од тука произлегува дека 

средствата требало да бидат префрлени пред започнување, односно пред распуштање на 

парламентот, за да се одржат изборите. Така да сега се пробиени сите рокови и после 4-те 

дописи се оди кон опомена пред тужба. Се надева дека нема да има потреба од тужба, дека 

средствата ќе бидат префрлени, меѓутоа доколку не се случи такво нешто, останува долгот 

што го има Агенцијата како институција кон 76-те надворешни соработници. При тоа предочи 

дека најверојатно има две опции: или да се чека да ја тужат Агенцијата и потоа да плати 

многукратно повеќе или Советот на Агенцијата да донесе одлука со која средствата ќе се 

исплатат од сопствените средства на Агенцијата, а потоа таа да ги наплати од 

Министерството за финансии по пат на тужба како што е и предвидено во информацијата.  

Советот на Агенцијата едногласно ја усвои Информацијата бр.03-1745/4 од 13.06.2016 

година, во врска со барањето до Министерството за финансии за исплата на финансиски 

средства за покривање на направените трошоците на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за изборните активности во 2016-та година.  

Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, до Министерството 

за финансии на Република Македонија, да достави последна опомена пред тужба, за 

исплата на реализираните трошоци на Агенцијата за изборните активности во 2016-та 
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година, во рок од 8 (осум) дена за исплата на реализираните трошоци, од денот на приемот 

на последната опомена. 

Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, во случај 

Министерството за финансии и покрај доставената последна опомена пред тужба не ги 

исплати финансиските средства за покривање на трошоците на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за изборните активности во 2016-та година, да поведе 

тужба пред надлежниот суд во Република Македонија. 

 

Точка 3 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 

Магдалена Давидовска Довлева, ја образложи Предлог-одлуката за потребата од јавна 

набавка: Оценка на исполнувањето на програмските, продукциските и техничките услови кај 

телевизиски проект од јавен интерес. Објасни дека оваа точка е поврзана со точката од 

претходната седница кога Советот донесе одлука за да се потпише Анексот со независната 

продукција ИН ВАГО за реализација на телевизиски проект од јавен интерес. Практично сега 

потребно е со јавна набавка да се обезбеди оценување на материјалот кој што продуцентот 

ќе го достави во Агенцијата, односно да се оцени дали тој материјал што ќе биде доставен 

ги исполнува условите за да биде емитуван на домашните телевизиски станици. Со тоа ќе 

се смета дека тој ги исполнува условите и дека може да се реализира целосно договорот и 

Агенцијата да го исплати останатиот износ на средства.  

Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-3153/3 од 13.06.2016 година и едногласно даде одобрување за 

спроведување на постапка за јавна набавка: Оценка на исполнувањето на програмските, 

продукциските и техничките услови кај телевизиски проект од јавен интерес.  

Спроведувањето на постапката за јавна набавка за следниот предмет – услуга: Оценка 

на исполнувањето на програмските, продукциските и техничките услови кај телевизиски 

проект од јавен интерес, е предвидено и е во согласност со Годишниот план за јавни 

набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-

7139/1 од 25.12.2015 година, со измена и дополнување бр.05-706/1 од 05.02.2016 година, 

бр.05-706/2 од 29.03.2016 година и бр.05-706/3 од 30.05.2016 година, а средствата се 

обезбедени со ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги  за  2016-та година. 

  
Точка 4 

Разно 

Немаше точки под Разно. 

 

Бр. 02-3154/4                                              Агенција за аудио и 

24.06.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                     Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р. 


