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ЗАПИСНИК 

од 1- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 08.07.2014 година 

 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Милаим Фетаи, м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, в.д. Директор на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев - Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Драгица Љубевска, Арџент Џелили 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, ја отвори 1-та седница на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна 

во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

Најпрво, в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, им го честиташе 

изборот на членовите на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги: м-р Алма  Машовиќ, м-р Методија Јанчески, д-р Милаим Фетаи, Зоран 

Фиданоски, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и Лазо Петрушевски  да и им посака успешна 

работа во наредните седум години. Потоа го прочита предложениот дневен ред за 1-та 

седница и запраша дали има предлози за измена и дополнување на предложениот 

дневен ред. 

Членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски, предложи Точката 10 

„Предлог за запирање на покренатите прекршочни постапки против ТРД Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје“ да биде поместена подоцна 

во дневниот ред, за да можат да пристигнат на седницата медиумите и да ја следат 

дискусијата по оваа точка. Тој исто така предложи и да се додаде нова точка во 

дневниот ред, во која ќе се развие дебата во Советот на АААВМУ во врска со 

ослободувањето на 39.000 социјалци од плаќање радиодифузна такса, согласно 

предлозите за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, рече дека вообичаено 

новинарите доаѓаат половина час пред почетокот на седница и додаде дека има 

доволно време до Точката 10. Во однос на вториот предлог, в.д. Директорот на 

АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, рече дека Советот на Агенцијата нема законска 

надлежност во тој дел, но доколку членот на Советот на Агенцијата смета дека точката 

треба да биде на дневен ред, треба претходно тоа да го најави и да достави соодветно 

барање и материјал за седница до Претседателот на Советот на Агенцијата.  

Потоа, в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, рече дека, со оглед 

дека следните радиодифузери: Трговско радиодифузно друштво Радио Ват ДОО 

Скопје, Трговско радиодифузно друштво ТВ БОЕМ ДООЕЛ Кичево и Радиодифузното 

трговско друштво Арачина Џавит ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново, Скопје, во 

меѓувреме, во целост го платија годишниот надоместок за дозволата, за што, тој утрово 

достави до членовите на Советот на Агенцијата на мејл писмени предлози,  предложи 
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да се повлечат од дневниот ред следните точки: Точката 11 „Предлог за покренување 

на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Радиодифузното трговско друштво Арачина Џавит ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново, 

Скопје“, Точка 12 „Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ БОЕМ 

ДООЕЛ Кичево“ и Точка 16 „Предлог за покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво Радио 

Ват ДОО Скопје“ да бидат повлечени од дневниот ред. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, од д-р Милаим Фетаи, м-р 

Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер 

Ајдини и Зоран Фиданоски, ги усвои предлозите на в.д. Директор на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски. 

            Потоа, Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, од д-р Милаим Фетаи, 

м-р Алма Машовиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер 

Ајдини и Зоран Фиданоски, го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 39-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.07.2014 година. 

2.  Верификација на мандатот на членовите на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, избрани со Одлука на Собранието на Република 

Македонија, бр. 07-2613/1 од 02.07.2014 година („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.100 од 03.07.2014 година). 

3.  Избор на Претседател на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

4.  Избор на Заменик на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

5.  Предлог за донесување на Одлука за давање овластување, на в.д Директорот 

на Агенцијата. 

6.  Предлог за донесување на Одлука за утврдување на надоместокот за патни 

трошоци на членовите на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

7.  Предлог за донесување на Правилник на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средствата за репрезентација, со 

Предлог – Правилник на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 

користење на средствата за репрезентација. 

8.  Предлог за донесување на Правилник за начинот на користење, управување и 

одржување на службените моторни возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, со Предлог – Правилник за начинот на користење, управување и 

одржување на службените моторни возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

9.  Предлог за донесување на Правилник за користење на службени мобилни 

телефони и 3Г УСБ модеми во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

со Предлог – Правилник за користење на службени мобилни телефони и 3Г УСБ 

модеми во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

10.  Предлог за запирање на покренатите прекршочни постапки против ТРД 

Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје. 
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11.  Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар 

Татеши, Струга ДООЕЛ. 

