ЗАПИСНИК
од 07 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 27.02.2015 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 Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и
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, м-р Емилија Јаневска,
Горан Радуновиќ, м-р Арбен Саити, м-р Магдалена Давидовска Довлева, Цветанка
Митревска, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Илија Витков.
Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски ја отвори 07-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12 часот и се одржа во
просториите на Агенцијата.
Г-дин Петрушевски, во врска со предложениот Дневен ред, најави дека ќе има
уште една точка под Разно со наслов: Предлогот за запирање на постапката за
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво
ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани Долнени, поради извршена уплата.
Г-дин Петрушевски, исто така, ги информира членовите на Советот, дека г-дин
Фиданоски, до него по електронска пошта, доставил забелешка во однос на касното
доставување на материјалите за 7-та седница, во смисла на нивната обемност. Рече
дека на една од претходните седници исто така имало забелешка од ваков вид, и при
тоа не е донесена одлука, но рече, ќе повтори дека усмено и препорачал на Стручната
служба на Агенцијата и на Директорот, да доколку има пообемен материјал, да не се
чека да се собере материјал за сите точки, туку, како е готов материјалот за одредена
точка, истиот да се испрати до членовите на Советот. Еден период тоа и се
практикувало, но овој пат рече, дека тоа е заборавено, но не прашал за причините
зошто така не е постапено. Посочи дека во еден дел од забелешките, навистина го
поддржува г-дин Фиданоски, и рече да не се заборава, Директорот на Агенцијата бил
отсутен периодот кога се спремале материјалите за 7-та седница, но да пренесе на
вработените, да се почитува тоа што го рекол г-дин Петрушевски. Олеснителна
околност што ја наоѓа и кое објаснување го доставил до г-дин Фиданоски, е дека
најголем дел од предложените точки се во нацрт верзија, за кои ќе има дополнителен
период од 30 дена за разгледување на содржината и дополнителни дискусии за секоја
од нив на една од следните седници. Во поглед на завршната сметка за 2014 година на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, рече дека е ставена на Дневен
ред, бидејќи доколку се одложи ќе се направи штета на Агенцијата, бидејќи согласно
Законот, таа треба да се донесе до 28.02.2015 година.
Г-дин Фиданоски, во својата дискусија, рече дека ќе биде многу упорен во врска
со порано доставување на материјалите за седница. Не бара за секоја точка, ниту
заради обемност на материјалот. Минатата 6-та седница, кога на Дневен ред биле 201

тина предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и
радио емитување, материјалот бил обемен, но не побарал затоа што знаел дека тие по
аналогија наликуваат едни на други. Сега на Дневен ред се „Нацрт - Годишен Извештај
за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот
01.01.2014 до 31.12.2014 година“ и „Извештај за завршна сметка за 2014 година на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“. Зборува за таков тип на
посуштински точки, и при тоа рече ако не се дебатира за тие точки за што ќе дебатира
на седница? Истакна дека подоцна доставувањето на материјалите не е првпат, се
случувало повеќе пати, но тој ќе биде упорен до крај во своето барање, за да може да
се подготви подобро, а не вака бело, да се поминат по 65 страници материјал од Нацрт
- Годишниот Извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги за периодот 01.01.2014 до 31.12.2014 година, без разлика што е нацрт верзија.
Од тој поглед му го напишал мејлот на г-дин Петрушевски и заради тоа и сега
дискутира. Претпоставува или сака да верува дека во иднина доцнењето на
материјалите или ќе го снема или ќе биде многу редок исклучок. Од тие причини ќе
биде принципиелен и ќе биде воздржан за предложениот Дневен ред.
Г-дин Трајчевски, во однос на испраќањето на материјалите, објасни дека не е
прекршен ниту еден член од Законот, бидејќи материјалите до членовите на Советот се
пратени повеќе од 24 часа пред одржување на седница. Во таа насока го замоли
членот на Советот, г-дин Фиданоски да одговори што би можел да дискутира за
„Извештајот за завршна сметка за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги“? Материјалот го изработува Стручната служба, тоа е фактичка
состојба од приходи, расходи, исплатени фактури, и што би можело да се дискутира на
таа тема? Ако Агенцијата работела лошо или добро, тогаш тоа е така и не може со
Одлука на Совет да се измени таа состојба. Објасни дека и тој лично истовремено кога
и сите членови на Советот, го добил Извештајот за завршна сметка за 2014 година на
Агенцијата, и како е работено во Агенцијата, така е претставено во завршната сметка, и
ништо не може да се смени во таа насока. Ако се работело лошо или добро, може и со
денови да се дискутира, но тоа е така и така е констатирано во материјалот. Во однос
на Нацрт - Годишниот Извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, објасни дека Агенцијата согласно Законот, нема обврска да го стави
како нацрт верзија. Но, заради добра волја, за да може да има партиципација од сите, е
ставен како нацрт, така да добрата волја се злоупотребува. Постави прашање, зошто
не се дискутираше минатата седница кога имаше Правилник за надоместоци на
членовите на Советот? Тогаш, рече, г-дин Фиданоски не се бунел, не се јавил за
дискусија, не барал јавна расправа од 30 дена, туку правилникот веднаш се усвои без
ниедна дискусија. Зошто тогаш не биле принципиелни и не кажале, ајде ќе се стави
правилникот на веб страната на Агенцијата, за да се изјаснат сите заинтересирани
страни дали е добар или не. Г-дин Трајчевски рече дека кога одговара, се постапува на
поинаков начин, од кога не одговара. Во однос на предлозите за покренување на
постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување од минатата
седница, рече дека намерно не биле ставени на веб страна со називот на
радиодифузерот, за да не му се нанесе штета, со објавување на името. Потенцира
дека од праќањето на материјалите до одржување на седницата, имало дополнително
уште три радиодифузери кои го платиле надоместокот. Како ќе биде, рече, за нивниот
углед ако се стават не веб страна 5 дена порано дека не платиле и се започнува
постапка за одземање на дозволи на одредени радиодифузери а во меѓувреме платат?
Тоа Агенцијата го направи во интерес на радиодифузерите.
