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ЗАПИСНИК 

од 2- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 14.07.2014 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: д-р Андриана Скерлев - Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Драгица Љубевска, Арџент Џелили 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски ја отвори 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 11 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Најпрво, Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, Лазо Петрушевски, го прочита предложениот дневен ред за 2-та 

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

дневен ред. 

в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека во утринските 

часови, Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје во целост го плати 

годишниот надоместок за дозволата, за што, тој достави до членовите на Советот на 

Агенцијата допис, во кој го повлекува својот предлог за покренување на постапка за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно 

друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје како точка на дневен ред на оваа седница. 

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. Директор на АААВМУ, д-р Зоран Трајчевски, за 

повлекување на горенаведената точка од дневниот ред. 

            Потоа, 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 следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 

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

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.07.2014 година. 
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2.  Предлог за донесување на Одлука за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ 

увоз-извоз Струга. 

3. Предлог за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР 

СКАЈ, Тетово. 

4.  Предлог за давање одобрување за донесување одлука за исплата на втора 

рата за телевизискиот проект од јавен интерес „Кажи ДА! за животот“ со работен 

наслов „Кажи НЕ! на оружјето“ во продукција на Друштвото за филмска продукција 

уметност и издаваштво ШОРТКАТ, експорт-импорт ДООЕЛ од Скопје, со предлог-

одлука. 

5. Предлог за давање одобрување за донесување на одлука за орочување на 

денарски средства на Агенцијата, со предлог-одлука. 

6.  Разно. 

 

 

  Точка 1 

  Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 1-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.07.2014 година.  

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

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.07.2014 година, во текстот како што 

беше предложен. 

 

 

Точка 2 

 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 одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 

Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

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

донесување на Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга.  

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 на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

УП1 бр.07-291 од 11.07.2014 година, за донесување на Одлука за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 

Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

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

Фиданоски, донесе одлука 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, поради прекршување на член 13 став 1, а во врска со 

став 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/14, 

13/14), согласно член 82 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14 и 44/14 

и 101/14), односно поради тоа што имателот на дозволата не ги исполнил обврските 

предвидено во член 13 став1 од Законот за медиуми, со што по издавањето на 

дозволата настанале околности што претставуваат законски пречки за имателот на 

дозволата да ја врши дејноста.  

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

горенаведената одлука. 

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 страната на 

Агенцијата и во два дневни весници од кој едниот дневен весник на јазикот на 

заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на 

Република Македонија. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, Трговското 

радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга, да го избрише од 

регистарот на радиодифузери. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведената одлука да ја 

достави до Трговското радиодифузно друштво Енергу Радио ДООЕЛ увоз-извоз Струга. 

 

 

 Точка 3 

  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 постапката за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Тетово. 

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

запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Тетово.  

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 на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

УП1 бр.07-292 од 11.07.2014 година, за запирање на постапката за одземање на 

дозволата за вршење  радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Тетово. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 

заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР 

СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с. Мала Речица, Тетово, бр.07-289 од 28.05.2013 година, поради 

извршена целосна уплата на долгот во износ од 225.177,00 денари, од пресметаниот 

годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна дејност.  
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Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го подготви 

горенаведениот заклучок. 

Советот на Агенцијата го задолжи горенаведениот заклучок да го достави до 

Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с. 

Мала Речица, Тетово. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

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

на Агенцијата. 

         

 

Точка 4  

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 давање одобрување за донесување одлука 

за исплата на втора рата за телевизискиот проект од јавен интерес „Кажи ДА! за 

животот“ со работен наслов „Кажи НЕ! на оружјето“ во продукција на Друштвото за 

филмска продукција уметност и издаваштво ШОРТКАТ, експорт-импорт ДООЕЛ од 

Скопје. 

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

давање одобрување за донесување одлука за исплата на втора рата за телевизискиот 

проект од јавен интерес „Кажи ДА! за животот“ со работен наслов „Кажи НЕ! на 

оружјето“ во продукција на Друштвото за филмска продукција уметност и издаваштво 

ШОРТКАТ, експорт-импорт ДООЕЛ од Скопје. 

