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ЗАПИСНИК 

од 8 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 05.09.2014 година 

 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател 

на Советот на АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, 

Селвер Ајдини и Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Милаим Фетаи, Заменик на 

претседателот на Советот на АААВМУ (оправдано отсутен). 

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

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, м-р Ружица Бошнакоска 

Јотевска, Катерина Доневска. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 8-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 дека пред започнување на седницата, г-дин 

Фетаи по електронска пошта доставил известување дека поради смртен случај во 

семејството, нема да може да присуствува на седницата.  

Предлози за дополнување и измена на предложениот дневен ред не беа 

понудени. 

            Советот на Агенцијата едногласно го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

  
1. Усвојување на Записникот од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.08.2014 година, за која имаше и 

едно продолжение, одржано на 29.08.2014 година.  

2. Предлог - одлука за објавување јавен конкурс за избор на директор на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

3. Предлог - одлука за објавување јавен конкурс за избор на заменик на 

директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

4. Предлог - одлука за формирање Комисија за евалуација на пријавите на 

кандидатите по објавените јавни конкурси за избор на директор и заменик на 

директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

5. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за санирање од 

последиците од поплавата во 1 (една) канцеларија во Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

6. Разно.  
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 Точка 1 

  Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 7-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.08.2014 година, 

за која имаше и едно продолжение, одржано на 29.08.2014 година.  

Г-дин Фиданоски рече дека го прочитал записникот и дека така како што е даден 

како материјал има ситни недостатоци, но рече, толку се ситни што нема да влијаат на 

целината на записникот како документ. Наведе дека генерално е тоа што сите го 

дискутирале на 7-та седница и нејзиното продолжение. Смета дека записникот ги 

задоволува критериумите за тоа кој што зборувал и како е регистриран, особено затоа 

што на седницата имаше обемна работа на која се дискутираше за Деловникот за 

работа на АААВМУ, така што во најголем дел е пренесена коректно, има некои ситни 

недостатоци, но рече, не ја менуваат суштината дека станува збор за добар документ. 

Г-дин Петрушевски рече дека лично е задоволен од предложениот записник и 

смета дека е многу блиску до оној формат што го кажале на седница како препорака до 

службите. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно 

го усвои Записникот од 7-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.08.2014 година, за која имаше и едно 

продолжение, одржано на 29.08.2014 година, во текстот како што беше предложен.  

 

 

Точка 2 

Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог - одлуката за објавување јавен 

конкурс за избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

Г-дин Петрушевски воведно рече и за двете точки од дневниот ред (точка 2 

„Предлог - одлука за објавување јавен конкурс за избор на директор на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“ и Точка 3 „Предлог - одлука за објавување 

јавен конкурс за избор на заменик на директорот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги“), дека се предложени истовремено, со надеж дека и 

директор на Агенцијата и неговиот заменик хипотетички би се избрале во ист ден и 

дека заедно ќе соработуваат во мандатот од 7 години. На овој начин рече дека сака да 

се постигне тие да се чувствуваат како тим, на самиот старт да се постигне единство, 

нивните мандати да течат паралелно, со можност да се усвојат во ист ден. Во текот на 

дискусијата, го објасни предложениот материјал, Предлог-Одлуката и Предлог - 

Јавниот конкурс, за кој рече дека е предложен да трае до 24.09.2014, со што би се 

имало доволно време да се јават што повеќе кандидати и да ги соберат потребните 

документи. 

В.д. Директорот, д-р Зоран Трајчевски, рече дека во материјалот што го 

подготвила стручната служба, на негово барање било додадено потврдата дека не е 

изречена забрана за вршење професија, дејност или должност, да биде издадена од 

Централниот регистар на Република Македонија, бидејќи има пракса и Судот за 

прекршоци во Скопје, иако нема таква законска надлежност, да издава таква потврда. 

За да не се доведат кандидатите во заблуда, и во Одлуката и во Конкурсот, и за 

директорот и за заменик на директорот, точно е наведено од каде треба да се издаде 

потврдата. 

