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ЗАПИСНИК 

од 3- та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 17.07.2014 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, м-р Драгица 

Љубевска, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Арџент Џелили. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски ја отвори 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 16:00 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, информира дека под петтата точка Разно, предвидени се 

уште 9 точки за разгледување. 

Предлози за измена и дополнување на предложениот дневен ред не беа 

понудени. 

            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 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.07.2014 година.  

2. Предлог за давање одобрение за склучување Договор за закуп на деловен 

простор за потребите на Агенцијата. 

3. Предлог за одобрување на Ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.  

4. Предлог за донесување на Правилник за внатрешна организација и 

систематизација на работите и задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, со Прилог бр.1 Опис на работните места, работите и задачите во 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Прилог бр.2 Табеларен 

преглед на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

5. Разно. 

 

 

 



2 

 

  Точка 1 

  Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 2-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.07.2014 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 2-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.07.2014 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 давање одобрение за склучување Договор 

за закуп на деловен простор за потребите на Агенцијата. 

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

давање одобрение за склучување Договор за закуп на деловен простор за потребите 

на Агенцијата.  

Во дискусијата за оваа точка учестувуваа: Претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски и членот на 

Советот на Агенцијата Зоран Фиданоски. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.03-3765/1 од 15.07.2014 година и донесе Одлука 

со која се овластува в.д. Директорот на Агенцијата во име на Агенцијата, да склучи 

Договор за закуп на деловен простор со Друштвото за трговија и услуги 

АГРОМЕХАНИКА АД увоз-извоз Скопје, согласно условите во Нацрт-Договорот, кој 

беше доставен до Советот. 

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

горенаведената одлука. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, Нацрт-Договорот за закуп на 

деловен простор, да го достави до Друштвото за трговија и услуги АГРОМЕХАНИКА АД 

увоз-извоз 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. 

 Советот на Агенцијата ги задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи, во соработка со Секретаријатот, да го реализираат 

заклучокот. 
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 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 одобрување на Ребаланс на финансискиот 

план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година. 

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

одобрување на Ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.  

Во дискусијата за оваа точка учестувуваа: членот на Советот на Агенцијата 

Зоран Фиданоски и членот на Советот на Агенцијата Лазар Трајчев. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот 

на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.05-3738/1 од 14.07.2014 година и донесе 

Одлука со која се одобрува предложениот ребаланс на Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, со цел 

обезбедување на средствата за исплата на: 

- месечен надоместок на членовите на Советот на Агенцијата, 

- исплата на други надоместоци и  

- надоместок за патни трошоци за членовите на Советот кои живеат надвор од 

градот Скопје, кога присуствуваат на седниците на Советот на Агенцијата. 

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

горенаведената одлука. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да 

го изготви Ребалансот на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2014 година, во кој ќе ги вгради горенаведените измени и 

дополнувања. 

 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. 

 Советот на Агенцијата ги задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи, да го реализираат заклучокот. 

         

 

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 донесување на Правилник за внатрешна 

организација и систематизација на работите и задачите во Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со Прилог бр.1 Опис на работните места, работите и 

задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Прилог бр.2 

Табеларен преглед на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

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

донесување на Правилник за внатрешна организација и систематизација на работите и 

задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Прилог бр.1 

Опис на работните места, работите и задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
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медиумски услуги и Прилог бр.2 Табеларен преглед на работните места во Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во дискусијата за оваа точка учестувуваа: Претседателот на Советот на 

Агенцијата, Лазо Петрушевски, Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим 

Фетаи, членот на Советот на Агенцијата Зоран Фиданоски и членот на Советот на 

Агенцијата, Селвер Ајдини. 

 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.01-3769/1 од 15.07.2014 година и донесе Правилник за внатрешна 

организација и систематизација на работите и задачите во Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со Прилог бр.1 Опис на работните места, работите и 

задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Прилог бр.2 

Табеларен преглед на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 Со донесувањето на горенаведениот Правилник, престанува да важи 

Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и 

задачите на стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, основен текст 

(Пречистен текст) бр.01-3737/1 од 16.09.2013 година, со Прилог бр.1 - Табеларен 

преглед на работните места во стручната служба на Советот и Прилог бр.2 – Опис на 

работните места утврдени во табеларниот преглед на работните места во стручната 

служба на Советот. 