Г-дин Фиданоски, му рече на г-дин Трајчевски, дека доколку мисли дека со
повисок тон може да го убеди во аргументите кои ги има, се излажал. Може ништо да
не дискутира, но бара да ги има на увид материјалите, за да се одлучи како ќе гласа,
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тоа е негово право. Точно е тоа што го кажал г-дин Трајчевски, дека законски, има еден
ден пред одржување на седница за да се достават материјалите, се согласува, таков е
законот составен. Свесен е дека така е склопен за да не може да се влезе во детали за
расправа. Рече дека пак ќе повтори, може е да не се јави за дискусија, но сака да ги
разгледа, за да види како ќе се одлучи да гласа, да има детален увид на тоа што го
разгледува и тоа му е поентата на разговорот. Инаку што се однесува за Правилникот
за надоместокот за членовите на Советот, рече дека може слободно да се стави на веб
страната на Агенцијата, нема никаков проблем од негова страна, и со име и презиме но
и да важи и за г-дин Петрушевски и за г-дин Трајчевски и за сите други членови на
Советот, за да се биде еднаков пред Законот.
Г-дин Петрушевски уште еднаш повтори, кога ќе се објави Дневниот ред за
седницата, како ќе се готови материјалите од Секторите, да не се чека комплетирање
на целиот материјал, да се праќаат до членовите на Советот. Тоа е оптималниот начин
за да се добие во време, за да може членовите на Советот поквалитетно да ги
прочитаат материјалите. Се согласува дека Законот вели да се достават еден ден пред
одржување на седницата, на неговата содржина можеме да се влијае, но него му е
логично да бидат доставени што порано, два до три дена и Стручната служба да
излезе во пресрет. Тоа се почитувало едно време а сега се заборава. Објасни дека не
треба да се влегува во меѓусебен конфликт, тоа не води никаде и нема да има добра
соработка.
Предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени.
Советот на Агенцијата, заедно со точката под Разно, со 6 гласа „за“,и еден
воздржан глас од членот на Советот г-дин Фиданоски, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 06-та седница на Советот на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.02.2015 година.
2. Извештај за завршна сметка за 2014 година на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
3. Нацрт - Годишен Извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за периодот 01.01.2014 до 31.12.2014 година.
4. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за
телевизиско и радио емитување.
5. Предлог - Oдлука за промена во сопственичката структура на ТРД ХОМЕ
РАДИО ДООЕЛ Скопје.
6. Нацрт - Правилник за нови рекламни техники.
7. Нацрт - Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од
ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање.
8. Нацрт - Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во
стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
9. Предлог - Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето
на радиодифузерите.
10. Предлог - Правилник за стручно усовршување, дообразување и
специјализација на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и
аудиовизулени медиумски услуги.
11. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Одржување (превентивно) на
системот за материјално-финансиско работење, плата и магацинско работење.
12. Разно.
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Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 06-та седница на Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.02.2015 година.
Г-дин Јанчевски се јави за дискусија во однос на записникот. Даде забелешка во
однос на точката 5 од Записникот, бидејќи рече дека има една хронолошка
непрецизност. Во таа насока предложи третиот пасус комплетно да се премести во
претпоследен пасус. Во четвртиот пасус кој ќе стане трети, предложи да се избришат
зборовите „се согласи со предлогот и “ а како претпоследен пасус да стои дека г-дин
Јанчески и г-дин Фиданоски се согласија со предлогот на г-дин Петрушевски и тогаш ќе
нема непрецизност.
Г-дин Трајчев исто така имаше забелешка за истата точка 5 од Записникот.
Посочи дека во неговото излагање за предлози односно забелешки во однос на текстот
за Нацрт-Правилникот за службена облека на вработените во стручната служба на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, треба да биде наведено дека и
неговиот предлог кој треба да опфаќа варијанта и за маж и за жена како работна
облека, Советот ја прифати, и треба во претпоследниот пасус да биде наведено дека гдин Фиданоски, г-дин Јанчески и г-дин Трајчев, се согласија со предлогот од Г-дин
Петрушевски, да Нацрт-Правилникот се усвои како што е предложен, а потоа
Стручната служба да го коригира текстот со дадените забелешки од седницата.
Советот на Агенцијата, со забелешките од г-дин Јанчески и г-дин Трајчев,
едногласно го усвои Записникот од 06-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.02.2015 година, со текст како што
беше предложен.

Точка 2
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ, даде детално образложение на предложениот Извештај за
завршна сметка за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги. Објасни дека согласно позитивните законски прописите, Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги има обврска да води сметководство, и по истекот на
деловната година (што подразбира календарска година), да состави годишна сметка.
Годишната сметка вклучува биланс на состојба, билансот на приходи и расходи и
белешки кон финансиските извештаи. Согласно член 19 од Законот за сметководство
на непрофитните организации, годишната сметка се доставува до Управата за јавни
приходи и до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар до крајот на
месец февруари наредната година.
Г-дин Петрушевски, во својата дискусија, рече дека според приложениот
Извештај за завршна сметка за 2014 година, Агенцијата работела исклучително
економично и штедливо во минатата година. Додека не се заврши новиот деловен
објект на Агенцијата, кој се гради оваа година, не може да се преземаат други поголеми
развојни проекти. Објасни дека и оваа 2015 година, Агенцијата ќе мора максимално да
биде економична како и во претходната година. Потоа, рече, ќе се направат пресметки
и план дали и кога ќе се започне со изградба на системот за донесување сигнали од
кабелските оператори.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-1513/1 од 26.02.2015 година и едногласно донесе Одлука за
усвојување на годишната сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги за 2014 година, со текст како што беше предложенa.
Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, Годишната
сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, да ја
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достави до Управата за јавни приходи, Централниот регистар на Република Македонија
и Државен завод за ревизија, најдоцна до 28 февруари 2015 година.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на
Агенцијата.
Точка 3
Г-дин Петрушевски, во врска со Нацрт - Годишниот Извештај за работа на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот 01.01.2014 до
31.12.2014 година, рече дека согласно Законот, Агенцијата нема обврска да го
предлага и подготви прво како нацрт верзија. Нацртот е за интерна употреба, за да
можат вработените и членовите на Советот, поквалитетно во наредните 30 дена да го
разгледаат и да се направи што подобар извештај, за кого има законска обврска да се
донесе и до 31.03.2015 година, се достави до Собранието на Република Македонија.
Г-дин Трајчевски, објасни дека Нацрт - Годишниот Извештај за работа на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот 01.01.2014 до
31.12.2014 година, ги отсликува минатогодишните активности на Агенцијата, и два дена
на Советот за радиодифузија на Република Македонија. При тоа се мисли на
активностите на Секторот за програмски работи, Секторот за спречување на пиратерија
и заштита на авторските права и сродните права, Секторот за економско-финансиски
работи, Секторот за правни работи, Секторот за европска и меѓународна соработка и
односи со јавност. Објасни дека за најголемиот број активности, членовите на Советот
биле сведоци, биле информирани и активно учествувале.
