ЗАПИСНИК
од 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 08.07.2016 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, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Зоран Фиданоски (годишен одмор),
Селвер Ајдини (учество на конференција организирана од Советот на Европа).
На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев Чакар, д-р Ирена Бојаџиевска,
Маја Дамевска, Јетон Исмаили, Илија Витков.
Други присутни: /
Г-дин Петрушевски ја отвори 26-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12:15 часот и се одржа во
просториите на Агенцијата.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 5 гласа „за“, го усвои следниот:

ДНЕВЕН

РЕД

1. Усвојување на Предлог-записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.06.2016 година.
2. Предлог-одлуки за одземање на дозвола за радио емитување.
3. Разно.

Точка 1
Советот на Агенцијата, го разгледа и едногласно со 5 гласа „за“, го усвои
предложениот Записник од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.06.2016 година, со текст како што беше
предложен.
Точка 2
Г-дин Петрушевски, најави дека точката „Предлог-одлуки за одземање на дозвола за
радио емитување“, содржи две потточки и тоа: „Предлог-одлука за одземање на дозволата
за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид„ и
1

„Предлог-одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио
дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга“.
Г-дин Трајчевски, образложи дека Советот на една од претходните седници, покрена
постапки за одземање на дозволата за двете наведени радија. Објасни дека причините за
таквата постапка се исти и за двата радиодифузери, односно неизвршување на обврските
предвидени со член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6
од истиот Закон. Наведе дека двата медиуми, по покренувањето на постапката, имаа
доволно време, дополнителен рок од 15 дена да ги исполнат обврските и да го усогласат
своето работење со Законот, но за жал тоа не го сториле.
Г-дин Петрушевски, праша дали и за двете радија има доказ за извршена достава на
Известувањето дека е покрената постапка?
Раководителката на Секторот за правни и економско финансиски работи, д-р Андриана
Скерлев Чакар, одговори дека известувањето за покренување на постапка е доставено по
пошта до двата радиодифузери, но и по електронска пошта. Објасни дека според новите
законски измени, доставата и по електронска пошта на мејлот кој е пријавен од страна на
радиодифузерот во Централен регистар, важи за валидно доставено известување. За Радио
ДИ-ЏЕЈ, објасни дека контактот се остварува преку адвокат, но лично со сопственикот на
медиумот, години наназад Агенцијата неможе да стапи во контакт.
Г-дин Трајчевски, објасни дека во меѓувреме два пати остварил телефонска
комуникација со Радио Охрид, но сопственичките односи меѓу стариот и новиот сопственик
се уште меѓусебно не се решени.
Г-дин Петрушевски, рече дека Советот на Агенцијата во овој случај нема избор, тој ќе
постапи согласно Законот и од таа причина ќе ги поддржи одлуките. Неговата намера била
со цел да се увери дека сè е направено од страна на Агенцијата за да не дојде до одземање
на дозволата. Употребени се сите правни механизми за да се предупредат, да се известат
да постапат според Законот за да не ја изгубат дозволата за радио емитување.
Г-дин Трајчевски, потсети дека во месец октомври 2015, за Радио Охрид се покрена
постапка за одземање на дозволата и по друг член од Законот, бидејќи таму како акционер
се јавува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. И тогаш на барање на Владата на
Република Македонија, Советот ја стопира постапката бидејќи требаше да се направат
измени во Законот за трговски друштва. Наведе дека сопствениците можеле сами меѓу себе
да го решат тој проблем кој се уште не е надминат, што значи дека и по тој основ РА Охрид
може да ја загуби дозволата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.08-346 од 06.07.2016 година и едногласно со 5 гласа „за“, донесе одлука за
одземање на дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО
ОХРИД ДОО Охрид, бр.08-114 од 05.01.2015 година, поради тоа што издавачот на медиумот
и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и став 5 од
Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6 од истиот Закон, со тоа што по издавањето
на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на
дозволата да ја врши дејноста.
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“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници од кој
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
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- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.08-347 од 06.07.2016 година и едногласно со 5 гласа „за“, донесе одлука 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 тоа што издавачот на
медиумот и во дополнителниот рок не ги изврши обврските предвидени со член 15 став 1 и
став 5 од Законот за медиуми, а во врска со член 15 став 6 од истиот Закон, со тоа што по
издавањето на дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за
имателот на дозволата да ја врши дејноста.
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“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници од кој
едниот дневен весник е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
Точка 3
Разно
Немаше точки под Разно.

Бр. 02-3479/4
27.07.2016 година
Скопје

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