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ЗАПИСНИК 

од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 24.06.2016 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, Маја Дамевска, м-р Арбен 

Саити, Биљана Парлеева, Горан Радуновиќ, м-р Ивана Стојановска, Илија Витков. 

Други присутни: /.  

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 24-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.  

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 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.06.2016 година. 

2.   Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што 

не користи ограничен ресурс, на регионално ниво. 

3.   Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што 

не користи ограничен ресурс, на локално ниво. 

4.   Предлози за покренување постапка за одземање на дозволи за радио емитување. 

5.   Разно. 

  

 
Точка 1 

Членовите на Советот го разгледаа и едногласно, со 7 гласа „за“, го усвоија 

предложениот записник од 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.06.2016 година, со текст како што беше 

предложен. 

 

Точка 2 и 3 

Г-дин Трајчевски, ја образложи Точката бр.2 - Предлог-одлука за доделување дозвола 

за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално 

ниво. Објасни дека физичкото лице кое што има поднесено барање е всушност сегашниот 
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сопственик на Телевизија Ускана. Тој поседува дозвола за телевизиско емитување на 

регионално ниво, но за друг регион, за Кичево, Прилеп, Битола, Ресен. Меѓутоа од 

економски причини, планира да остане само на локално ниво и затоа бара да му се додели 

нова дозвола на локално ниво за Кичево, Пласница и Македонски Брод. Посочи дека оваа 

точка е поврзана со следната точка од Дневниот ред, бидејќи се работи за исти подносител, 

но барањето е за дозвола на локално ниво. Во врска со Предлог-одлуката за доделување 

дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на 

регионално ниво, објасни дека подносителот на барањето, сака да добие дозвола на 

регионално ниво во регионот Д8, Тетово и Гостивар како две најголеми општини. Бидејќи 

барањето го поднел пред околу 20-30 дена, датум планиран за почеток на програмата беше 

25.06.2016 година. Но, бидејќи Советот денес има седница, рече дека е нелогично да се 

очекува дека тој може да започне со работа утре, и од таа причина во текот на вчерашниот 

ден доставил барање да се промени рокот за започнување со вршење на дејноста од 

25.06.2016 година на 30.06.2016 година. Потсети дека тоа барање членовите на Советот го 

добиле и го имаат како печатен документ.  

Г-дин Петрушевски, повика на дискусија или да се постават прашања, појаснувајќи 

дека Предлог-одлуката ја имаат во доставениот материјал за седницата, дополнета со 

објаснувањето од директорот околу промена на рокот за започнување со вршење на 

дејноста и причините зошто барателот, г-дин Мунир Мехдиу го доставил барањето. 

Г-дин Фиданоски, рече дека кога г-дин Трајчевски информирал дека станува збор за 

Телевизија Ускана, му се отворила дилема дека можеби треба третата точка од дневниот 

ред практично да биде втора. Според него, Советот прво треба да констатира одземање на 

дозволата за телевизиско емитување на регионално ниво за овој регион, затоа што имање 

на дозволи за два соседни региона законски не е дозволено, па после тоа да му се додели 

оваа дозвола, па потоа да му се додели и на локално ниво, затоа што вака формално, иако 

се работи за краток период, ќе има дозволи за два региона кои што се соседни. 

Г-дин Петрушевски, во таа насока предложи да се одложи точката до завршување на 

третата точка, за да хронолошки биде исправно како што посочил г-дин Фиданоски.  

Г-дин Трајчевски, објасни дека барателот на дозволата, сопственикот Мунир Мехдиу 

на Телевизија Ускана во документацијата има доставено и Изјава заверена на нотар дека 

доколку ја добие бараната дозвола, се откажува од претходната дозволата за регионот 

Кичево – Д5, и исто така Советот треба да констатира дека таа дозвола престанала да важи 

и да донесе одлука за доделување на дозволата на локално ниво за градовите Пласница, 

Кичево и Македонски Брод.  

Г-дин Петрушевски, рече дека г-дин Фиданоски прецизно забележал во однос на 

редоследот на точките 2 и 3, и од таа причина рече дека сега Советот ќе премине на точка 

бр.3 од Дневниот ред. 