Г-дин Фиданоски рече дека има дилема во однос на документите од двете точки 

(точка 2 „Предлог - одлука за објавување јавен конкурс за избор на директор на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“ и Точка 3„ Предлог - одлука за 

објавување јавен конкурс за избор на заменик на директорот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги“), за Јавниот конкурс и тоа во точката „III.Дневно 
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работно време: од 08:00/08:30 часот до 16:00/16:30 часот“. Запраша дали е тоа малку 

престрого дефинирано како работно време и дали може да создава понатаму некои 

формални проблеми, затоа што може да се случи идниот директор и заменик на 

директорот поради природата на работата да остане на работа и до 20 часот или 22, 

зборувајќи хипотетички? Запраша дали ова мора да стои во текстот и дали може да 

создаде евентуална забуна? 

Г-дин Петрушевски одговори дека тоа мора да стои пред сé поради последните 

измени во Законот за работни односи, така што во сите конкурси за работни места 

задолжително треба се објавуваат овие податоци, а во спротивно следуваат казнени 

мерки. 

Г-дин Трајчев рече дека во Законот за работни односи е така предвидено, но 

бидејќи се работи за избор за директор, смета дека стручната служба треба да провери 

дали работното време во конкурсот може да биде поинаку дефинирано, доколку тоа 

законски е можно. Исто така имаше техничка забелешка на формулацијата во Предлог-

Одлуката за објавување јавен конкурс: „кандидатот за директор, неговиот брачен 

другар или вонбрачен другар, како и блиски роднини во права линија до второ колено, 

не можат да имаат дел на акции, директно или индиректно во организации што 

извршуваат активности што директно спаѓаат под надлежност на Агенцијата“. Рече 

дека треба да стои „да немаат дел на акции“. Објасни дека тоа се услови кој се 

предвидени со ЗААВМУ, но како формулација треба да биде наведено дека немаат 

дел на акции. Истото, предложи да биде изменето и во изјавата која кандидатот треба 

да ја достави во потребните документи, каде се бара: “изјава дека кандидатот за 

директор, неговиот брачен другар или вонбрачен другар, како и блиски роднини во 

права линија до второ колено, не можат да имаат дел на акции, директно или 

индиректно во организации што извршуваат активности што директно спаѓаат под 

надлежност на Агенцијата (заверена кај нотар)“. Целта на Законодавецот е да даде 

формулација дека целиот период и за време на изборот за директор и по изборот не 

можат да имаат акции. Доколку се гледа член 19 од ЗААВМУ, тој дава услови за 

директор, а не критериуми за избор на директор, за да Советот ја користи таа 

формулација. Односно во Јавниот оглас се определуваат критериумите за избор на 

Директор. Смета дека и таму треба да се стави истата формулација, бидејќи се даваат 

критериуми во овој момент, но доколку се стекнат во периодот на мандатот, директорот 

ќе биде разрешен.  

Г-дин Фиданоски рече дека во таа насока е лоша законската формулација, 

односно треба да стои „не смеат да поседуваат“ или „не смеат да имаат“. Тој се 

согласи со предлогот на г-дин Трајчев, дека во изјавата треба да стои дека “немаат 

дел на акции“ 

Г-дин Петрушевски рече дека смета дека зборовите „не можат да имаат дел на 

акции“, го опфаќаат и сегашното и идното време, односно за целиот мандат од 

следните 7 години. 

Советот на Агенцијата едногласно го усвои предлог на г-дин Трајчев и г-дин 

Петрушевски, во Предлог-Одлуката да стои дека „кандидатот за директор, неговиот 

брачен другар или вонбрачен другар, како и блиски роднини во права линија до второ 

колено, „не можат да имаат дел на акции“, директно или индиректно во организации 

што извршуваат активности што директно спаѓаат под надлежност на Агенцијата“, а 

формулацијата во изјавата место зборовите „не можат да имаат дел на акции“, да 

биде заменета со зборовите: „немаат дел на акции“. 

Советот на Агенцијата едногласно донесе одлука да се објави јавен конкурс за 

избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 

односи со јавноста, Јавниот конкурс кој е составен дел на одлуката, да го објави во 2 
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(два) дневни весника, тоа: 1 (еден) дневен весник што се издава на македонски јазик и 

1 (еден) дневен весник што се издава на јазик што го зборуваат најмалку 20% од 

граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот. 

Јавниот конкурс да трае заклучно со 24.09.2014 година. 

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

одлуката и јавниот конкурс кој е составен дел на 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 3 

Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог - одлуката за објавување јавен 

конкурс за избор на заменик на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

Г-дин Петрушевски воведно објасни дека важат истите услови како за избор на 

директор, така и за избор на заменик на директорот, наведени и во Предлог-одлуката и 

во Предлог-Јавниот конкурс, со горенаведената измената предложена од г-дин Трајчев. 