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

горенаведениот правилник. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник да 

го објави на огласната табла  на Агенцијата. 

 

 

Точка 5 

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 давање одобрување за спроведување 

на постапка за јавна набавка за услугата: 24-часовен мониторинг надзор со 24-часовно 

мобилно интервентна патрола на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (со сервис или замена на резервни делови), со предлог-Одлука за 

потреба од јавна набавка. 

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

давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за услугата: 24-

часовен мониторинг надзор со 24-часовно мобилно интервентна патрола на седиштето 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (со сервис или замена на 

резервни делови). 

 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 
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Фиданоски, го усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

бр.02-3749/2 од 15.07.2014 година и даде одобрение за спроведување на постапката за 

јавна набавка за услугата: 24-часовен мониторинг надзор со 24-часовно мобилно 

интервентна патрола на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги (со сервис или замена на резервни делови). 

 в.д. Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да донесе Одлука за 

спроведување на постапката за јавна набавка за услугата: 24-часовен мониторинг 

надзор со 24-часовно мобилно интервентна патрола на седиштето на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (со сервис или замена на резервни делови).  

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

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните набавки 

 

 

         - 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 спроведување на 

постапка за јавна набавка за услугата: Печатарски услуги (со фотокопирање), со 

предлог-Одлука за потреба од јавна набавка. 

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

за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка за услугата: 

Печатарски услуги (со фотокопирање). 

 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.02-3740/2 од 15.07.2014 година и даде одобрение за спроведување на 

постапката за јавна набавка за услугата: Печатарски услуги (со фотокопирање). 

  В.д. Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да донесе Одлука за 

спроведување на постапката за јавна набавка за услугата: Печатарски услуги (со 

фотокопирање). 

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

заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 

набавки. 

 

 

- 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 Правилник за бруто плата и 

други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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

донесување на Правилник за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот 

на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.01-3762/1 од 15.07.2014 година и донесе 
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Правилник за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, во текстот како што е предложен. 

 Со влегување во сила на горенаведениот Правилник, престанува да важи 

Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во Стручната служба 

на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3738/1 од 16.09.2013 

година. 

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

горенаведениот правилник. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник да 

го објави на огласната табла  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 Правилник за месечниот 

надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

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

донесување на Правилник за месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот 

на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.01-3763/1 од 15.07.2014 година и донесе 

Правилник за месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во текстот како што е предложен. 

 Со донесувањето на горенаведениот Правилник, престанува да важи 

Правилникот за бруто плата и други надоместоци на претседателот на Советот, 

заменикот на претседателот на Советот и членовите на Советот за радиодифузија на 

РМ (Пречистен текст) бр.01-3422/1 од 22.06.2012 година . 

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

горенаведениот правилник. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник да 

го објави на огласната табла  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 покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 

Телевизија ИРИС ДОО Штип. 

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

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип. 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3800/6 

од 17.07.2014 година, беше констатирано дека Трговското радиодифузно друштво 

Телевизија ИРИС ДОО Штип, 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 во целост годишниот надоместок 
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за дозволата за вршење радиодифузна дејност на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

 Согласно горенаведеното, 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.07-308 од 17.07.2014 година и покрена постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво 

Телевизија ИРИС ДОО Штип, бр.07-204 од 28.05.2013 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 телевизиско 

емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за 

извршен административен надзор бр.05-3800/6 од 17.07.2014 година. 

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

до Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип, 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.07-204 од 28.05.2013 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). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Трговското радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип. 

 Советот на Агенцијата ги задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи во соработка со Секретаријатот да го реализираат 

заклучокот. 

 

         - 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 покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 

ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје. 

