
ЗАПИСНИК 

од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги  

одржана на 01.09.2016 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 Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев, Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Селвер Ајдини (годишен одмор). 

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

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, м-р Емилија Јаневска, 
Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Ружица Бошнаковска Јотевска, м-р Ивана 
Стојановска. 

Други присутни: Љупчо Златев од ТВ Сител, Пандорче Арсовска од ТВ Нова, 
Јулијана Пешевска од ТВ Телма, Вулнет Исмаили од ТВ Шења, Цветин Чилиманов и 
Љубомир Костовски.  

Г-дин Петрушевски ја отвори 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 15:30 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 
 

 1. Усвојување на Предлог-записник од 29-та седница на Советот на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.08.2016 година. 
 2. Предлог – заклучок за операционализација на Договорот меѓу четирите 
најголеми парламентарни политички партии од 31 август 2016 година. 
 3. Предлог - Одлука за измена – зголемување на Финансискиот план на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година. 
 4. Предлог - одлукa за набавка од мала вредност. 
 5. Разно. 

 
 
 

Точка 1 
Г-дин Петрушевски, предложи Записникот од 29-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 26.08.2016 година, 
да се одложи, бидејќи при неговата изработка имаше проблем од технички аспект, со 
аудио/видео снимката од седницата. Најави дека записникот ќе се усвојува пред 
почетокот на првата наредна седница. 

 
 
 
 



Точка 2 

 Г-дин Петрушевски, на почетокот ги прочита сите компоненти наведени во 
Предлог–одлуката за операционализација на Договорот меѓу четирите најголеми 
парламентарни политички партии од 31 август 2016 година. Како воведна дискусија рече 
дека од она што четирите најголеми политички партии го усвоија во текот на 
вчерашниот ден, тоа што е битно за Агенцијата, е повикот до Советот на Агенцијата за 
да се врати Методологијата од 05.01.2016 година и да интервенира таа да важи и да се 
применува од 02.09.2016 година па до крај на изборниот процес. Објасни дека за 
спроведување на одлуката која јавно ја прочитал, прво е потребно Советот да се 
изјасни дали го прифаќа повикот од четирите најголеми парламентарни политички 
партии и потоа да се интервенира за да важи во целост. Негов став е дека Република 
Македонија веќе година и половина е во тешка политичка криза. Придонесот на Советот 
на Агенцијата секогаш бил професионален и секогаш настојувал да работи 
избалансирано и непристрасно кон сите страни. Она што сега се предлага, рече дека 
можеби не ни се допаѓа во целост затоа што се поништува претходната Методологија 
која што ја донесе Советот, но ако се земе во предвид важноста на изборите на 11 
декември 2016 година, таа ќе придонесе за прекинување на кризата и надминување на 
агонијата со која се зафатени сите граѓани на Република Македонија. Негов став е дека 
ќе го прифати повикот и ќе се изјасни позитивно за прифаќање на наводите во одлуката. 
Смета дека секое натамошно одлагање би направило поголема штета и не би 
придонело за разрешување на кризата во нашата земја. На крајот изрази надеж дека ќе 
започне нешто позитивно да се придвижува и ги повика и останатите членови на 
Советот да се изјаснат.  

 Г-дин Фетаи, нагласи дека оваа седницата е значајна и важна и чувствува 
оптимизам што е дојдено до еден дефинитивен Договор потпишан од сите четири 
политички партии и со оглед на тоа што Советот и Агенцијата како регулаторно тело по 
овој договор имаат посебни обврски околу реализација на сето тоа што значи 
медиумско регулирање на изборите кои се дефинирани на 11 декември 2016 година.  Го 
честиташе комплетирањето на Привремената комисија со петтиот член и рече дека се 
надева дека оваа комисија позитивно ќе придонесе за реализација на очекувањата што 
ги имаат и граѓаните и сите останати во поглед на професионалност и одговорност и 
правичноста во нивното работење. Рече дека на Советот не му преостанува ништо 
друго освен да се спроведе нивното договарање, што ги обврзува да го применуваат, во 
смисла на применување не на сегашната Методологија туку претходната од 05.01.2016 
година. Можеби Стручната служба ќе има мали проблеми околу имплементирањето на 
оваа методологија заради специфичноста на ситуацијата, но сите заеднички ќе најдат 
компромис и ќе изнајдат заедничко решение, Се приклучи кон тоа да се прифати 
повикот и да се изгласа одлуката. 