Г-дин Трајчев рече дека има една дилема, односно постави прашање за 

дискусија, дали во случајот избор за директор и заменик на директорот, се работи за 

засновање на работен однос, наведувајќи примери од Законот за трговски друштва за 

лицата што се избрани за извршни директори или како Управен одбор? Уште еднаш 

нагласи Стручната служба на Агенцијата треба да провери дали во овој случај, за 

избор на директор, важи Законот за работни односи, затоа што има доста измени во тој 

дел? 

Г-дин Ајдини го праша г-дин Трајчев дали прашањето за работниот однос го 

поставува само за директорот или и за заменикот на директорот? 

Г-дин Трајчев рече дека дилемата ја има и за двајцата кандидати, потенцирајќи 

да не се оди само по инерција туку да се провери убаво уште еднаш и за двата 

кандидати. 

Г-дин Трајчевски рече дека на веб страната на Агенцијата за вработување 

имало соопштение за најновите измени на Законот за работни односи, каде биле 

наведени задолжителните елементи кои мора да ги содржи секој јавен оглас за 

вработување. Согласно најновите измени, направени се двата предложени документи. 

Г-дин Петрушевски рече дека согласно ЗААВМУ, директорот и заменикот се 

вработени во Агенцијата, а согласно на тоа и во систематизацијата на работните места 

во Агенцијата се направени тие промени, односно рече дека директорот е 

професионално вработен во Агенцијата и сé што важи за директорот важи и за 

заменикот. 

Г-дин Јанчески како појаснување рече дека во претходниот мандат кога биле 

избрани за членови на тогашниот Совет, изборот бил направен во Собранието на 

Република Македонија, а членовите биле вработени во Советот. 

 Советот на Агенцијата едногласно донесе одлука да се објави јавен конкурс за 

избор на заменик на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, вклучувајќи да во Предлог-Одлуката биде наведено дека „кандидатот за 

заменик на директорот, неговиот брачен другар или вонбрачен другар, како и блиски 

роднини во права линија до второ колено, „не можат да имаат дел на акции“, директно 

или индиректно во организации што извршуваат активности што директно спаѓаат под 

надлежност на Агенцијата“, а формулацијата во изјавата за заменик на директорот да 

гласи: „немаат дел на акции“. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, Јавниот конкурс кој е составен дел на одлуката, да го 

објави во 2 (два) дневни весника, тоа: 1 (еден) дневен весник што се издава на 

македонски јазик и 1 (еден) дневен весник што се издава на јазик што го зборуваат 

најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот. 

 Јавниот конкурс да трае заклучно со 24.09.2014 година. 

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

одлуката и јавниот конкурс кој е составен дел на 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 4 

Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог - одлуката за формирање Комисија 

за евалуација на пријавите на кандидатите по објавените јавни конкурси за избор на 

директор и заменик на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

Г-дин Петрушевски објасни дека согласно ЗААВМУ, Советот во одредени случаи 

може да формира времени комисии за одредени работи. Предлогот што е доставен во 

материјалите рече дека е лично поднесен од него. Објасни дека можеби направил 

мала процедурална грешка што предлогот не го доставил по електронска пошта туку 

телефонски до в. д. Директорот и Стручната служба. Неговиот предлог беше Комисија 

за евалуација на доставените пријави на кандидатите по објавените јавни конкурси за 

избор на директор и заменик на директорот на Агенцијата, да биде формирана од: 

- Лазар Трајчев, член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги - Претседател на Комисијата; 

- Селвер Ајдини, член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги - член на Комисијата и 

        -  Асс. м-р Методија Јанчески, член на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги - член на Комисијата. 

Г-дин Петрушевски oбјасни дека Комисијата ќе направи евалуација на 

пристигнатите документи од пријавените кандидати и ќе достави Извештај со предлог 

за избор до Советот. Во таа насока г-дин Петрушевски запраша дали има и други 

предлози од членовите на Советот? 