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева, објасни дека на 3-ти јануари 2014 година стапи во
сила Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Врз основа на овој Закон,
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како правен наследник на
Советот за радиодифузија, продолжи да работи како самостојно и независно
непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања.
Извештајот е сработен во соработка со сите сектори на Агенцијата. Објасни дека е
составен од 13 глави и тоа: Надзор врз исполнување на обврските на издавачите на
медиуми, операторите на ЈЕКМ и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање, Имплементација на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за
периодот 2013 – 2017 година, Усогласување на домашната регулатива, Извештаи,
истражувања и анализи, Доделување дозволи за нови програмски сервиси, Други
активности на Агенцијата, Подигнување на институционалниот и административниот
капацитет на Агенцијата, Соработка со други регулаторни тела, надлежни институции и
асоцијации, Конференции, работилници и јавност во работењето на Агенцијата,
Меѓународна и европска соработка, Евро-интеграции, Односи со јавноста и
Материјално-финансиско работење. За секоја глава од извештајот, даде краток
преглед на преземените активностите и учеството на Секторите.
Раководителот на Секторот за информатичка поддршка и општи работи, м-р
Арбен Саити, објасни дека минатата година секторот имал редовни активности кои
овозможуваат непречена работа на сите Секторите во Агенцијата, потоа учество во
спроведување на јавни набавки кои се во надлежност на секторот, активности поврзани
со промена на дозволите, и како сектор се носители на воведување на ИСО
сертификацијата.
Раководителката на Секторот за координација и поддршка на работата на
Директорот и на Советот на Агенцијата, м-р Драгица Љубевска, го објасни делот на
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавност, каде е даден
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преглед за учество во работната група за Националната програма за усвојување на
европското законодавство (НПАА) и редовно известување за напредокот што го
постигнува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на евроинтеграциските процеси, учество во работата на Комитетот за стабилизација и
асоцијација: Поткомитетот за иновации, информациско општество и социјална
политика во делот на информатичко општество и медиуми и во работата на
Поткомитетот за правда, слобода и безбедност во делот на фундаментални права –
граѓански и политички права, учество во работната група на работниот комитет за
интеграција на Република Македонија во НАТО, и повеќе работни средби. Со цел
редовно и навремено информирање на јавноста и сите заинтересирани страни за
активностите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, посочи дека
постојано беше ажурирана веб страницата на Агенцијата.
Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска,
објасни дека детално се прикажани сите надзори што се реализирани и тоа
Програмскиот надзор (мониторинг) врз радиодифузерите, односно Мониторинг во
периодот од јануари до јули, пред донесување на Годишниот план за вршење
програмски надзор и мониторинг во периодот од август до декември, по донесување на
Годишниот план за вршење програмски надзор. Објасни дека посебен дел е посветен и
на мониторинг на медиумското покривање на Претседателските и Предвремените
парламентарни избори 2014 година. Секторот за програмски работи парципирал во
изработката на повеќе делови од извештајот во согласност со програмата за работа и
соработката со другите сектори во Агенцијата.
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ. Го објасни следењето на обврската за наплата на
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност и преземање мерки во
таа насока како и делот за материјално-финансиското работење
Г-дин Петрушевски објасни дека раководителката на Секторот за правни и
економско-финансиски работи е отсутна, и не може да даде излагање на делот за
правни работи од извештајот. Г-дин Петрушевски ги повика членовите на Советот на
дискусија. По оваа точка немаше дискусија.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.01-1518/1 од 26.02.2015 година и со 6 гласа „за“, и со еден воздржан
глас од членот на Советот г-дин Фиданоски, донесе Нацрт-Годишен извештај за
работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од
01.01.2014 до 31.12.2014 година, со текст како што беше предложен.
Се задолжија раководителите на Секторите во Агенцијата и членовите на
Советот на Агенцијата, во наредните 30 дена, уште еднаш да го разгледаат
горенаведениот Нацрт-Годишен извештај и да учествуваат во подобрување на
неговата содржина.

Точка 4
Г-дин Петрушевски, во врска со предлозите за запирање на покренати постапки
за одземање на дозволата за телевизиско и радио емитување, објасни дека има седум
односно осум вклучувајќи ја и точката под Разно и дека остануваат остануваат уште 12
радиодифузери кој треба да извршат уплата.
Г-дин Трајчевски објасни дека во моментот од сите радиодифузери, доставени
се фактури во износ од околу 35 милиони денари. Наплатени се фактури од 33
милиони и 200 илјади денари, и се должи уште 1 милион и 800 илјади денари од 12-те
радиодифузери што се уште ја немаат наплатено фактурата. Информира дека најголем
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долг имаат ТВ БТР и ТВ Амазон, заеднички од околу 1 милион и 500 илјади денари, а
останатите десет би требало да платат околу 300 илјади денари, така да наплатата е
преку 95% .
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-400 од 25.02.2015 година и едногласно донесе заклучок за
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на Радиодифузното трговско друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ“ ДООЕЛ
Прилеп, бр.08-10 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од
1.101.995,00 денари (еденмилионстоиеднаилјадаидеветстотинидеведесетипет), за
годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Радиодифузното трговско друштво
„ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ“ ДООЕЛ Прилеп.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-403 од 25.02.2015 година и едногласно донесе заклучок за
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на Трговското друштво за радио - дифузна дејност „ТВ ШУТЕЛ“ ДООЕЛ
Скопје, бр.08-18 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од
642.599,00 (шестотиничетириесетидвеилјадипетстотинидеведесетидевет) денари за
годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското друштво за радио - дифузна
дејност „ТВ ШУТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-406 од 25.02.2015 година и едногласно донесе заклучок за
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на
Трговско радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски
Кичево ДООЕЛ, бр.08-102 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во
износ од 5.000,00 (петилјади) денари од пресметаниот годишен надоместок за
дозволата за радио емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговско радиодифузно друштво РАДИО
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево ДООЕЛ.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-412 од 25.02.2015 година и едногласно донесе заклучок за
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на Трговското радио дифузно друштво „ТВ-ЕДО“ ДООЕЛ с.Љубин,Сарај,
бр.08-14 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од
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103.822.00 (стоитриилјадиосумстотинидваесетидва) денари, од пресметаниот годишен
надоместок за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радио дифузно друштво „ТВЕДО“ ДООЕЛ с.Љубин,Сарај.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-414 од 25.02.2015 година и едногласно донесе заклучок за
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на
Трговското радиодифузно друштво за производство и емитување „Е М И – Џевдет“
ДООЕЛ с. Жировница Ростуше, бр.08-99 од 05.01.2015 година, поради извршена
уплата на долгот во износ од 6.243,00 (шестилјадиидвестечетириесетитри) денари, од
пресметаниот годишен надоместок за дозволата за радио емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво за
производство и емитување „Е М И – Џевдет“ ДООЕЛ с. Жировница Ростуше.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-415 од 25.02.2015 година и донесе заклучок за запирање на
постапката за одземање на дозволата за радио емитување на Трговско Радио –
Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола, бр.08-87 од 05.01.2015 година, поради
извршена
уплата
на
долгот
во
износ
од
24.935,00
(дваесетичетириилјадиидеветстотинитриесетипет) денари, од пресметаниот годишен
надоместок за дозволата за радио емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговско Радио – Дифузно Друштво Б-97
ДООЕЛ Битола.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.

