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ЗАПИСНИК 

од 6 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 21.08.2014 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 Алма Машовиќ, 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, м-р Драгица 

Љубевска, Огнен Неделковсјки, Арѓенд Џелили. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 6-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.  

Предлози за измена и дополнување на предложениот дневен ред не беа 

понудени. 

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

Милаим Фетаи, 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 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.07.2014 година. 

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

радиодифузна дејност на ТРД Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино. 

3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна 

набавка за предметот на набавка – одржување и сервисирање на 2 (две) службени 

возила на АААВМУ, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка. 

4. Разно. 

 

 

 

  Точка 1 

  Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 5-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.07.2014 година.  

 Г-дин Петрушевски рече дека има измени во записникот и според него, 

постигнат е одреден баланс, односно записникот е посодржаен. Доволно квалитетно се 

опишани дискусиите на членовите на Советот и додаде дека според него ова е мерката 

какви треба да бидат во иднина записниците на Советот на АААВМУ. 

 Г-дин Фетаи истакна дека во главни црти записникот е неправен како што е 

разговарано на претходната седница и предложи во иднина да не ги пишува постојано 

во записникот функцијата и името на претседателот, заменикот или членовите, туку 
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само да пишува или „Заменик на претседателот“ или „Милаим Фетаи“. Да не се 

оптеретува записникот постојано и со функциите, и со имињата на членовите.  

 Г-дин Фиданоски предложи во иднина, во записниците да не се пишуваат 

постојано имињата на членовите на Советот при секое гласање, во случај да се сите 

седум членови присутни и во случај едногласно да гласаат за точката. Тој додаде дека 

според него записниците на Советот на АААВМУ треба да изгледаат така, како што 

изгледа Записникот од 5-та седница. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно 

го усвои Записникот од 5-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 31.07.2014 година, во текстот како што 

беше предложен, со забелешка до Секретаријатот: при изработката на записниците од 

седниците на Советот на АААВМУ, да води сметка за горенаведените забелешки во 

однос на содржината на записниците.  

 

 

 

Точка 2 

Г-дин Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го образложи 

Предлогот за покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на ТРД Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино. 

Г-дин Трајчевски го образложи Предлогот за покренување на постапка за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Продукција-ЛГН 

експорт-импорт ДОО Неготино, истакнувајќи дека по извршениот редовен 

административен надзор, во Извештајот бр.05-4224/1 од 18.08.2014 година, 

констатирано е дека ТРД Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино, во законскиот 

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

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

услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.184/13, 13/14, 44/14 и 101/14), 

односно не го плати надоместокот за дозволата за радио емитување во законски 

утврдениот рок.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

го прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, бр.07-341 од 19.08.2014 

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

радиодифузна дејност на ТРД Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино и 

покрена постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД 

Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино, бр.07-3478/1 од 27.11.2008 година, 

поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и 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 и 101/14), 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.05-4224/1 од 18.08.2014 година. 

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

до ТРД Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино, 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.07-3478/1 од 27.11.2008 година, ќе донесе Одлука за 

одземање на дозволата, поради непочитување на член 80 став 5, а согласно 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 и 101/14). 
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Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот горенаведениот допис да го 

достави до ТРД Продукција-ЛГН експорт-импорт ДОО Неготино. 

 

 

 

 Точка 3 

 Г-дин Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го образложи 

Предлогот за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за 

предметот на набавка – одржување и сервисирање на 2 (две) службени возила на 

АААВМУ, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка. 

Г-дин Трајчевски го образложи Предлогот за давање одобрување за 

спроведување на постапка за јавна набавка за предметот на набавка – одржување и 

сервисирање на 2 (две) службени возила на АААВМУ, со предлог-Одлука за потреба од 

јавна набавка. 

Г-дин Трајчев запраша дали техничките спецификации за јавните набавки се 

само од информативен карактер?  

Г-дин Петрушевски образложи дека целосната одговорност во поглед на 

содржината на техничките спецификации и на самите јавни набавки, ја сноси стручната 

служба и в.д. Директорот, но членовите на Советот, можат да реагираат и да бараат 

измени во нејзината содржина, доколку сметаа дека е тоа потребно.   

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

Агенцијата, бр.02-4229/1 од 19.08.2014 година и даде одобрение за спроведување на 

постапка за јавна набавка за услугата: Одржување и сервисирање на 2 (две) службени 

возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Нисан Кашкаи и 

Пежо 308. 

Советот на АААВМУ го задолжи В.д. Директорот на Агенцијата да донесе Одлука 

за спроведување на постапка за јавна набавка за услугата: Одржување и сервисирање 

на 2 (две) службени возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

– Нисан Кашкаи и Пежо 308.  

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

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 

набавки. 

 

   

 

 Точка 4  

 Разно 

 Г-дин Петрушевски, побара од г-дин Трајчевски, да го образложи Предлогот за 

донесување одлука со која се овластува в.д. Директорот на Агенцијата, во име на 

Агенцијата, да потпише договор за престанок и давање на трајно користење на движни 

ствари без надомест, со Влада на Република Македонија, Секретаријат за европски 

прашања. 

Г-дин Трајчевски го образложи Предлогот за донесување одлука со која се 

овластува в.д. Директорот на Агенцијата, во име на Агенцијата, да потпише договор за 

престанок и давање на трајно користење на движни ствари без надомест, со Влада на 

Република Македонија, Секретаријат за европски прашања. 

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

Агенцијата, бр.03-4242/1 од 20.08.2014 година и донесе одлука со која се овластува в.д. 

Директорот на Агенцијата, во име на Агенцијата, да потпише договор за престанок и 

давање на трајно користење на движни ствари без надомест, за 2 (два) монитори 

PHILIPS 107E, со Влада на Република Македонија, Секретаријат за европски прашања. 
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Советот на АААВМУ го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука.  

Советот на АААВМУ го задолжи Секретаријатот да го достави договорот за 

престанок и давање на трајно користење на движни ствари без надомест, за 2 (два) 

монитори PHILIPS 107E, до Секретаријатот за европски прашања. 

 

 
 

 
 

Подготвил:  Огнен Неделковски 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
 
 
 

Бр. 02-4230/5                            Агенција за аудио и 

29.08.2014 година                         аудиовизуелни медиумски услуги  

 С к о п ј е                                                Претседател на Советот  

                             Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.  

 

 

 

 

 