- Дискусија и усвојување на Точка бр.3 „Предлог-одлука за доделување 

дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, 

на локално ниво“ 

Г-дин Петрушевски, отвори дискусија во врска доделување на дозвола на локално 

ниво и истовремено констатирање дека му се одзема дозволата за регионално ниво, за 

регион Д5. 

Г-дин Фиданоски предложи прво да се одземе дозволата, а потоа да му се додели 

нова. 
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Г-дин Фетаи, рече дека според него нема посебни суштински проблеми, бидејќи и 

според процедурата, идејата и според документацијата, и според тоа што е спроведено во 

меѓувреме од страна на барателот, службите имаат констатирано дека ги исполнува 

условите кои законски се предвидени. Смета дека посоодветно е, повеќе како правна 

дилема, да се констатира дека му се одзема дозволата поради причини кои тој ги дал во 

изјавата за да се откаже од дозволата за регионално ниво. Потоа од кога законски е 

одземена таа дозвола на регионално ниво, се остава правен простор да му се додели нова 

дозвола на локално ниво. Објасни дека тоа е неговата идеја, бидејќи можеби процедурално 

може да се направат погрешни чекори. Одлуката треба да биде поврзана со давање 

дозвола на локално ниво и одземање на регионално ниво.  

Г-дин Трајчевски, рече дека констатацијата на колегата Фиданоски била точна, бидејќи 

не може ист сопственик да има две регионални дозволи во два соседни региона. Во овој 

момент правното лице нема друга регионална дозвола, освен што ја има во Д5, така да не е 

никаков проблем Советот да му додели дозвола за локално ниво и да се констатира 

престанок на регионалната, согласно неговата изјава заверена на нотар дека ако му се 

додели се откажува од таа што веќе ја има. Затоа прво ќе му се додели дозвола за 

телевизиско емитување на локално ниво, ќе му се одземе на регионално и потоа ќе се 

вратат на разгледување на точка 2 за да му се додели нова регионална дозвола. Потсети со 

пример дека ваква ситуација имало и со телевизија Алфа.  

Раководителката на Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот 

и на Советот на Агенцијата, м-р Драгица Љубевска, појасни дека дозволата не се одзема, 

туку престанува по сила на Закон. Во таа насока, Советот не носи одлука за тоа, туку само 

констатира дека дозволата престанува да важи.  

Г-дин Фетаи, праша дали дозволата престанува да важи поради недоговарање или 

поради доделување на новата дозвола? 

Раководителката, м-р Драгица Љубевска, одговори дека тоа е поради негова 

поднесена изјава дека нема да работи и во тој случај престанува да важи дозволата по сила 

на Закон. Советот не носи одлука, не станува збор за одземање, туку дозволата престанува 

да важи по сила на Закон што Советот само ја констатира.  

Г-дин Трајчевски, објасни дека доколку му се одземе дозволата, потоа не смее да му 

се додели нова дозвола во следните 5 години. Тоа прецизно е наведено во Законот. Второ 

доколку барателот се откаже, а Советот не му ја одземе дозволата, тој ќе треба да 

продолжи со работа.  

Г-дин Фетаи, по дискусијата, констатира дека во таков случај Советот не го прекршува 

Законот, бидејќи следната дозвола која ќе се додели на регионално ниво за Тетово, 

фактички во овој момент не е уште доделена. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.08-325 од 23.06.2016 година и едногласно донесе Одлука за доделување 

дозвола на Мунир Мехдиу од с.Зајас, Кичево, за телевизиско емитување на програмски 

сервис со претежно забавен општ формат, на албански јазик и на македонски јазик, кој ќе се 

емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на 

локално ниво – Општина Кичево, Oпштина Пласница и Oпштина Македонски Брод, со текст 

како што беше предложенa. 

Советот констатира престанок на важноста по сила на Закон на дозволата за 

телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир 

Мехдиу Кичево ДООЕЛ, бр. 08-867 од  24.06.2015 година, за емитување преку оператор на 
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јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс  на регионално 

ниво, за подрачјето Д5 – Пелистер. 