12.  Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. 

Лажани, Долнени. 

13.  Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР 

СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово. 

14.  Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Друштво за радио дифузија ДИ – ЏЕЈ Славе ДООЕК Струга. 

15.  Предлог за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-

извоз Струга. 

16.  Разно. 

                   
 

 

  Точка 1 

  Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 39-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.07.2014 година. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Лазар Трајчев рече дека ќе биде воздржан 

при гласањето за оваа точка, затоа што во времето на одржување на 39-та седница на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, не бил член на 

Советот на Агенцијата. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски рече дека ќе биде 

воздржан при гласањето за оваа точка, поради истата причина што ја наведе и членот 

на Советот на Агенцијата, Лазар Трајчев.  

 Советот на Агенцијата, со 5 гласа „за“, од д-р Милаим Фетаи, м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески и Селвер Ајдини и два воздржани 

гласови, од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски и од членот на Советот 

на Агенцијата, Лазар Трајчев, го усвои Записникот од 39-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 01.07.2014 година, 

во текстот како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Согласно Одлуката на Собранието на Република Македонија, бр. 07-2613/1 од 

02.07.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.100 од 03.07.2014 

година), Сoветот на Агенцијата го верификуваше мандатот на членовите на Советот:  

- Зоран Фиданоски, новинар на телевизија Алфа, 
- Лазар Трајчев, адвокат од Скопје, 
- асс. м-р Методија Јанчески од Природно-математичкиот факултет, Институт за 

информатика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 
- м-р Алма Машовиќ, магистар по машински науки, 
- Лазо Петрушевски, дипломиран електро инжинер од Велес, 
- Селвер Ајдини, дипломиран политиколог од Куманово и 
- Милаим Фетаи, доктор на политички науки, Институт за Европски студии во 

Тиранскиот универзитет во Албанија. 
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Точка 3 

 Во врска со точката за избор на Претседател на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, 

ги замоли членовите на Советот на Агенцијата да ги дадат своите предлози за 

Претседател на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Лазар Трајчев, предложи Претседател на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да биде членот на 

Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски.   

 Членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски, рече дека недоволно го 

познава предложениот кандидат за Претседател на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и од тие причини ќе биде воздржан при гласањето. 

 Советот на Агенцијата, со 6 гласа „за“, од д-р Милаим Фетаи, м-р Алма 

Машовиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев и Селвер Ајдини и 

еден воздржан глас, од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски, донесе 

Одлука да го избере Лазо Петрушевски за претседател на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот на 

АААВМУ, му го честитаа на Лазо Петрушевски изборот за Претседател на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а тој продолжи да ја води  1-та 

седница на Советот на АААВМУ и со краток пригоден говор, им се заблагодари на 

членовите на Советот на Агенцијата што го избраа за Претседател на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 4 

 Во врска со точката за избор на Заменик на претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски, ги замоли 

членовите на Советот на Агенцијата да ги дадат своите предлози за Заменик на 

претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини, предложи Заменик на 

претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

да биде членот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи.   

 Членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски, рече дека недоволно го 

познава предложениот кандидат за Заменик на претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од тие причини ќе биде 

воздржан при гласањето. 

 Советот на Агенцијата, со 6 гласа „за“, од Претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски, како и од 

членовите на Советот на Агенцијата: д-р Милаим Фетаи, м-р Алма Машовиќ, м-р 

Методија Јанчески, Лазар Трајчев и Селвер Ајдини и еден воздржан глас, од членот на 

Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски, донесе Одлука да го избере д-р Милаим 

Фетаи за Заменик на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 Членовите на Советот на АААВМУ и в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, му честитаа на д-р Милаим Фетаи на изборот за Заменик на претседателот 

на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а тој продолжи 

со краток пригоден говор, им се заблагодари на членовите на Советот на Агенцијата 

што го избраа за Заменик на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 5 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за донесување на Одлука за давање 

овластување, на в.д Директорот на Агенцијата. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

донесување на Одлука за давање овластување, на в.д Директорот на Агенцијата и 

додаде дека оваа одлука ќе важи до донесувањето на Деловникот за работа.  

Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, од Претседателот на Советот 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски, 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, д-р Милаим Фетаи и од членовите на Советот на Агенцијата: м-р 

Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и Зоран 

Фиданоски, го усвои предлогот на в. д. Директорот д-р Зоран Трајчевски, бр.01-3602/1 

од 07.07.2014 година, за донесување на Одлука за давање овластување, на в.д 

Директорот на Агенцијата. 

Советот на Агенцијата одлучи да се овласти в.д. Директорот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги д-р Зоран Трајчевски, да дава овластувања 

на други лица вработени во Агенцијата, во рамките на неговите надлежности и 

одговорности во раководењето, во случај кога тој е отсутен, кога е отсутен и заменик 

Директорот на Агенцијата или поради други причини не е во можност да ја врши својата 

функција, во сите негови надлежности утврдени во член 20 став 1 и 2 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 

 

Точка 6 

  Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за донесување на Одлука за утврдување на 

надоместокот за патни трошоци на членовите на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 
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в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

донесување на Одлука за утврдување на надоместокот за патни трошоци на членовите 

на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и притоа истакна 

дека во надоместокот од 25% се вклучени и патарините. Тој додаде дека оваа одлука 

ќе важи до донесувањето на Деловникот за работа.  

Во дискусијата за оваа точка учестувуваа: Претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски и 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, од Претседателот на Советот 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски, 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, д-р Милаим Фетаи и од членовите на Советот на Агенцијата: м-р 

Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и Зоран 

Фиданоски, го усвои предлогот на в. д. Директорот д-р Зоран Трајчевски, бр.01-3601/1 

од 07.07.2014 година, за донесување на Одлука за утврдување на надоместокот за 

патни трошоци на членовите на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата донесе Одлука членовите на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кои живеат надвор од градот Скопје, да 

имаат право на надоместок за патни трошоци кога присуствуваат на седниците на 

Советот и тоа:  

- за користење на приватен автомобил во износ од 25% од цената на литар 

гориво за соодветното возило, по поминат километар (со приложување на фискални 

сметки од патарини).  

- за користење на автобуски превоз (со приложување на билет/фискална 

сметка) во висина на цената на билетот;  

- за користење на железнички транспорт (со приложување на билет/ фискална 

сметка), во висина на цената на билетот.   

           Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

           Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 

 

Точка 7  

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за донесување на Правилник на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средствата за 

репрезентација. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

донесување на Правилник на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за користење на средствата за репрезентација. 

По дискусијата, во која учествуваа членовите на Советот на Агенцијата: Зоран 

Фиданоски и Лазар Трајчев, Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, од 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, д-р Милаим Фетаи и од членовите на Советот на 
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Агенцијата: м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски, го усвои предлогот на в. д. Директорот д-р Зоран Трајчевски, бр.01-

3600/1 од 07.07.2014 година, за донесување на Правилник на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средствата за репрезентација. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно, 

со 7 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, д-р Милаим Фетаи и од 

членовите на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар 

Трајчев, Селвер Ајдини и Зоран Фиданоски, го усвои предложениот Правилник на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средствата за 

репрезентација. 

Со денот на влегување во сила на горенаведениот Правилник, престанува да 

важи  Правилникот за користење на средствата за репрезентација во Советот за 

радиодифузија на РМ бр.01-2042/1 од 26.04.2012 година. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник да 

го објави на огласната табла на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот правилник да го објави на веб 

страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 8 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за донесување на Правилник за начинот на 

користење, управување и одржување на службените моторни возила на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

донесување на Правилник за начинот на користење, управување и одржување на 

службените моторни возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, даде свој предлог 

за измена на предложениот Правилник. Тој предложи во Правилникот да пишува дека 

Директорот на Агенцијата го потпишува патниот налог за Заменик директорот, а не 

Претседателот на Советот, како што е наведено во текстот на предложениот 

Правилник. Предлогот беше ставен на гласање и се усвои едногласно, со 7 (седум) 

гласа „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот 

на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот 

на Агенцијата: м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар 

Трајчев и Зоран Фиданоски. 

