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ЗАПИСНИК 

од 01 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 08.01.2015 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 Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ (годишен 

одмор). 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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

Неделковски, м-р Драгица Љубевска, м-р Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Ивона 

Муфишева – Алексовска, Илија Витков. 

            Други присутни: / 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 01-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата. Пред да се стави на усвојување предложениот Дневен ред, 

тој информираше дека членот на Советот на АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, е отсутна од 

оправдани причини поради користење годишен одмор. 

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 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.12.2014 година, која имаше и едно 

продолжение, одржано на 30.12.2014 година. 

2. Усвојување на Записникот од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.12.2014 година. 

3. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење 

радиодифузна дејност бр.07-184 од 28.05.2013 година  на ТРД ТВ М ДООЕЛ Охрид. 

4. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење 

радиодифузна дејност бр.07-185 од 28.05.2013 година  на ТРД ТВ Студио ТЕРА 

Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 

5. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење 

радиодифузна дејност бр.07-1980/1 од 18.06.2007 година  на ТРД Радио ЦЕ ДЕ 

Валентина Михајловска ДООЕЛ Велес. 

6. Предлог-Одлука за престанок на важност на дозвола за вршење 

радиодифузна дејност бр.07-193 од 28.05.2013 година  на ТРД НОВА ДООЕЛ Куманово. 
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7. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Податоци за досегот на 

радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што 

емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска 

комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на 

регионално и на локално ниво. 

8. Разно. 

 

 

 

Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно, со 6 гласа „за“ го усвои 

Записникот од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 27.12.2014 година, која имаше и едно продолжение, 

одржано на 30.12.2014 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно, со 6 гласа „за“ го усвои 

Записникот од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 30.12.2014 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски, истакна дека ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ 

емитувал програма на локално ниво во Охрид и Дебрца и не побарал замена на 

дозволата, туку доставил барање за доделување на нова дозвола на регионално ниво 

и Советот на АААВМУ донесе одлука за доделување на таква дозвола. Со оглед на 

таквата состојба, на седницата се предлага да престане да важи дозволата што ја има. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-140 од 05.01.2015 година и едногласно донесе Одлука за 

престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ТВ М 

Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ, бр.07-184 од 28.05.2013 година, со текст како што 

беше предложена. 

Дозволата од точка 1 на овој заклучок престанува да важи на 05.01.2015 година, 

рокот заклучно со кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно 

член 154 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, имаше 

обврска да изврши замена на постојните дозволи со нови дозволи за телевизиско или 

радио емитување, а за која замена ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ, не 

поднесе пријава до Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведената одлука да ја 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

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

Агенцијата. 
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Точка 4 

Г-дин Трајчевски, објасни дека ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола 

ДООЕЛ емитувал програма на локално ниво во Битола и не побарал замена на 

дозволата, туку доставил барање за доделување на нова дозвола на регионално ниво 

и Советот на АААВМУ донесе одлука за доделување на таква дозвола.. Со оглед на 

таквата состојба, на седницата се предлага да престане да важи дозволата што ја има. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-139 од 05.01.2015 година и едногласно донесе Одлука за 

престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 

радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, бр.07-185 

од 28.05.2013 година, со текст како што беше предложена. 

Дозволата од точка 1 на овој заклучок престанува да важи на 05.01.2015 година, 

рокот заклучно со кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно 

член 154 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, имаше 

обврска да изврши замена на постојните дозволи со нови дозволи за телевизиско или 

радио емитување, а за која замена Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА 

Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, не поднесе пријава до Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведената одлука да ја 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

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

Агенцијата. 

 

 

Точка 5 

Г-дин Трајчевски, објасни дека Трговското радиодифузно друштво Радио ЦЕ ДЕ 

Валентина Михајловска ДООЕЛ Велес воопшто не побарало замена на дозволата и со 

оглед на таквата состојба, на седницата се предлага да престане да важи дозволата 

што ја има.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.08-139 од 05.01.2015 година и едногласно донесе Одлука за престанок 

на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 

радиодифузно друштво Радио ЦЕ ДЕ Валентина Михајловска ДООЕЛ Велес, бр.07-

1980/1 од 18.06.2007 година, со текст како што беше предложена. 

 Горенаведената дозвола престанува да важи на 05.01.2015 година, рокот 

заклучно со кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 

154 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, имаше обврска да 

изврши замена на постојните дозволи со нови дозволи за телевизиско или радио 

емитување, а за која замена Трговското радиодифузно друштво Радио ЦЕ ДЕ 

Валентина Михајловска ДООЕЛ Велес, не поднесе пријава до Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведената одлука да ја 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

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

Агенцијата. 
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Точка 6 

Г-дин Трајчевски, објасни дека Трговското радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ 

Куманово воопшто не побарало замена на дозволата и со оглед на таквата состојба, на 

седницата се предлага да престане да важи дозволата што ја има. Тој додаде и дека 

Трговското радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово веќе извесно време не 

емитува програма.  

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-138 од 05.01.2015 година и едногласно донесе Одлука за 

престанок на важноста на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското 

радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ Куманово, бр.07-193 од 28.05.2013 година, со 

текст како што беше предложена. 

Дозволата од точка 1 на овој заклучок престанува да важи на 05.01.2015 година, 

рокот заклучно со кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно 

член 154 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, имаше 

обврска да изврши замена на постојните дозволи со нови дозволи за телевизиско или 

радио емитување, а за која замена Трговското радиодифузно друштво НОВА ДООЕЛ 

Куманово, не поднесе пријава до Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведената одлука да ја 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

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

Агенцијата. 

 

 

Точка 7 

Г-дин Трајчевски ја објасни потребата од јавна набавка за услугата: податоци за 

досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските 

станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна 

електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат 

програма на регионално и на локално ниво.  

Раководителот на Секторот за истражување и долгорочен развој, м-р Магдалена 

Давидовска – Довлева, изнесе детали за јавната набавка за услугата: податоци за 

досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските 

станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна 

електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат 

програма на регионално и на локално ниво.  

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-48/1 од 05.01.2015 година и едногласно го прифати 

поднесеното Барање за доделување на договор за јавна набавка со техничка 

спецификација и даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на 

постапка за јавна набавка-услуга: Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот 

во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно 

ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на 

телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го реализира 

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 

набавки. 
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Точка 8 

Разно. 

Немаше точки под Разно на оваа седница. 

 

 

 

 

Подготвил:  Огнен Неделковски 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
Бр.02-30/7                                   Агенција за аудио и 

26.01.2015 година                      аудиовизуелни медиумски услуги  

 

 С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

                

                             Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