 Телевизискиот програмски сервис, ќе се емитува преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи во соработка со 

Секторот за Стратешко планирање и авторски права, со допис да ги известат сите ОЈЕКМ 

што не користат ограничен ресурс, кои ја вршат дејноста во подрачјето за кое што е 

доделена дозволата, односно Општина Кичево, Oпштина Пласница и Oпштина Македонски 

Брод, да склучат договори за емитување со Мунир Мехдиу од с.Зајас, Кичево, почитувајќи ги 

принципите на објективност, транспарентност и недискриманиција, согласно член 77 став 6 

од ЗААВМУ. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 

Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страницата на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Дискусија и усвојување на Точка бр.2 „Предлог-одлука за доделување 

дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, 

на регионално ниво“ 

Г-дин Петрушевски, информира дека сега Советот преминува со разгледување на 

Точка бр.2 - Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ 

што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво и отвори дискусија. 

Г-дин Фиданоски, констатира дека во овој момент, барателот има само дозвола на 

локално ниво за Општина Пласница, Македонски Брод и Кичево и сега има право да добие 

тоа што го бара, односно дозвола на регионално ниво.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.08-324 од 23.06.2016 година и едногласно донесе Одлука за доделување 

дозвола на Мунир Мехдиу од с.Зајас, Кичево, за телевизиско емитување на програмски 

сервис со претежно забавен општ формат, на албански јазик и на македонски јазик, кој ќе се 

емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на 

регионално ниво - подрачје на емитување, радиодифузен регион Д8 - Попова Шапка 

(Oпштина Тетово, Oпштина Гостивар, Oпштина Боговиње, Oпштина Брвеница, Oпштина 

Врапчиште, Oпштина Желино, Oпштина Јегуновце и Oпштина Теарце),  со текст како што 

беше предложенa. 

 Телевизискиот програмски сервис, ќе се емитува преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи во соработка со 

Секторот за Стратешко планирање и авторски права, со допис да ги известат сите ОЈЕКМ 

што не користат ограничен ресурс, кои ја вршат дејноста во подрачјето за кое што е 

доделена дозволата, односно радиодифузен регион Д8, да склучат договори за емитување 

со Мунир Мехдиу од с.Зајас, Кичево, почитувајќи ги принципите на објективност, 

транспарентност и недискриманиција, согласно член 77 став 6 од ЗААВМУ. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 

Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страницата на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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Точка 4 

Г-дин Трајчевски, ги образложи предлозите за покренување постапка за одземање на 

дозволи за радио емитување. Објасни дека под оваа точка влегуваат две потточки, односно 

предлози за РА Охрид и РА ДИ-ЏЕЈ. Образложението го даде за двете потточки бидејќи 

предлозите за покренување на постапка се по ист основ од член на Законот. Информира 

дека се работи за две проблематични радија кои секоја година во исто време со нив се 

повторуваат истите проблеми. За Радио Охрид рече дека е уште поспецифичен случај, 

бидејќи акции има и Фондот за пензиско инвалидско осигурување, има претходен сопственик 

Венко Шапкар кој го продал радиото, својот удел  на новиот сопственик, а новиот сопственик 

не сака да го впише во Централен регистар и ситуацијата е многу комплицирана. Меѓутоа 

без оглед на тоа, како радиодифузер е должен согласно член 15 став 1 од Законот за 

медиуми, до 31 март од тековната година, до Агенцијата на посебно пропишан образец, да 

достават податоци за сопственичка структура, одговорен уредник, извори на финансирање 

итн. За претходната година тоа не го направија, потоа им се даде дополнителен рок од 45 

дена, исто не постапија и следен чекор е постапка за одземање на дозволата. Во однос на 

радио ДИ-ЏЕЈ од Струга, проблемот е што сопственикот е некаде во Австралија, и потсети 

дека за него на седница се дискутирало кога требаше да го плати надоместокот. Објасни 

дека ова се случува континуирано откако е тука во Советот од 2011 година, секоја година, 

два пати во годината, и за неплаќање на надоместок и за необјавување на податоци. Успеал 

да стапи во контакт со претставници од радио Охрид, меѓутоа не му дава надеж дека 

проблемот ќе биде надминат, а со ДИ-ЏЕЈ од Струга, не знае кој би можел да стапи во 

контакт со сопственикот на радиото во Австралија.  

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-346 од 23.06.2016 година и едногласно покрена постапка за 

одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО 

ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 05.01.2015 година, поради неизвршување на обврските 

предвидени со член 15 став 1 и став 5, а во врска со член 15 став 6 од Законот за медиуми 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), со што по издавањето на 

дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на 

дозволата да ја врши дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 

13/14, 44/14, 101/14, 132/14).  