Точка 5
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева, ја објасни Предлог - Oдлуката за промена во
сопственичката структура на ТРД ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје. Објасни дека на
08.01.2015 година ТРД ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје до Агенцијата доставила
Известување за промена на сопственичката структура. Откако се констатирало дека со
планираната промена не се создава недозволена медиумска концентрација, Советот
на Агенцијата на својата втора седница одржана на 23.01.2015 година донела одлука
со која ја дозволи промената во сопственичката структура. На 17.02.2015 година
радиодифузерот достави ново Известување за промена на сопственичката структура
(Уп 1 бр.02-421), а во прилог на Известувањето е приложена и изјава од управителот
на радиодифузерот дека промената за која претходно беше побарано одобрение и за
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која беше издадена Одлука за одобрување, нема да биде спроведена во Централниот
регистар на Република Македонија и дека во целост го повлекуваат претходно
поднесеното Известување. Доставеното Известување е комплетно и уредно, односно
ги содржи сите податоци и документи утврдени во Правилникот за формата и
содржината на известувањето за промена на сопственичката структура („Службен
весник на Република Македонија“ бр.171/14).
Г-дин Петрушевски, праша што ќе се случи со претходно донесената одлука од
страна на Советот?
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева, одговори дека ТРД ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје, ја
повлекува претходната одлука, и со влегување во сила на сега предложената одлука,
престанува да важи претходната Одлуката бр.02-141 од 23.01.2015 година.
Г-дин Фиданоски праша дали од лице што истапува, имало образложение зошто
се повлекува?
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева, одговори дека лицата немаат обврска писмено да ја
известат Агенцијата за причините, но по телефонски разговор е образложено дека од
здравствени причини лицето се откажало од учество во сопственичката структура.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.02-141 од 25.02.2015 година и едногласно донесе Одлуката со
која се дозволува промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно
друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје, со текст како што беше предложенa.
Со предложените промени на сопственичката структура на Трговското
радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје не се создава недозволена
медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги („Службен весник на Република Македонија бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и
132/14) и тие не се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став 2 или 38 од овој
закон.
Со влегување во сила на горенаведената одлука, престанува да важи Одлуката
бр.02-141 од 23.01.2015 година.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на
Агенцијата.
Точка 6
Г-дин Трајчевски објасни дека следните три предложени документи, Нацрт Правилник за нови рекламни техники, Нацрт - Правилник за утврдување на локациите
за прибирање сигнали од ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање и Нацрт - Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во
стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се
ставени на Дневен ред, за да се запази рокот за јавна расправа од 30 дена, бидејќи
истите треба да бидат донесени заклучно до 5-6 април 2015 година, односно 6 месеци
од изборот за Директор на Агенцијата. За Нацрт - Правилникот за нови рекламни
техники, Нацрт - Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од
ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Агенцијата, објасни
дека реално во моментот не е понудено квалитетно решение, затоа што во неговата
изработка треба да учествува експерт од ИПА, но појасни дека нема оправдувања во
Законот, ако не се донесе подзаконски акт навреме, затоа што експертот од ИПА
дошол подоцна. Денес, рече, предложените Нацрт верзии не се со соодветното ниво на
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квалитет, содржината е во согласност со Законот, но за да се запази законскиот рок, се
предложени.
Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, го
објасни Нацрт - Правилникот за нови рекламни техники. Објасни дека член 98 од
ЗААВМУ став 1 ја утврдува обврската рекламирањето и телешопонгот да бидат јасно
препознатливи и одвоени од другите делови на програмата. При тоа се прецизира дека
издвојувањето може да се направи и со просторни средства „за да не се спречува
употребата на нови рекламни техники“ . Освен тоа во став 2 од истиот член се
предвидува Агенцијата да пропише правила за нови рекламни техники. Користејќи ги
сознанијата од специјалното издание на ИРИС, публикација на Европската
аудиовизуелна опсерваторија, посветено на новите рекламни техники „Нови форми на
комерцијални комуникации во конвергиран аудиовизуелен сектор“, како и искуствата од
другите регулаторни тела, е изработен Нацрт-Правилникот за нови рекламни техники.
Исто така објасни дека неговата содржина е во согласност со Законот и дека во
неговата конечна изработка треба да учествува експерт од ИПА, кој ќе се вклучи во
текот на март 2015 година. Обработени се три вида на рекламирање и тоа:
рекламирање на поделен екран, интерактивно рекламирање и виртуелно
рекламирање, и при тоа за секое од нив даде краток вовед и објаснување.
Г-дин Фиданоски, забележа дека најверојатно медиумите најмногу ќе го користат
рекламирање на поделен екран кој веќе и функционира, но за другите две рекламни
техники, рече дека се сомнева во нивната примена, бидејќи ретко кој медиум може да
плати реклама во Лига на шампиони.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-1519/1 од 26.02.2015 година и едногласно донесе НацртПравилник за нови рекламни техники, со текст како што беше предложен.
Во врска со горенаведениот Нацрт-Правилник, Агенцијата да постапи во
согласност со член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член
48 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се обезбеди јавна расправа, односно да им се
овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат своите мислења.
