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ЗАПИСНИК 

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

                                             одржана на 07.03.2016 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, Селвер Ајдини, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /  

На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Присутни од Стручна служба: д-р Андриана Скерлев Чакар, Горан Радуновиќ, Маја 
Дамевска, м-р Ивана Стојановска, Арѓенд Џелили. 

Други присутни: Дејан Георгиевски од ЦРМ. 
 

Г-дин Петрушевски ja отвори 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 15:05 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, во однос на дневниот ред, објасни дека за радиодифузерот РФМ 
ДООЕЛ Скопје, за кого имаше предлог за одземање на дозволата, во меѓувреме го платил 
годишниот надоместок и од таа причина под точката бр.2 ќе има две потточки за запирање. 
Во таа насока објасни дека точката бр.3 „предлог-одлука за одземање на дозвола за радио 
емитување“ станува беспредметна и предложи да се повлече од дневниот ред.  

Советот на Агенцијата, со предложените корекции, едногласно, со 7 гласа „за“, го 
усвои следниот: 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д  
 

1. Усвојување на Предлог-записник од 10-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.02.2016 година. 

2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за телевизиско 
емитување. 

3. Разно. 

 

 
Точка 1 

Советот на Агенцијата, го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 10-та седница 
на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 
29.02.2016 година, со текст како што беѓше предложен. 

 

 

 

 



2 
 

Точка 2 

Г-дин Петрушевски, објасни дека под точката бр.2 од Дневниот ред, ќе се разгледаат 
два предлога за запирање на покренати постапки за одземање на дозвола за телевизиско и  
радио емитување. За сите нив отвори општа дискусија. 

Г-дин Трајчевски, објасни дека за двете радиодифузни друштва, ТВ ШУТЕЛ и Радио 
РФМ, Советот покрена постапки за одземање на дозвола, но во меѓувреме, во законски 
определениот рок, во целост го платиле годишниот надоместок. Бидејќи за двата 
радиодифузери се исполнети условите, се предлага запирање на покренатата постапка. 
Објасни, дека ќе беше истата состојба како од минатата седница, доколку овие 
радиодифузери платеа денес по седницата, до 18 часот. Тие платија утрото и затоа се 
предложи запирање на постапката. 

-  Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-97 од 04.03.2016 година, 
поднесен од м-р Магдалена Давидовска – Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски, 
Директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на 
овластувањето бр.02-1217/1 од 03.03.2016 година и едногласно донесе заклучок за 
запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
Трговското друштво за радио-дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје, бр.08-18 од 
05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од 881.281,00 
(осумстотиниосумдесетиеднаилјадаидвесте-осумдесетиеден) денар, за годишен надоместок 
за дозволата за телевизиско емитување. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од д-р Зоран Трајчевски, Директор на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.08-98 од 07.03.2016 година и 
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на 
дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ Скопје, 
бр.08-75 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од 180.617,00 
(стоосумдесетилјадиишестотинииседумнаесет) денари, за годишен надоместок за 
дозволата за радио емитување. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Точка 3 

          Разно. 

          Немаше точки под Разно. 

 
 

 
Бр.02-1244/4                                              Агенција за аудио и 
15.03.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                         
                                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