Членот на Советот на Агенцијата м-р Методија Јанчески  даде свој предлог за 

изменување на Правилникот, поради потребата од синхронизација на член 2 и член 5 

од Предлог-Правилникот. Тој предложи на крајот на членот 2, реченицата да се 

дополни со зборовите „и членови на Советот на Агенцијата“. Предлогот беше ставен на 

гласање и се усвои едногласно, со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на Советот на 

Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, 

д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Методија Јанчески, 

Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски. 
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в. д. Директорот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, рече дека за 

него и двата предлога се прифатливи и одат кон подобрување на текстот на 

правилникот. 

Во дискусијата по оваа точка, учествуваа: Заменикот на претседателот на 

Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи, членот на Советот на Агенцијата, Лазар 

Трајчев, како и членот на Советот на Агенцијата, м-р Алма Машовиќ. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно, 

со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите 

на Советот на Агенцијата: м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, 

Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го усвои предложениот Правилник за начинот на 

користење, управување и одржување на службените моторни возила на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Со денот на влегувањето во сила на горенаведениот Правилник, престанува да 

важи Правилникот за условите и начинот на користење на службените моторни возила 

на Советот за радиодифузија на РМ, (Пречистен текст), бр.01-2192/1 од 13.05.2013 

година. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник да 

го објави на огласната табла на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот правилник да го објави на веб 

страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 9 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за донесување на Правилник за користење на 

службени мобилни телефони и 3Г УСБ модеми во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

донесување на Правилник за користење на службени мобилни телефони и 3Г УСБ 

модеми во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно, 

со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите 

на Советот на Агенцијата: м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, 

Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го усвои Предлогот на в.д. Директорот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги д-р Зоран Трајчевски, бр.01-3598/1 од 

07.07.2014 година, за донесување на Правилник за користење на службени мобилни 

телефони и 3Г УСБ модеми во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Со денот на влегување во сила на горенаведениот Правилник, престанува да 

важи Правилникот за користење на службени мобилни телефони во Советот за 

радиодифузија на РМ бр.01-3821/1 од 12.07.2012 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник да 

го објави на огласната табла на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот правилник да го објави на веб 

страната на Агенцијата. 

 

 

Точка 10 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за запирање на покренатите прекршочни 

постапки против ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ 

Скопје. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

запирање на покренатите прекршочни постапки против ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ 

Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје. 

Во дискусијата по оваа точка учествуваа: членот на Советот на Агенцијата, 

Зоран Фиданоски, Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, членот 

на Советот на Агенцијата, Лазар Трајчев, в.д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски и Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим 

Фетаи.  

 Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Методија 

Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го 

усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.03-3597/1 

од 07.07.2014 година, за запирање на покренатите прекршочни постапки против ТРД 

Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно, 

со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите 

на Советот на Агенцијата: асс. м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма 

Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, донесе заклучок за запирање на 

поведените прекршочни постапки (со постапките за порамнување) против ТРД 

Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје, поради измени 

на одредбите за емитување музика од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви 

горенаведените заклучоци. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за програмски работи да подготви 

известувања до ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ 

Скопје, за заклучокот на Советот на Агенцијата за запирање на покренатите 

прекршочни постапки против ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ 

Макпетрол ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот известувањата да ги достави 

до ТРД Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ Макпетрол ДООЕЛ Скопје. 

            Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведените заклучоци да ги објави на веб 

страната на Агенцијата. 
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Точка 11 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Т.В. 

КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ. 

Во дискусијата по оваа точка учествуваа: членот на Советот на Агенцијата, 

Зоран Фиданоски и членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини.  

 Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Методија 

Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го 

усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.07-284 од 

07.07.2014 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар 

Татеши, Струга ДООЕЛ. 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3579/4 

од 04.07.2014 година, беше констатирано дека Трговското радиодифузно друштво Т.В. 

КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ, во законскиот рок од 30 дена од денот на 

приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 

став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија” бр.184/13, 13/14 и 44/14), односно не го платил надоместокот за 

дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок. 

 Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) гласа 

„за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на 

претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и 

Зоран Фиданоски, покрена постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар 

Татеши, Струга ДООЕЛ, бр.07-203 од 28.05.2013 година, врз основа на член 80 став 5, 

а во врска со член 23 став 1 алинеја 3, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 ставови 1 и 2 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14), 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.05-3579/4 од 04.07.2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис 

до Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ, 

со кој ќе го извести дека Советот на Агенцијата најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена 

од денот на приемот на предлогот за покренување постапка за одземање на дозволата 

за вршење радиодифузна дејност бр.07-203 од 28.05.2013 година, ќе донесе Одлука за 

одземање на дозволата, поради непочитување на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14). 



11 

 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ. 

 

 

Точка 12 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ 

ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. Лажани, Долнени. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлогот за 

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. Лажани, Долнени. 

 Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Методија 

Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го 

усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.07-285 од 

07.07.2014 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. 

Лажани, Долнени. 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3579/6 

од 04.07.2014 година, беше констатирано дека Трговското радиодифузно друштво ТВ 

ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. Лажани, Долнени, во законскиот рок од 30 дена од денот на 

приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 

став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија” бр.184/13, 13/14 и 44/14), односно не го платил надоместокот за 

дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок. 

 Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) гласа 

„за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на 

претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и 

Зоран Фиданоски, покрена постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. 

Лажани, Долнени, бр.07-220 од 28.05.2013 година, врз основа на член 80 став 5, а во 

врска со член 23 став 1 алинеја 3, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 ставови 1 и 2 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14), 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.05-3579/6 од 04.07.2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис 

до Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. Лажани, Долнени, со кој 

ќе го извести дека Советот на Агенцијата најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од 

денот на приемот на предлогот за покренување постапка за одземање на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност бр.07-220 од 28.05.2013 година, ќе донесе Одлука за 

одземање на дозволата, поради непочитување на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14). 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, дописот да го достави до 

Трговското радиодифузно друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. Лажани, Долнени. 

  

 

Точка 13  

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи  Предлог за 

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ 

с.Мала Речица, Тетово.  

 Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Методија 

Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го 

усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.07-286 од 

07.07.2014 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР 

СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово. 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3579/3 

од 04.07.2014 година, беше констатирано дека Трговското радио дифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово, во законскиот рок 

од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил 

обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(„Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14 и 44/14), односно не го 

платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок. 

 Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) гласа 

„за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на 

претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: асс. м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар 

Трајчев и Зоран Фиданоски, покрена постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР 

СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица, Тетово, бр.07-189 од 28.05.2013 година, врз 

основа на член 80 став 5, а во врска со член 23 став 1 алинеја 3, член 82 став 1 алинеја 

6 и член 83 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14), 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.05-3579/3 од 04.07.2014 

година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис 

до Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ 

с.Мала Речица, Тетово, со кој ќе го извести дека Советот на Агенцијата најдоцна во рок 

од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на предлогот за покренување постапка за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност бр.07-220 од 28.05.2013 

година, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата, поради непочитување на член 82 



13 

 

став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ 

с.Мала Речица, Тетово. 

 

 

Точка 14  

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштво за радио дифузија ДИ – ЏЕЈ 

Славе ДООЕК Струга. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлог за 

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Друштво за радио дифузија ДИ – ЏЕЈ Славе ДООЕК Струга. 

 Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Методија 

Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го 

усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.07-288 од 

07.07.2014 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Друштво за радио дифузија ДИ – ЏЕЈ Славе ДООЕК Струга. 

 По извршениот контролен административен надзор, во Извештајот бр.05-3575/3 

од 04.07.2014 година, беше констатирано дека Друштвото за радио дифузија ДИ – ЏЕЈ 

Славе ДООЕК Струга и во дополнителниот рок од 45 дена (кој истече на 23.06.2014 

година), не ги објавил податоците на сопствената програма и до Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги не доставил снимка од објавата во рок од 15 дена од 

објавувањето. 

 Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) гласа 

„за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на 

претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: асс. м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар 

Трајчев и Зоран Фиданоски, покрена постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ  Струга, 

бр.07-1996/1 од 18.06.2007 година, врз основа на член 13 ставови 3 и 6 од Законот за 

медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), а во врска со 

член 23 став 1 алинеја 3, член 82 став 1 алинеја 5 и член 83 ставови 1 и 2 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.184/13, 13/14, 44/14), со оглед на фактот дека издавачот на медиумот и во 

дополнително утврдениот рок од 45 (четириесет и пет) дена не ги извршил обврските 

предвидени во член 13 став 3 и 6 од Законот за медиуми, што е утврдено во Писмениот 

извештај за извршен контролен административен надзор бр.03-3575/3 од 04.07.2014 

година. 

 Се задолжува Секторот за правни работи да подготви допис до Друштвото за 

радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ  Струга, со кој ќе го извести дека Советот на 

Агенцијата најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на предлогот за 

покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

бр.07-1996/1 од 18.06.2007 година, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата, 

поради непочитување на член 13 став 3 од Законот за медиуми  („Службен весник на 
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Република Македонија“ бр.184/13, 13/14) а во врска со 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), а во врска со член 13 став 6 од Законот за 

медуми. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ  Струга. 

 

 

Точка 15 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски, да го образложи Предлогот за покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 

Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, го образложи Предлог за 

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговско радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

Членот на Советот на Агенцијата, Селвер Ајдини, рече дека неколку пати се 

обиделе да разговараат, но не можеле да остварат контакт со управителот на ТРД 

Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга. и в. д. Директорот д-р Зоран Трајчевски, ја 

потврди состојбата со Трговско радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-

извоз Струга, наведувајќи дека и во изминатиот период Стручната служба не успеала 

да се стапи во контакт. 

 Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 (седум) гласа „за“ од Претседателот на 

Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата: м-р Методија 

Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски, го 

усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.07-289 од 

07.07.2014 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-

извоз Струга. 

 По извршениот контролен административен надзор, во Извештајот бр.05-3575/2 

од 04.07.2014 година, беше констатирано дека Трговското радиодифузно друштво 

Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга и во дополнителниот рок од 45 дена (кој 

истече на 23.06.2014 година), не ја исполнил обврската од член 13 став 3 од Законот за 

медиуми, односно не ги објавил податоците на сопствената програма и до Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не доставил снимка од објавата во рок од 

15 дена од објавувањето. 

 Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) гласа 

„за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на 

претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата: асс. м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, м-р Алма Машовиќ, Лазар 

Трајчев и Зоран Фиданоски, покрена постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ 

увоз-извоз Струга, бр.07-349 од 02.12.2011 година, врз основа на член 13 ставови 3 и 6 

од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14), 

а во врска со член 23 став 1 алинеја 3, член 82 став 1 алинеја 5 и член 83 ставови 1 и 2 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14), со оглед на фактот дека издавачот на медиумот и 

во дополнително утврдениот рок од 45 (четириесет и пет) дена не ги извршил 
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обврските предвидени во член 13 став 3 и 6 од Законот за медиуми, што е утврдено во 

Писмениот извештај за извршен контролен административен надзор бр.03-3575/2 од 

04.07.2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис 

до Трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга, со кој 

ќе го извести дека Советот на Агенцијата најдоцна во рок од 15 (петнаесет) дена од 

денот на приемот на предлогот за покренување постапка за одземање на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност бр.07-349 од 02.12.2011 година, ќе донесе Одлука за 

одземање на дозволата, поради непочитување на член 13 став 3 од Законот за 

медиуми  („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14) а во врска со 

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), а во врска со член 

13 став 6 од Законот за медуми. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

 

 

Точка 16  

           Разно. 

             Немаше точки под разно на оваа седница на Советот на Агенцијата.  
 
 
 
 
 
 
Подготвил:  Огнен Неделковски 
Контролирал: Огнен Неделковски 
Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 
                     Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
 
 
          
                            
 

Бр. 02-3592/16                Агенција за аудио и аудиовизуелни 

14.07.2014 година                                 медиумски услуги 

  С к о п ј е                                                    П р е т с е д а т е л,  

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 

 