Точка 7
Г-дин Трајчевски во врска со Нацрт - Правилникот за утврдување на локациите за
прибирање сигнали од ОЈЕКМ и даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање, објасни дека во последниот член од него е наведено дека влегува во сила
веднаш, по објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе отпочне
да се применува од 31.01.2016 година. Се надева дека до тогаш ќе заврши
реализацијата на проектот ИПА 2011, доколку не, тогаш ќе има дополнително
одлагање се додека не се реализира проектот, кој во голема мера не зависи од
Агенцијата. Правилникот, рече дека можеби треба да содржи и други елементи за кој
Агенцијата не е во можност сега да ги каже, како што се технички карактеристики на
сигналот од операторот до Агенцијата, во каква форма треба да го достават, адресите
и градовите од каде ќе се доставуваат, но за да се запази рокот до 6-ти април, е
предложен во ваква форма. Се надева дека во втората половина на 2015 година, ќе се
добие многу поквалитетен правилник.
Раководителот на Секторот за информатичка поддршка и општи работи, м-р
Арбен Саити, објасни дека донесувањето на овој Нацрт-Правилник, произлегува од
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обврската на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, пропишана во
член 144 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во која е
утврдено дека локациите за прибирање на сигнали ги утврдува Агенцијата и истите ги
објавува на својата веб страница. Со Нацрт – Правилникот се уредува одредувањето
на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање
(далечните собирни точки) како и централната локација на прибирање на сигналот од
далечните собирни точки.
Г-дин Петрушевски се јави за дискусија во врска со правилникот. Објасни дека во
текот на оваа година Агенцијата, поради нејзините финансиски неможности, не може
овој проект да го започне, доколку не се добие донација од ИПА проектот. Така да,
рече, бидејќи зависи од реализацијата на проектот ИПА, можно е да не се започне од
31.01.2016 година, како што е наведено во него. Доколку дојде до не започнување на
проектот, Агенцијата ќе мора сама да го започне проектот со сопствени средства, но не
порано од 2016 година. Секое друго модификување во Правилникот, ќе бара измена на
Законот, што е надвор од можностите, а должни сме рече, да работиме согласно
Законот. Она што не може сега да се дефинира, ќе се проба да се дефинира во текот
на 30-те дена и подоцна во текот на годината, бидејќи ќе биде во сила, но нема да се
применува. Посочи дека треба да се слушнат уште еднаш мислењата на операторите и
очекува дека поголемиот број на оператори ќе достават забелешки во текот на јавната
расправа.
Во текот на дискусијата, г-дин Трајчевски го извести г-дин Петрушевски, дека
донацијата од ИПА проектот е одобрена.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-1516/1 од 26.02.2015 година и едногласно донесе Нацрт Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни
електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги
по барање, со текст како што беше предложен.
Во врска со горенаведениот Нацрт-Правилник, Агенцијата да постапи во
согласност со член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член
47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.

Точка 8
Г-дин Трајчевски даде образложение за Нацрт - Кодексот за однесување на
членовите на Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Објасни дека однесувањето на членовите на
Советот, директорот на Агенцијата и заменикот на директорот, во најголем дел се
дефинирани во ЗААВМУ. Бидејќи Агенцијата, односно Советот на Агенцијата има
обврска да донесе кодекс во кој ќе се опфатени и вработените во Стручната служба на
Агенцијата, рече дека тоа што важи за членовите на Советот, директорот на Агенцијата
и заменикот на директорот, предвидено е да важи и за сите вработени, бидејќи
документите што ги добива Советот и одлучува по нив, се изработуваат од страна на
вработените од Стручната служба на Агенцијата. Сите забрани и правила треба да се
однесуваат за сите. Објасни дека кога се ангажирале надворешни лица за мониторинг
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за време на избори, се барало да потпишат изјава заверена на нотар дека не се
членови на политичка партија, за да можат непристрасно да го следат изборниот
процес. Со Кодексот е најстриктно дефиниран изгледот и начинот на облекување на
членовите на Советот, директорот на Агенцијата, заменикот на директорот и
вработените во Стручната служба на Агенцијата. Изминатите години имало ситуации
кога вработени и членови на Совет, доаѓале со патики и папучи на работа или со многу
кратки здолништа. Потенцира дека Агенцијата претставува сериозна институција и за
оние кои се однесуваат и облекуваат поразлично, треба да се дефинираат формите
согласно Законот. На крајот информира дека во изработката на Нацрт – Кодексот бил
вклучен Секторот за правни работи, потоа раководителката на Секторот за
координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата, м-р
Драгица Љубевска и раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија
Јаневска.
Раководителката на Одделението за административно-правни работи, Цветанка
Митревска, дополнително го објасни Нацрт-Кодексот, додавајќи дека со два члена од
ЗААВМУ е предвидено тој да се донесе.
Г-дин Јанчески, даде забелешка во однос на член 9, втор пасус, кој укажува на
некој начин на конфликт на интерес, каде членовите на Советот се разликуваат од
останатите. Односно што се случува кога член на Советот е вработен во институцијата
во правниот субјект со кој што е склучен договор за соработка? Посочи дека од тоа, по
автоматизам може да произлезе конфликт на интерес. На некој начин во член 10 се
разработува таа материја, но сепак предложи дека е потребна мала обработка на тој
дел. Објасни дека произлегува или да се поништат постојните договорите за соработка
или во иднина нема да се потпишуваат договори за соработка со институции каде се
вработени членови на Совет.