 Доколку горенаведениот радиодифузер во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 

приемот на Предлогот за покренување постапка за одземање, не ги исполни обврските од 

член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, Советот ќе донесе Одлука за одземање на 

дозволата за радио емитување на ТРД „РАДИО ОХРИД“ ДОО Охрид, бр.08-114 од 

05.01.2015 година, поради неизвршување на обврските предвидени со член 15 став 1 и став 

5 од Законот за медиуми, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, 184/13, 13/14, 

44/14, 101/14, 132/14).   

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-347 од 23.06.2016 година и едногласно покрена постапка за 

одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 

Славе ДООЕЛ Струга, бр. 08-123 од 05.01.2015 година, поради неизвршување на обврските 

предвидени со член 15 став 1 и став 5, а во врска со член 15 став 6 од Законот за медиуми 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), со што по издавањето на 

дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на 

дозволата да ја врши дејноста, согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и 



6 

 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 

13/14, 44/14, 101/14, 132/14). 

 Доколку горенаведениот радиодифузер во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на 

приемот на Предлогот за покренување постапка за одземање, не ги исполни обврските од 

член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, Советот ќе донесе Одлука за одземање на 

дозволата за радио емитување на ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 

05.01.2015 година, поради неизвршување на обврските предвидени со член 15 став 1 и став 

5 од Законот за медиуми, а согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, 184/13, 13/14, 

44/14, 101/14, 132/14).   

 

Точка  

Разно 

Г-дин Трајчевски, објасни дека во текот на вчерашниот ден ненадејно се покачи 

температурата во сервер салата на скоро 38 степени Целзиусови. Секторот за информатичка 

поддршка се обидел да ги увиди причините зошто проблемот настанал и е констатирано 

дека тоа е поради обемната прашина на филтрите, која доаѓа од околните згради кои се во 

изградба. Предочи дека мора итно да се побара да се исчистат филтрите за да се намали 

температурата, а на првата наредна седница во текот на наредната недела ќе се достави 

предлог да се распише јавна набавка за тековно одржување, бидејќи оваа состојба нема да 

заврши за уште сигурно 5-6 месеци до една година бидејќи до тогаш најверојатно ќе има 

градежни активности во околината. Стручната служба побара информација од фирмата 

Декон што ја градела зградата, кој ја инсталирал опремата. По добиена информација, во 

овој момент побарана е само една понуда од фирмата што ја инсталирала, за да може 

веднаш да се исчисти, а потоа на  тендерот што ќе биде објавен со јавната набавка, ќе си 

конкурираат било кои заинтересирани  страни, со што не може однапред да се знае која 

фирма ќе ја добие набавката.  

Г-дин Петрушевски, праша дали во моментов се преземени активности за да се 

намали температурата во сервер салата и колку сега изнесува температурата? 

Раководителот на Секторот за информатичка поддршка и општи работи, м-р Арбен 

Саити, одговори дека температурата е малку намалена со тоа што исклучиле дел од новата 

опрема што е добиена преку ИПА програмата. Сега се движи од 34, 35 до 35 и пол степени 

Целзиусови.  

Г-дин Фетаи, праша колку оптимално треба да изнесува температурата? 

Г-дин Петрушевски одговори дека температурата во сервер салите треба да биде 23 

степени Целзиусови. Предложи да се исклучи поголем број на опрема или да се стави 

екстра подвижна клима. Рече дека ваква состојба не смее да се остави, одлуката треба да 

се одобри бидејќи е интервентно, а дискусијата беше за да не дојде до хаварија.  

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

Трајчевски, бр.05-3309/2 од 24.06.2016 година и едногласно даде одобрение Директорот на 

Агенцијата, да донесе одлука за набавка на услуга од мала вредност (интервентно чистење 

на клима ормари, во објектот - Палата Панко Брашнаров, во кој е сместено седиштето на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги), во износ кој нема да надмине 

10.000,00 денари, без вклучен ДДВ. 
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 За реализирање на горенаведената услуга, средствата се обезбедени од 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та 

година. 

 

 

 

 

Бр. 02-3256/7                                                     Агенција за аудио и 

01.07.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                     Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р. 


