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ЗАПИСНИК 

од 06-та седница на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 10.02.2016 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. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Зоран Фиданоски  

На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, д-р Андриана Скерлев 
Чакар, Горан Радуновиќ, м-р Тања Пачоска, Маја Дамевска, м-р Ивана Стојановска, Илија 
Витков. 

Други присутни: Дејан Георгиевски од ЦРМ 
 

 
Г-дин Петрушевски, ja отвори 06-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14.00 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, информира г-дин Фиданоски е отсутен од седницата, поради 
студиски престој во Велика Британија. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“, го усвои следниот: 
 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д  

 
1. Усвојување на Предлог-записник од 05-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.02.2016 година. 

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и 
радио емитување. 

3. Предлог-одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ 
ЕМИ ДООЕЛ Радовиш. 

4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот и Пописните листи од извршениот 
попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги за 2015 година. 

5. Разно. 

 

 
Точка 1 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 05-та седница на Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.02.2016 
година, со текст како што беше предложен. 
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Точка 2 

Г-дин Петрушевски, најави дека под оваа точка ќе се разгледуваат два предлога за 
покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и радио емитување и 
тоа на Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп и 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. 

Г-дин Трајчевски, образложи дека причината за дадените предлози за отпочнување 
на постапка за одземање на дозволите на двата радиодифузери, е неплаќање на 
надоместокот за дозволата за телевизиско и радио емитување, во законски утврдениот 
рок. 

Г-дин Петрушевски, изрази надеж дека во наредните 15 дена, радиодифузерите ќе 
го уплатат надоместокот во законскиот рок. 

- Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-43/1 од 09.02.2016 година и едногласно покрена 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 
прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 
алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на 
фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во 
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-744/1 од 09.02.2016 
година.   

Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок 
од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп, бр.08-10 од 05.01.2015 година, 
поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 алинеја 6 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 на директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-44/1 од 09.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.08-66 од 05.01.2015 година, поради 
прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 
алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на 
фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот 
извештај за извршен административен надзор бр.05-743/1 од 09.02.2016 година.   

Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок 
од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.08-66 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 



3 
 

алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“, 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14).  

 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски, ја образложи Предлог-одлуката за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш. Објасни дека Советот на 
Агенцијата на својата 5-та седница покрена постапка за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на радиодифузерот, но, посочи, дека нема потреба да се чекаат 
15 дена, бидејќи Агенцијата има информации и е известена дека радиодифузерот повеќе 
од 3 месеци не работи, односно не емитува програма. Во таа насока, бидејќи Агенцијата 
му има издадено фактура за плаќање на надоместокот, секој ден се зголемуваат 
обврските на Агенцијата за плаќање на ДДВ кон Управата за јавни приходи. Од таа 
причина се предлага да се одземе дозволата. 
 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-33/1 од 09.02.2016 година и едногласно донесе одлука за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ 
ДООЕЛ Радовиш, бр. 08-47 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 13 став 3, 
а во врска со став 6 од истиот член од Законот за медиуми (“Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14), 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), поради тоа што радиодифузерот не ги исполнил 
обврските предвидени во член 13 став 3 од Законот за медиуми, со 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 за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, како и во најмалку 2 (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 4 

         Соработникот од Секторот за правни и економско-финансиски работи, м-р Тања 
Пачовска, ја образложи Предлог-одлуката за усвојување на Извештајот и Пописните 
листи од извршениот попис на средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година. Објасни дека согласно 
одредбите од Правилникот за сметководството на непрофитните организации, 
Комисијата формирана во Агенцијата, кој работела во полн состав, го направи пописот и 
подготви Извештај и Пописни листи од извршениот попис за 2015 година и целокупната 
документација ја достави до директорот на Агенцијата во утврдениот рок. Објасни дека 
со предложената одлуката, ќе се усвои Извештајот и Пописните листи кои се 
доставуваат во прилог на извештајот и тоа: Пописна листа за утврдената состојба на 
денарски средства и девизни средства, Пописна листа за производите-артиклите во 
магацинот, бр.1, Пописна листа на основни средства (инвентар и опрема), Пописна 
листа со предлог за отпис/расход на инвентар и опрема, Пописна листа на 
побарувањата и обврските и Пописна листа за ситен инвентар кои се приложени кон 
Извештајот. Воедно, со оваа одлука ќе се изврши отпис и на основните средства 
содржани во Пописната листа за отпис/расход на инвентар и опрема која е приложена 
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кон Извештајот. Посочи дека комисијата во текот на извршување на пописот, не 
пронашла било какви  неправилности. Во прилогот бр.4, пописна листа за отпис/расход 
на инвентар и опрема, рече дека содржи два телевизори кои се многу стари и речиси 
неупотребливи, две фотелји, лаптоп кој се води како кусок а всушност станува збор за 
изгорена матична плоча. Бидејќи за поправка на лаптопот потребни се поголеми 
финансиски средства, образложи дека Агенцијата ќе ги искористи останатите делови 
како резервни за да не се купуваат други. Потоа рече дека листата содржи и Panasonic 
безжични телефони, кои биле користени порано, во претходните деловни простории на 
Агенцијата од страна на вработените и немаат голема вредност. Информира дека 
комисијата при пописот се консултирала со колегите од одделението за информатичка 
поддршка и технологии, за стара опрема која не е употреблива и заради тоа е 
предложена во отпис. 