Г-дин Фиданоски се јави за дискусија. Рече дека го разгледал Нацрт - Кодексот за
однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и според него тој има доста
сериозни забелешки, за кој верува и смета дека ќе бидат земени во предвид. Неговите
забелешки беа:
- Прво, во насловот се вели Нацрт - Кодекс за однесување на членовите на
Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги. Даде предлог со кој насловот би се заменил со Нацрт - Кодекс за
однесување на членовите на Советот, директорот на Агенцијата, заменикот на
директорот на Агенцијата и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, бидејќи Директорот е посебен орган како што е и
Советот посебен орган на Агенцијата, и затоа треба поименично да бидат ставени во
насловот, исто како што поименично се ставени во одредбите во членовите на Нацрт –
Кодексот;
- во член 2 став 1 алинеа 2 се вели „да се зголеми ефикасноста, транспарентноста
и одговорноста на Агенцијата..“, значи ако се однесува во делот за членовите на
Советот, како што кажал г-дин Трајчевски и за членовите и за директорот, сите
одговорности во најголем дел ги има по ЗААВМУ, практично членовите на Советот,
одговараат пред Законот за нивните одлуки и постапки. Во алинејата 3 се вели „ да се
поттикне и зајакне личната определба на членовите на Советот..“ и праша како да се
зајакне личната определба, со тоа што во понатамошниот текст се вели ќе бидат
лојални и ќе го бранат Законот, за што претпоставува дека на тоа се мисли или? Во
продолжение на оваа алинеја се вели, да бидат „независни и непристрасни при
донесувањето на одлуките и остварувањето на своите задачи. Таман работа рече, ако
за секоја одлука треба да се консултираме, да се јавуваме по телефон за да знаеме
како да гласаме, при што претпоставува дека непристрасноста се подразбира при
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изборот. Во истиот член последната алинеја се вели „да се спречи појавата и
прифаќањето неетички постапки во однесувањето на членовите на Советот,
директорот на Агенцијата заменикот на директорот на Агенцијата и вработените во
Стручната служба на Агенцијата ..“. Праша кој ќе цени за неетичките постапки и врз
база на кој критериуми ќе се оцени дека некој неетички постапувал во конкретен случај;
- во член 4 став 1 алинеја 2 се вели „ќе се залагаат за доследно спроведување на
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за
медиуми...“, потоа следната алинеја, „ќе се грижат за заштита на јавниот интерес и за
задоволување на интересите на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги“. Ова рече дека сака посебно да го потенцира, затоа што за него
заштита на јавен интерес е да каже јавно дека на една од телевизиите вчера едно лице
во својот настап имал сериозни примеси на говор на омраза во информативната
програма, односно во вестите. Што се однесува до следната алинеја на тоа дека „ќе
бидат лојални и целосно посветени на остварувањето на законските функции и
надлежности на Агенцијата..“, праша како тоа треба да бидат лојални, во која смисла, и
побара да се дообјасни. За него, на пример, Законот за медиуми воопшто не треба да
постои, тоа јавно го кажувал секогаш и при неговата подготовката и се уште се држи до
тоа. Рече дека не е спорен ЗААВМУ иако има забелешки и по него, но мора да постои,
но тотално е непотребен Законот за медиуми и како при тоа да искаже лојалност за
Законот за медиуми?
- во член 5 став 4 се вели „членовите на Советот на Агенцијата, директорот на
Агенцијата и заменикот на директорот на Агенцијата, се обврзуваат дека целосно и
веднаш ќе ги одбијат сите облици на притисок чија цел е да се изврши влијание..“
апсолутно се согласува и силно го поддржува ова да биде целосно спроведено;
- во член 6 стои дека вработените „во ситуација кога постои таков притисок, тие се
должни за тоа да го известат Директорот на Агенцијата, претседателот на Советот на
Агенцијата и другите членови на советот на Агенцијата“. Забележа дека во сите други
членови од Кодексот, во набројувањето таксативно се наведени прво членовите на
Советот директорот на Агенцијата, неговиот заменик и вработените во стручната
служба на Агенцијата, само во овој член прво се споменува Директорот на Агенцијата и
второ, што ако притисокот и заканите доаѓаат од Директорот на Агенцијата,
претседателот на Советот на Агенцијата и другите членови на Советот на Агенцијата,
на кого вработените тогаш ќе се пожалат?
- во член 7, рече дека исто има забелешка. Првите два става ги поддржува иако
има ставено прашалници за политичка партија или група, бидејќи не му е јасно што се
подразбира под група, но сепак поддржува дека не треба да ги промовираат
интересите и да извршуваат партиски должности, уште помалку. Но, во став 3 од
истиот член се вели: „ членовите на Советот директорот на Агенцијата и неговиот
заменик и вработените во стручната служба на Агенцијата, нема да го застапуваат или
изразуваат своето политичко уверување во текот на периодот на мандатот“. Тоа
според него е противуставно, затоа што секој има право на став и на политичко
уверување за одредено прашање и не може со тоа да им биде забрането. На пример,
рече, лично смета дека министерот за здравство треба да си поднесе оставка за
случајот со малата Тамара, трагично загинатата сограѓанка на претседателот на
Советот, г-дин Петрушевски, и тоа е став кој го застапува и смета дека треба да опстои
до крај. Во својата дискусија го поздрави потегот на двајцата директори на Фондот за
здравство, смета дека тука не треба да се застане, заради морална одговорност, треба
да поднесе оставка. И тука нема никаква врска со политичка партија или извршување
одредени должности. Затоа смета дека ова воопшто не е потребно. Правото на став за
одредени прашања во општеството, па и политички нека се, неприкосновено е за сите
нас, и со уставот е загарантирано.
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- во член 11 се вели: „членовите на Советот, директорот на Агенцијата и заменикот
на директорот и вработените, ќе им го олеснат пристапот на граѓаните до сите
информации..“ се согласува и го поддржува и тоа дека „ќе ја почитуваат доверливоста
на информациите кои на видно место се одбележани/класифицирани со ознаката „за
ограничена употреба“ согласно член 84 став 1 од Деловникот на Агенцијата“ и би додал
и согласно Законот за класифицирани информации, затоа што пред се треба да се
почитува Законот, и претпоставува дека според Законот, не може на секој документ да
се стави ознака „за ограничена употреба“. На тоа ќе инсистира да се внимава.
- во член 12 се вели: „на сите правни и физички лица кои имаат доставено
допис/претставка до Агенцијата, задолжително односно секогаш кога тоа е остварливо,
ќе им биде доставен писмен одговор согласно одредбите од Законот..“ Смета дека не
треба да стои кога е тоа остварливо, треба да остане само задолжително, не мора
утредента, може да помине одреден рок, но мисли дека треба да се даде писмен
одговор на секо кој има доставено допис или претставка до Агенцијата.
Г-дин Трајчевски во однос на забелешката на г-дин Фиданоски за член 12, рече
дека реално има претставки на кои не може да се даде одговор, немаат адреса или се
со недолична содржина.
Г-дин Фиданоски рече дека не ги знаел тие примери, и рече дека таквите
претставки не заслужуваат ни внимание. Потоа продолжи со дискусијата и
забелешките:
- членот 15 сака да го поздрави, коректно е напишан, можеби во следното
прегледување би дал одредена сугестија, но вака смета дека е добро срочен.
