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ЗАПИСНИК 

од 14 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 02.04.2015 година 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател 

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

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 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 Магдалена 

Давидовска Довлева, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Илија Витков. 

Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 14-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, ги извести членовите на Советот, дека Заменикот на 

претседателот г-дин Фетаи по електронска пошта известил дека нема да биде во 

можност да присуствува на седницата.    

           Предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени. 

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

 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.03.2015 година. 

2. Предлог - Oдлука за одземање на дозволата за радио емитување на Друштвото 

за радио дифузија „ДИ-ЏЕЈ Славе“ ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 05.01.2015 година. 

Разно. 

 

 

Точка 1 

 Г-дин Петрушевски, предложи да се одложи точката бр.1, усвојување на 

Записникот од 13-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 30.03.2015 година, од причина што материјалот не беше 

готов. Објасни дека временскиот период за изработка на записникот бил краток во 

однос на дискусијата од седницата која била обемна. Во врска со неговиот предлог, ги 

повика членовите на Советот да се јават за дискусија. 

 Г-дин Фиданоски рече дека нема потреба да се гласа, затоа што Претседателот 

на Советот има право да ја одложи точката. 

 Советот на Агенцијата го одложи усвојување на Записникот од 13-та седница на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 
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30.03.2015 година, за првото продолжение на 14-та седница, кое ќе се одржи пред 

почетокот на првата наредна седница. 

 

 

 Точка 2 

           Г-дин Трајчевски објасни дека врз основа на извршениот стручен надзор, 

Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, не приложи документи - 

копија од М1/М2 обрасци и/или договори за дело односно авторски договори, како 

доказ дека од негова страна е исполнет минималниот услов - дека се ангажирани 

најмалку 3 (тројца) вработени, од кои 2 (двајца) новинари со висока стручна спрема 

(ВСС). При тоа, овластеното лице на радиодифузерот ги известил овластените лица за 

вршење стручен надзор дека овие документи ќе бидат доставени во Агенцијата 

дополнително, но во Агенцијата не се пристигнати потребните документи. Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 11-та седница 

одржана на ден 18.03.2015 година, покрена постапка за одземање на дозволата за 

радио емитување на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

Даден му е рок од 15 дена да ги достави потребните документи, кој рок истекува денес. 

Г-дин Трајчевски објасни дека Агенцијата му дала можност во рок од 15 дена да 

достави договори согласно Правилникот за минимални технички, просторни, 

финансиски и кадровски услови и Законот за работни односи. Во текот на вчерашниот 

ден доставил договори со видни недостатоци, како на пример што еден од договорите 

не е потпишан од никого. Информира и дека Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 

Славе ДООЕЛ Струга, нема доставени податоци, согласно член 13 став 1 од Законот за 

медиуми, според кој радиодифузерите се должни да ги достават до Агенцијата до 31 

март. 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 

Магдалена Давидовска Довлева, објасни дека Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ 

Славе ДООЕЛ Струга, изминатите години не покажал степен на исполнување на 

законските обврски. И минатата година била покрената постапка за одземање на 

дозволата според член 13 став 1 од Законот за медиуми, а потоа и запрена. 

Сопственикот на радиодифузерот бил во Австралија и во текот на денешниот ден два 

пати телефонски се јавил и тврдел дека во иднина ќе се однесуваат професионално. 

Г-дин Фиданоски рече дека негово лично мислење е да му се даде шанса и овој 

пат, ако ништо друго да нема изговор дека не му е дадена шанса и му е одземена 

дозволата. Секогаш се залага медиумот да опстане се додека самиот смета дека има 

можност и се додека не се затвори од т.н. не пазарно работење. Предложи, според 

него, да се повлече постапката, да му се наложи на радиодифузерот да донесе нови 

уредни документи, со потпис и нотарски заверени. 

 Г-дин Трајчевски предложи Советот да ја запре постапката за одземање на 

дозволата а да му се наложи во рок од 15 дена, да достави договори потпишани со 

цело име и презиме и своерачен потпис од страна на ангажираните лица, доставените 

договори да бидат архивски заверени, доказ дека средствата за извршената услуга 

предвидени во договорот се исплатени и изјава заверена на нотар од ангажираните 

лица дека ги склучиле наведените договори со радиодифузерот.  

 Г-дин Петрушевски рече дека се залага да му се дадат максимални шанси на 

Друштвото за радио дифузија „ДИ-ЏЕЈ Славе“ ДООЕЛ Струга, иако е сомнителна 

целата доставена документација. При тоа рече дека го поддржува и предлогот на г-дин 

Трајчевски и на г-дин Фиданоски. 

 Г-дин Трајчев рече дека се согласува да му се даде уште една шанса, да се 

испита документацијата дали е веродостојна, со тоа што ќе се побара нотарска изјава 

дека ангажираните лица наведени во договорот, навистина го склучиле договорот. 
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 Советот на Агенцијата едногласно одлучи да се запре постапката за одземање 

на дозволата за радио емитување на Друштвото за радио дифузија „ДИ-ЏЕЈ Славе“ 

ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 05.01.2015 година. 

 Се задолжи Секторот за стратешко планирање и авторски права, да подготви 

допис до Друштвото за радио дифузија „ДИ-ЏЕЈ Славе“ ДООЕЛ Струга, со кој ќе 

побара во рок од 15 дена од денот на приемот на дописот, наведениот радиодифузер 

да достави договори потпишани со цело име и презиме и своерачен потпис од страна 

на ангажираните лица, доставените договори да бидат архивски заверени, доказ дека 

средствата за извршената услуга предвидени во договорот се исплатени и изјава 

заверена на нотар од ангажираните лица дека ги склучиле наведените договори со 

радиодифузерот.  

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, 

горенаведениот допис да го достави до Друштвото за радио дифузија „ДИ-ЏЕЈ Славе“ 

ДООЕЛ Струга. 

 

 

Бр. 02-2571/3                                                Агенција за аудио и 

08.04.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е 

Заменик на претседателот                         

на Советот 

 

д-р Милаим ФЕТАИ, с.р. 

 

 

 

 
 