Г-дин Фиданоски рече кога се носел Деловникот минатата седница, во 

дискусиите што ги имаме, беше речено дека пракса во работата во Советот била 

џентлменска, дека сме транспарентни меѓу себе и пред јавноста. Дел од тоа го 

внесовме и во деловникот а дел оставивме на џентлменството меѓу себе. Во таа 

насока рече дека има впечаток дека на првата седница после Деловникот, тој принцип 

се крши. Вие велите дека Ваш личен предлог е составот на комисијата што треба да 

направи евалуација на сите пристигнати кандидатури за двете позиции, директор и 

заменик на директорот. Претпоставувам, рече дека пред да ги ставите на хартија, сте 

ги консултирале тројцата номинирани дали прифаќаат да бидат дел од таа комисија, 

сте ги информирале за намерата и сте добиле согласност од нив да бидат ставени на 

хартија. Му постави прашање на г-дин Петрушевски, по кои критериуми тоа го направил 

и зошто баш овие имиња се ставени? Рече за да не биде погрешно разбран, нема 

апсолутно против никого нив лично, поставува прашање принципиелно, и запраша 

зошто на пример не е г-дин Петрушевски или зошто г-дин Фетаи и г-ѓа Машовиќ не се 

кандидати за членови на комисијата, дали овие тројца се постручни од сите други или 

не е така, фигуративно изразено дали сте ги одбирале по пат на Бинго или по некоја 
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друга игра на среќа, или овде се работи за некоја координација на некое друго ниво во 

кое што некој од членовите на Советот се целосно исклучени, а нели имаме 

констатирано вака неформално дека сите сме еднакви овде? За себе рече дека до 

моментот на пристигнувањето на материјалите за седницата денеска, немал поим дека 

ќе има ваква точка, односно дека ќе имаме комисија, и немал поим кој ќе биде составот 

за комисијата. Рече дека сака да каже, дека лично мисли дека ова е непринципиелно во 

однос на него лично, и од тие причини бара и одговор. 

Г-дин Петрушевски рече дека ја навел неговата грешка дека предлогот не е 

направен по е-маил претходно, признава дека згрешил, заборавил, но после кога веќе 

го видел материјалот му било нелогично отпосле да праќа е-маил. Логиката на 

предлогот рече дека е следна: г-дин Ајдини и г-дин Јанчески се претходни членови на 

Советот и до сега учествувале во неколку вакви слични комисии за вработување, така 

да претходните 10 лица кои се вработија во Советот, именуваните беа членови на 

Комисијата и имаат искуство. Додал уште еден нов член за Комисија и тоа правник кој 

ќе ја следи процедурата да не се погреши. Уште еднаш се извини, а за самиот себе 

рече дека не се ставил затоа што му било не логично бидејќи е Претседател на 

Советот и од истата причина не го ставил и г-дин Фетаи, додека за г-ѓа Машовиќ и г-дин 

Фиданоски рече дека воопшто не ги консултирал, ниту прашал. Рече дека некогаш 

мора да се пресече и да се донесе одлука. Предлогот е тој, доколку има друг предлог 

ги замоли членовите да се изјаснат. Наведе, дека причините ги кажал искрено и 

отворено. 

Г-дин Фиданоски рече дека сака пак да запраша од кои критериуми се водел при 

изборот, дали единствениот критериум е дека тие биле во минатиот состав и имаат 

искуство во работата на тоа а другиот е нов член или затоа што на некого повеќе му се 

допаѓаат или не му се допаѓаат. Пак рече дека ова му личи на непринципиелно 

однесување, го става во сомнеж за целата ситуација и при тоа сака да каже дека “Вие 

рековте дека имаат искуство за вработување во Агенцијата, но овде станува збор за 

јавен конкурс за еден од органите на Агенцијата, за директор и заменик на директорот, 

кој што исто стои во Законот. Тоа е различно, суштински ќе се согласиме има разлика, 

конечно и формално има затоа што просторот така да се изразам што е потрошен во 

одредбите од Законот и Деловникот за директорот и неговиот заменик, пред се за 

директорот, е многу поголем отколку просторот за стручната служба, односно за дел од 

вработените и т.н. Сакам да кажам дека ова што го кажувам го кажувам јавно, сметам 

дека е непринципиелно и од тие причини од овој момент натака го задржувам правото 

да бидам воздржан за целата постапка на изборот“. 

Г-дин Трајчевски рече дека за ваква точка во Дневниот ред биле информирани 

сите членови на Советот, вработените во Агенцијата и лично тој, во вторник со е-маил. 