- во член 16 се вели: „членовите на Советот директорот на Агенцијата и заменикот
на директорот и вработените, задолжени за односи со јавност, кон новинарите и
претставниците на јавноста се однесуваат со достојна почит и максимално разбирање
за нивните права и обврски“ и би додал, без потценување за нивната евентуална
неупатеност за извесни стручни термини од доменот на работа на Агенцијата. Не треба
да бидат предмет на потсмев ако имаат неупатеност за стручни термини кои не ги
разбираат а дошле да известат за работењето на Агенцијата. Тука рече дека ќе
застане иако во член 28 има одредено повторување за непристрасност, веќе се
зборуваше за тоа. Смета дека сето тоа што го кажал треба сериозно да се земе
предвид, мисли дека апсолутно одговара на реалноста и треба да се најде начин да се
вметне во завршниот предлог на овој Кодекс.
Г-дин Петрушевски рече дека има една забелешка во член 6 став 2, во кој се
вели: „вработените се должни да го одбијат секој притисок, односно налог да постапат
спротивно на одредбите од ЗАААВМУ, другите позитивни законски прописи во
Република Македонија, на актите на Советот на Агенцијата и на правилата утврдени со
овој Кодекс, дури и кога таквиот притисок доаѓа од нивни претпоставен“. Смета дека
зборовите „дури и кога таквиот притисок доаѓа од нивни претпоставен“ треба да се
избришат, бидејќи се добива впечаток дека е нормално да притисок доаѓа од нивни
претпоставен, но не е нормално. Ова е единствена забелешка што сега ќе ја каже,
затоа што треба време во наредниот период ова добро да се прочита и забелешките
да се достават по електронска пошта до стручната служба, односно до Директорот на
Агенцијата. Забелешката не очекува сега да се усвои, затоа што беа дадени повеќе
забелешки од Г- дин Фиданоски и г-дин Јанчески, па да се види и кој друг ќе се изјасни.
Г-дин Фетаи се јави за дискусија и рече дека документот е нацрт и во наредниот
период има време подетално да се разгледа од сите аспекти. Забелешка даде за
насловот на кодексот, и смета дека треба да биде додаден и другиот орган на
Агенцијата односно директорот на Агенцијата и заменикот, бидејќи вака според него,
директорот на Агенцијата и заменикот се поистоветуваат со Стручната служба на
Агенцијата. Директорот на Агенцијата и неговиот заменик се орган на Агенцијата со
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посебни карактеристики. Смета дека Законот го предвидува однесувањето на
членовите на Советот, Директорот на Агенцијата и заменикот и не знае дали е во ред
да бидат ставени заедно со вработените во Агенцијата, со исти обврски и права. Ова
посебно се однесува за член 15 кој гласи „личните мислења и ставови на членовите на
Советот на Агенцијата и на Директорот на Агенцијата односно на заменик на
директорот на Агенцијата, за прашања од надлежности на Агенцијата, можат да се
изнесуваат во јавноста, само доколку јасно е назначено дека тој/таа говори или пишува
само во свое лично име, односно го изнесува своето лично мислење или став“. Не го
прочитал детално целиот нацрт, но не прочитал дека има посебен член за вработените
во Советот кога јавно се експонираат со нивни политички ставови. На пример,
вработени во Министерството за внатрешни работи или во други министерства, дали
за нив има ваков генерален кодекс со сите специфики од работењето од каде се доаѓа.
На пример, вработен во Агенцијата, може во дебатна емисија да покаже одреден став
пред медиумите, а Советот на Агенцијата работи на заштита на медиумскиот простор.
Потоа праша, за непочитување на овој кодекс, кој ќе ги констатира тоа и кои се
санкциите? Според Законот се знае но за кодексот? Ова му се почетните дилеми од
првите впечатоци по однос на Нацрт - Кодексот за однесување на членовите на
Советот и вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Раководителката на Одделението за административно-правни работи, Цветанка
Митревска, одговори дека во тек е изработка на нацрт-правилник за дисциплинска
одговорност за вработените во Стручната служба на Агенцијата. Во него меѓу другото,
за покренување дисциплинска постапка е и непочитување на одредбите од Кодексот.
Г-дин Петрушевски предложи две варијанти за заклучок по предметната точка.
Едната е како што се постапи претходниот пат, Стручната служба да ги земе во
предвид сите забелешки од членовите на Советот врз основа на аудио записот. Потоа
она што е прифатливо ќе биде вградено во Предлог-Кодексот а тоа што не е
прифатливо да ги информираат членовите на Советот. Но смета, за да се добие
квалитетна содржина, предлозите што биле кажани на седницата и другите
пристигнати забелешки подоцна, да се напишат и електронски да се достават.
Г-дин Трајчев, даде предлог, да Нацрт - Кодексот се усвои како што е предложен,
а сите кои ќе покажат интерес, да дадат одредени предлози и забелешки во пишана
форма и електронски да ги достават, затоа што во првиот случај може погрешно да се
запишат предлозите и да бидат поразлични од идејата на тој што го предлага, па
истиот предлагач повторно да даде дополнителен предлог.
Г-дин Петрушевски го праша г-дин Фиданоски дали се согласува предлозите да ги
достави во пишана форма?
Г-дин Фиданоски одговори дека неговите забелешки, сугестии и предлози ќе ги
достави во пишана форма и електронски ќе ги достави.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.01-1504/1 од 25.02.2015 година и едногласно донесе Нацрт – Кодекс на
однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше
предложен.
Во врска со горенаведениот Нацрт-Кодекс, Агенцијата да постапи во согласност
со член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 48 од
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.014351/1 од 29.08.2014 година.
Членовите на Советот на Агенцијата, своите забелешки во однос на текстот на
Нацрт-Кодексот, во следните 10 календарски дена по електронска пошта, да ги
достават до Директорот на Агенцијата.
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Се задолжува Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот
и на Советот на Агенцијата, горенаведениот Нацрт-Кодекс, да го објави на веб
страната на Агенцијата, со цел да се овозможи на сите заинтересирани страни да ги
изразат своите мислења.
Точка 9
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева го објасни Предлог - Правилникот за начинот на
објавување на податоците за работењето на радиодифузерите. Додаде дека согласно
член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 47 од
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Агенцијата на својата веб страна јавно го објави предложениот подзаконски акт, при
што на сите заинтересирани страни им овозможи да ги изразат своите мислења,
гледишта и ставови. Рокот на траење на јавната расправа изнесуваше 30 (триесет)
дена од денот на објавувањето и траеше до 21.02.2015 година. Заклучно со 20.02.2015
година, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не беше доставена
ниту една забелешка.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.01-1496/1 од 25.02.2015 година и едногласно донесе Правилник
за начинот на објавување на податоците за работењето на радиодифузерите, со текст
како што беше предложен.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб
страната на Агенцијата и во „Службен весник на Република Македонија“.