Заменик на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски работи, 
Горан Радуновиќ, објасни дека Државниот завод за ревизија, по однос на Извештајот за 
Агенцијата што го доставиле за 2014 година, нашле забелешки во листата, бидејќи 
освен набавната цена не била внесена и материјална вредност, односно сегашната 
вредност. Сега тоа е направено и рече дека таа листа ќе биде составен дел на пописот 
и ќе биде со материјална вредност на средствата која е утврдена со 31.12.2015 година. 

Г-дин Петрушевски, рече дека материјалот за седница по оваа точка бил 
навистина обемен, со над 500 страници и дека комисијата завршила огромна работа. Го 
зачуди тоа, дека се работи за мала институција со околу 50 вработени, а може да има 
толку голема листа од 520 страни. Рече дека ја охрабрува комисијата за следната 
година, се што ќе биде со вредност блиску до нула, да оди во отпис. Лично знае дека 
одделението за информатичка поддршка и технологии, чуваат застарени телефони од 
пред 10 години. Во таа насока, рече дека ги охрабрува, таквите средства што повеќе да 
се отпишуваат, но доколку се уште има информатички средства кои функционираат и се 
во употреба, тогаш би можело со одлука, да се подарат во некоја институција која ќе 
има потреба. 

Г-дин Фетаи рече дека се работи за нормална процедура и постапка, тоа што не е 
веќе потребно и не е во функција за  таа намена, поради времето или истрошеноста, да 
се отпише. Но тоа не значи дека за некого тие средства нема да имаат употребна 
вредност, па рече дека би било добро да се размисли посоодветно во таа насока, дали 
со одреден правилник, одлука или на некој друг соодветен начин, тие да се подарат.  

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.01-687/2 од 09.02.2016 година и едногласно даде одобрение директорот на 
Агенцијата, да донесе одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на 
основните средства, ситниот инвентар, материјалните и резервните делови во магацинот, 
побарувањата и обврските и паричните средства на Агенцијата со утврдена состојба 
заклучно со 31.12.2015 година и Пописните листи од извршениот попис на средствата, 
обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 
извршениот попис во Агенцијата, за 2015 година, кои се доставуваат во прилог на 
Извештајот, и тоа: 

- Пописна листа за утврдената состојба на денарски средства и девизни средства, 
која е лриложена кон Извештајот, како Прилог бр.1, 

- Пописна листа за производите-артиклите во магацинот, бр.1, која е приложена кон 
Извештајот како Прилог бр.2, 

- Пописна листа на основни средства (инвентар и опрема) која е приложена кон 
Извештајот како Прилог бр.З, 

- Пописна листа со предлог за отпис/расход на инвентар и олрема која е приложена 
кон Извештајот како Прилог бр.4, 
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- Пописна листа на побарувањата и обврските, која е приложена кон Извештајот како 
Прилог бр.5 и 

- Пописна листа за ситен инвентар која е лриложена кон Извештајот како Прилог 
бр.6. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, да изврши отпис 
на основните средства, содржани во Пописната листа за отпис/расход на инвентар и 
опрема која е лриложена кон Извештајот (како Прилог бр.4). 

 Отпишаните средства да паднат на товар на капиталот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
 Точка 5 

            Разно. 

            Немаше точки под Разно. 

 

 
 

 
 
 

Бр. 02-739/6                                              Агенција за аудио и 
16.02.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                 
                                   Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