Наведе дека не е точно дека вчера или денес г-дин Фиданоски дознал дека ќе има 

ваква точка на Дневен ред.  

Г-дин Фиданоски рече дека се согласува со забелешката на Г-дин Трајчевски и 

дека тоа ќе го коригира бидејќи е-маилот е добиен во вторник, но за составот на 

комисијата немал абер до вчера. Исто така на крајот додаде дека сака да го искористи 

деловничкото право, и неговата дискусија да биде наведена како издвоено мислење во 

записникот. 

 Советот на Агенцијата, со 5 гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Фиданоски, 

донесе одлука да се формира Комисија за евалуација на доставените пријави на 

кандидатите по објавените јавни конкурси за избор на директор и заменик на 

директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во состав: 

- Лазар Трајчев, член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги - Претседател на Комисијата; 
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- Селвер Ајдини, член на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги - член на Комисијата и 

        -  Асс. м-р Методија Јанчески, член на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги - член на Комисијата. 

 Советот на Агенцијата ја задолжи горенаведената Комисија, да изврши 

евалуација и административна селекција на поднесените пријави на кандидатите по 

објавените јавни конкурс за избор на директор и заменик на директорот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и до Советот на Агенцијата да достави 

Извештај со предлог за избор.  

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

одлуката. 

 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 5 

Г-дин Трајчевски го објасни предлогот за давање одобрение на в. д. Директорот 

на Агенцијата, да донесе Одлука за санирање од последиците од поплавата во 1 (една) 

канцеларија (бр. 54) во вкупен износ кој нема да надмине од 30.000,00 денари без 

пресметан ДДВ, со цел да се обезбедат соодветни услови за работа. Следствено на 

тоа Агенцијата на 01.09.2014 година упати Барање за доставување понуди и рече дека 

Понудата од „ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ Скопје е финансиски најповолна за Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата едногласно го усвои Предлогот на в. д. Директорот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.02-4386/1 од 02.09.2014 година и даде одобрение 

на в. д. Директорот на Агенцијата, да донесе Одлука за санирање од последиците од 

поплавата во 1 (една) канцеларија (бр. 54) во вкупен износ кој нема да надмине од 

30.000,00 денари без пресметан ДДВ. 

 Со оглед дека Понудата бр.03-4368/2 од 02.09.2014 година од „ИНКОМ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ Скопје е финансиски најповолна за Агенцијата, Советот даде 

одобрение на в. д. Директорот на Агенцијата, да донесе Одлука да се одобрат средства 

во износ од 19.613,00 денари со пресметан ДДВ (16.615,00 денари без ДДВ и износ на 

ДДВ кој се пресметува посебно и изнесува 2.998,99 денари) за набавка од овој 

понудувач за набавката, транспорт и изработка на спуштен таван од гипскартонски 

плочи на соодветна конструкција со бандажирање на слоевите и глетување.  

 За реализирање на горенаведената услуга, средствата се обезбедени од 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-

та година. 

 

 

Точка 6 

 Разно 

 В. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, ги информира членовите 

на Советот, дека Трговското радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт – 

импорт ДОО Неготино, за кого Советот на Агенцијата претходно донесе одлука за 

покренување постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, 

писмено ја известил Агенцијата дека престанува да работи, односно да врши 

радиодифузна дејност. Согласно член 85 од ЗААВМУ, каде е дефиниран престанок на 

важноста на дозволата по сила на Закон, г-дин Трајчевски информира дека донел 

одлука наведеното радиодифузно друштво да се избрише од регистарот на 

радиодифузери, односно во случај кога самиот имател дава писмена изјава, нема 
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потреба Советот да гласа, така да Одлуката која Советот ја донел за покренување 

постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, автоматски 

престанува да важи. Доколку Советот рече смета дека треба да се донесе заклучок за 

запирање на постапката, би можело за идната седница да се подготви материјалот. 

 Г-дин Трајчев рече, кога веќе в. д. Директорот донел одлука со која 

радиодифузерот се брише од регистарот, смета дека Советот на Агенцијата треба да 

донесе Заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за 

вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – 

ЛГН експорт – импорт ДОО Неготино. 

 Г-дин Петрушевски се согласи за следната седница да се подготви материјалот 

за заклучокот. 

 
 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
 
 
 

Бр. 02-4394/6                            Агенција за аудио и 

12.09.2014 година                         аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                Претседател на Советот  

                             Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 