Точка 10
Г-дин Трајчевски го објасни Предлог - Правилникот за стручно усовршување,
дообразување и специјализација на вработените во стручната служба на Агенцијата за
аудио и аудиовизулени медиумски услуги. Објасни дека Советот на Агенцијата на 2-та
седница одржана на 23.01.2015 година, го усвои како нацрт. Во периодот за време на
јавната расправа не била доставена ниедна забелешка во однос на текстот.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.01-1482/1 од 25.02.2015 година и едногласно донесе Правилник за
стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во стручната
служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што
беше предложен.
Со денот на влегување во сила на горенаведениот правилник, престанува да
важи Правилникот за стручно усовршување, дообразување и специјализација на
вработените во стручната служба на Советот за радиодифузија на Република
Македонија бр.01-3212/1 од 17.09.2009 година.
Се задолжува Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот подзаконски акт да го објави на огласната табла на Агенцијата.

Точка 11
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ, ја објасни предложената Одлука за потреба од јавна
набавка: Одржување (превентивно) на системот за материјално-финансиско работење,
плата и магацинско работење. Спроведувањето на постапката за јавна набавка, е
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предвидено и е во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 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 2015та година. При тоа објасни дека можно е да произлезат одредени потешкотии, затоа
што се работи за систем кој е работен 2010 година. Информира дека со последните
измени на Законот за јавни набавки, во ваков случај за превентивно одржување, се
предвидува да се даде 20% од набавената вредност на софтверот.
Г-дин Трајчев, рече, со оглед на фактот дека многу пати се случуваат
проблеми при користење на софтвер поради сопственоста на Source Code, поради
разни промени и одржувања, и доколку се спроведе постапка за дополнителна работа
може да се јави друг проблем доколку се нема во сопственост Source Code. Постави
прашање дали е можно, целисходно и потребно, да се набави нов софтвер, каде што
Source Code ќе биде во сопственост на Агенцијата, и во таков случај секогаш кога ќе
има потреба од одржување и одредени промени, ќе се добие понудувач кој ќе се јави и
избере и ќе го преземе софтверот и ќе работи на тоа што е потребно. Потоа Source
Code ќе биде повторно во сопственост на Агенцијата и на тој начин ќе се дојде до
ефикасно решение. Овој проблем, ако е оваа година, ќе биде и наредната и секогаш ќе
се појавува. Праша дали е тоа технички можно и дали се размислувало во таа насока
за оваа година?
Г-дин Петрушевски објасни дека во таков случај се започнува сосема нова јавна
набавка и кога се бара сопственост на Source Code, цената повеќе кратно ќе се
зголеми. При тоа, од кога ќе се добие сопственост на Source Code, и друг да го одржува
тешко дека ќе се снајде.
Г-дин Трајчев, рече дека практично тоа е така, од правен аспект и во ситуации
каде што има поголеми оперативни системи и апликативни, кои се одржувале, од
негово сознание, правно се покриени затоа што согласно Законот за јавни набавки, а
Агенцијата е јавна институција каде што треба да го спроведува тој закон, на тој начин
може да се обезбеди конкурентност. Од друга страна прашањето му било, дали е
направена анализа за целисходноста за набавка на нов софтвер, дали ќе има
економска оправданост за подолг рок, дали тоа ќе биде исплатливо, во однос на
цената која се плаќа. На овој начин се решава проблемот трајно, можеби во почетокот
се плаќа повеќе, но доколку се направи анализа, долгорочно можеби ќе биде
исплатливо. Дали постои до сега таква анализа и дали ќе се постигне поголем ефект?
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ, одговори дека во 2010 година кога ја спровеле јавната
набавка за Source Code, од доставените понуди, дошле до сознание дека за тоа е
потребна голема сума на пари која во тој момент Советот за радиодифузија на
Република Македонија, не можела да ја издвои. Ја поништиле јавната набавка и ја
спровеле сегашната, со тоа што имала гаранција три години, каде во гарантниот
период не се плаќало одржувањето.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.05-1495/1 од 25.02.2015 година и едногласно даде одобрување за
спроведување постапка за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка:
Одржување (превентивно) на системот за материјално-финансиско работење, плата и
магацинско работење.
Согласно предлогот од г-дин Трајчев, се задолжуваат заменик на раководителот
на Секторот за правни и економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ и
раководителот на Секторот за информатичка поддршка и општи работи м-р Арбен
Саити, да направат анализа на пазарот во врска со сопственост Source Code
горенаведената јавна набавка и да ја достават до Директорот на Агенцијата.
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Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе
потребните активности согласно Законот за јавните набавки.

Точка 12
Разно.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-416 од 27.02.2015 година и едногласно донесе заклучок за
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани
Долнени, бр.08-52 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од
95.086,00 денари (деведесетипетилјадииосумдесетишест), за годишен надоместок за
дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговско радиодифузно друштво ТВ
ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани Долнени.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.

ЗАПИСНИК
од првото продолжение на 07 - та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
одржано на 03.03.2015 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 Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и
Зоран Фиданоски.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /
На седницата не беше присутен д-р Зоран Трајчевски, Директор на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Присутни од Стручна служба: м-р Магдалена Давидовска Довлева, м-р Драгица
Љубевска, д-р Андриана Скерлев Чакар, Горан Радуновиќ, Маја Дамевска, Илија
Витков.
Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски, ги информира членовите на Советот, дека при изработка на
Записникот од 7-та седница, е констатирано дека во точка 4 од Дневниот ред, не е
гласно прочитан Предлогот за донесување заклучок за запирање на покренатата
постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското
радиодифузно друштво „ТВ НОВА“ ДОО Гевгелија и физички не е изгласан. Иако сите
членови се согласиле да ги усвојат предлозите за донесување заклучок за запирање на
покренатите постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување,
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сепак е направен технички превид, и во таа насока ги замоли членовите на Советот да
се исправи техничкиот пропуст и го стави предлогот на гласање.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.08-409 од 25.02.2015 година и едногласно донесе заклучок за
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско
емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ НОВА“ ДОО Гевгелија, бр.08-43
од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од 51.391.00 денари
(педесетиеднаилјадатристадеведесетиеден), за годишен надоместок за дозволата за
телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво „ТВ
НОВА“ ДОО Гевгелија.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.

Бр. 02-1466/19
06.03.2015 година
Скопје

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