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 на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

УП1 бр.07-294 од 11.07.2014 година, за давање одобрување за донесување одлука за 

исплата на втора рата за телевизискиот проект од јавен интерес „Кажи ДА! за животот“ 

со работен наслов „Кажи НЕ! на оружјето“ во продукција на Друштвото за филмска 

продукција уметност и издаваштво ШОРТКАТ, експорт-импорт ДООЕЛ од Скопје. 

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, донесе Одлука на Друштвото за филмска продукција уметност и 

издаваштво ШОРТКАТ, експорт-импорт ДООЕЛ од Скопје, во согласност со точка 9, 

подточка 9.1 од Договорот бр.09-2754/1 од 19.09.2007 година за финансирање 

радио/телевизиска програма од јавен интерес – емисијата/серијата „Кажи не на 

оружјето“ склучен помеѓу Советот за радиодифузија (сега Агенција за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги) и продуцентот, да му исплати втора рата за 

проектот, во износ од 810.000,00 денари, поради тоа што тој е предаден и прифатен од 

страна на Агенцијата. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи, 

горенаведената исплата од одлуката, да ја изврши согласно точка 9 подточка 9.1 од 

Договорот бр.09-2754/1 од 19.09.2007 година, за финансирање радио/телевизиска 

програма од јавен интерес. 
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Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведената одлука да ја 

достави до Друштвото за филмска продукција уметност и издаваштво ШОРТКАТ, 

експорт-импорт ДООЕЛ од Скопје. 

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 

 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 давање одобрување за донесување на 

одлука за орочување на денарски средства на Агенцијата. 

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

давање одобрување за донесување на одлука за орочување на денарски средства на 

Агенцијата.  

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, д-р Зоран Трајчевски, бр.05-3607/3 од 11.07.2014 година, за давање 

одобрување за донесување на одлука за орочување на денарски средства на 

Агенцијата. 

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, 

донесе одлука денарските средства на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, да се орочат во банката која што достави понуда со најдобри 

финансиски услови. 

 

 

Точка 6 

 Разно. 

- 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 постапката 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 

запирање на постапката 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, УП1 бр.07-

285 од 14.07.2014 година, за запирање на постапката за одземање на дозволата за 
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вршење  радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво ТВ Лажани 

ДООЕЛ с. Лажани, Долнени. 

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, донесе заклучок за запирање на покренатата 

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, поради извршена целосна уплата на долгот во износ од 141.514,00 

денари, од пресметаниот годишен надоместок за дозволата за вршење радиодифузна 

дејност.  

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

горенаведениот заклучок. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот заклучок да 

го достави до Трговското радиодифузно друштво ТВ Лажани ДООЕЛ с. Лажани, 

Долнени. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

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

на Агенцијата. 

 

- 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 овластување на в. 

д. Директорот на Агенцијата, за потпишување на Договорот за приклучување на 

дистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 

едновремена моќност на приклучокот над 40 KW. 

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

донесување на одлука за овластување на в. д. Директорот на Агенцијата, за 

потпишување на Договорот за приклучување на дистрибутивната мрежа преку 

стандарден приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучокот 

над 40 KW. 

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.03-3716/1 

од 14.07.2014 година, за потпишување на Договорот за приклучување на 

дистрибутивната мрежа преку стандарден приклучок со одобрена максимална 

едновремена моќност на приклучокот над 40 KW. 

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, донесе Одлука да се овласти в. д. Директорот на 

Агенцијата  за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во име на Агенцијата да го 

потпише Договорот за приклучување на дистрибутивната мрежа преку стандарден 

приклучок со одобрена максимална едновремена моќност на приклучокот над 40 KW, 

со ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на 

електрична енергија, Скопје.  
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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. 

   

  
 
 
Подготвил:  Огнен Неделковски 
Контролирал: Огнен Неделковски 
Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 
                     Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
 
 
 

Бр. 02-3705/8                Агенција за аудио и аудиовизуелни 

17.07.2014 година                                       медиумски услуги 

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

               

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


