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ЗАПИСНИК 

од првото продолжение на 13-та седница на  
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржано на 29.03.2016 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, Цветанка Митревска, м-р 
Магдалена Давидовска, Горан Радуновиќ, Билјана П. Парлеева, м-р Ружица Бошнакоска 
Јотевска, м-р Ивана Стојановска. 

Други присутни: Дејан Георгиевски од ЦРМ. 
 

Г-дин Петрушевски го отвори првото продолжение на 13-та седница на Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12:00 часот и 
се одржа во просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, објасни дека за продолжението на седницата има една точка, а 
тоа е Предлог-записникот од 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година. Наведе дека записникот 
беше одложен, затоа што г-дин Фиданоски и г-дин Трајчев, дадоа свои забелешки. 
Стручната служба го достави повторно, со содржина направена врз основа на проверка на 
снимката и дадените забелешки. 

Г-дин Трајчевски, образложи дека содржината на записникот кој е доставен на 
седницата, кореспондира со аудио/видео снимката од истата седница. 

Г-дин Трајчев, рече дека ќе го прифати записникот и се согласи дека она како што е 
кажано така треба да влезе во записникот. Објасни дека неговата забелешка повеќе била во 
прецизирање на кажаното, за да мислата биде појасна.  

Г-дин Фиданоски, рече дека ќе го прифати записникот, битно е во него мислата да се 
искаже, да има целина, а не е буквално збор до збор да биде пренесено како што е. 

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 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 15.03.2016 година. 
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Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 12-та седница 
на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 
15.03.2016 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

 
 
 

Бр.02-1513/8                                                       Агенција за аудио и 
06.04.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                         
                                       Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р 