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

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје. 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3800/2 

од 17.07.2014 година, беше констатирано дека Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ 

РАДИО ДООЕЛ Скопје, во законскиот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата 

издадена од Агенцијата, не ја исполнил 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 платил надоместокот за дозволата за 

радио емитување во законски утврдениот рок.  

 Согласно горенаведеното, 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 
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Агенцијата: м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски, го прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.07-309 од 17.07.2014 година и покрена постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 

ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје, бр.07-1966/1 од 18.06.2007 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.05-3800/2 од 17.07.2014 година. 

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

до Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје, 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.07-1966/1 од 18.06.2007 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). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи во соработка со Секретаријатот да го реализираат 

заклучокот. 

 

      - 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 покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Tрговско друштво за радио – дифузна 

дејност ТВ Шутел ДООЕЛ, Скопје. 

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

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Tрговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ Шутел ДООЕЛ, Скопје. 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3800/3 

од 17.07.2014 година, беше констатирано дека Tрговско друштво за радио – дифузна 

дејност ТВ Шутел ДООЕЛ, Скопје, во законскиот рок од 30 дена од денот на приемот на 

фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил 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 година), односно не го платил 

надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.  

 Согласно горенаведеното, 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.07-310 од 17.07.2014 година и покрена постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Tрговско друштво за радио – дифузна 

дејност ТВ Шутел ДООЕЛ, Скопје, бр.07-188 од 28.05.2013 година, поради 

прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 
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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 година), 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 телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот 

извештај за извршен административен надзор бр.05-3800/3 од 17.07.2014 година. 

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

до Tрговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ Шутел ДООЕЛ, Скопје, 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.07-188 од 28.05.2013 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). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Tрговско друштво за радио – дифузна дејност ТВ Шутел ДООЕЛ, Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи во соработка со Секретаријатот да го реализираат 

заклучокот. 

 

           - 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 покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ 

БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје. 

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

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3800/4 

од 17.07.2014 година, беше констатирано дека Трговско радиодифузно друштво ТВ 

БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, во законскиот рок од 30 дена од денот на 

приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил 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 година), односно не го платил 

надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.  

 Согласно горенаведеното, 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.07-311 од 17.07.2014 година и покрена постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ТВ 

БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, бр.07-211 од 28.05.2013 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 година), 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 телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот 

извештај за извршен административен надзор бр.05-3800/4 од 17.07.2014 година. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви допис 

до Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран ДООЕЛ Скопје, 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.07-211 од 28.05.2013 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). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот од точка 4 на овој 

заклучок да го достави до Трговско радиодифузно друштво ТВ БТР НАЦИОНАЛ Зоран 

ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи во соработка со Секретаријатот да го реализираат 

заклучокот. 
 
 

           - 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 покренување на постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје. 

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

покренување на постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје. 

 По извршениот редовен административен надзор, во Извештајот бр.05-3800/5 

од 17.07.2014 година, беше констатирано дека Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 

5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, во законскиот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата 

издадена од Агенцијата, не ја исполнил 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 година), односно не го платил надоместокот за 

дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.  

 Согласно горенаведеното, 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 прифати Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.07-312 од 17.07.2014 година и покрена постапка за одземање на 

дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 

КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, бр.07-3470/1 од 26.11.2008 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 година), 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 телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот 

извештај за извршен административен надзор бр.05-3800/5 од 17.07.2014 година. 

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

до Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје, 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.07-3470/1 од 26.11.2008 година, ќе донесе Одлука за 
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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). 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот дописот да го достави до 

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економско-финансиски работи во соработка со Секретаријатот да го реализираат 

заклучокот. 
 
 
 
 
Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
Контролирал: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 
                     Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
 
 
 

Бр. 02-3739/14                         Агенција за аудио и 

24.07.2014 година                         аудиовизуелни медиумски услуги  

 

 С к о п ј е                                              Претседател на Советот  

                                                                                         Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с. р. 

                                              

 

 

 

 

 