 Г-дин Фиданоски, рече дека меѓу децата има една игра која им е позната на сите, 
на скопски сленг се вика жмурки, а во македонскиот јазик е позната како криенка и 
миженка. Смета дека во Советот си играат токму таква игра, преносно кажано, со ова 
што денеска се дебатира на дневен ред. Советот донесе Методологија која за два дена 
треба сега да се укине и да се врати претходната. Ако добро се сеќаваат тие кои беа 
присутни на состанокот после постигнатиот условно речено политички договор со кој 
што беше формирана и Привремената комисија, имаше координативен состанок во 
Агенцијата и ако се сеќаваат тие што беа присутни, тој прв предложил дека практично 
Агенцијата и Советот ќе немаат премногу работа, само ќе може да ја искористат старата 
Методологија, да се вратат датумите и оној дел од распишување на избори да се стави 
100 дена наназад. Тогаш од дел од присутни таму, му било укажано дека не е тоа така, 



дека треба да се земе нова Методологија, дека има специфични моменти, дека треба да 
се разработат тие моменти, бидејќи станува збор за 100 дена пред избори, дека тој 
период не е тој момент со распишување на избори, итн. Посочи дека се влезе во таква 
процедура, започнале со нацрт верзија, имаше дебати, имаше јавни состаноци, некои 
од членовите придонеле и со конкретни предлози за измена, имале конструктивни 
консултации внатре, што според него е постигнато одредено решение, за кое не вели 
дека е перфектно. Но, тоа претставува квалитетен исчекор во однос на претходниот 
предлог на Методологијата. И сега одеднаш има ништо. Зошто? Зошто да има ништо? 
Во текот на вчерашниот ден имаше повик дека треба Агенцијата да реагира и да ја 
врати старата Методологија. Вчера се слушна изјава на лидер на политичка партија, 
при што вели „ние ќе прифатиме се што ќе побараат од нас, побараа да се промени 
Методологијата ние рековме ќе се промени“. Се извинувам, рече, а тој ја променува или 
тие другите партиите ја променуваат Методологијата и ја носат или Советот и 
Агенцијата? Се обрати до сите членови на Советот и им рече дека вака се губи 
апсолутно атрибутот дека Агенцијата е независен регулатор. Таа на претставува 
независно регулаторно тело ако вака ги прифаќа сите сугестии и апели или како сакаат 
нека ги наречат, од партиите. На овој начин обратно е, и не знае дали некој или некому 
му е дадено ветување за да биде така сигурен во изјавата дека ќе биде променета 
Методологијата или ќе биде вратена старата, дали некој дал ветување некому. 
Потенцира дека тој никому не дал ветување, и се изјасни дека предложената одлука 
нема да ја поддржи. 

 Г-дин Петрушевски, рече дека е лична одлука на секој од членовите како ќе 
постапи, но пред се да се имаат во предвид интересите на сите граѓани. Не сака со 
неговото  гласање против предложената одлука да биде искористено за одложување на 
изборите уште еднаш. Тоа е потешко отколку неговото признавање да се врати старата 
Методологија. Неговата проценка е дека е подобро да не се дава можности за повторно 
одложување на изборите, штетата би била многу поголема отколку дали била оваа 
Методологија или претходната. Основата на Методологиите е иста, сегашната што ја 
донеле според него е подобра, но доволно може да жртвува дел од себе и да прифати 
да биде претходната, се со цел да се одржат изборите, затоа што тоа е во интерес на 
Република Македонија. Потенцира дека тоа е неговиот личен став и дека никој не 
влијаел на него ниту некој се јавил, ниту тој се јавил кај друг за неговата одлука. 

 Г-дин Фиданоски, рече дека неговата дискусија не треба да се сфати дека тој има 
против или смета дека старата Методологија е неквалитетно направена. Напротив, 
може во архивата да се провери записникот од таа седница или тонскиот запис, какви 
зборови има искажано за таа Методологија и истата ја смета за квалитетно решение. 
Рече дека тој сега се залага за принцип и заради тоа овој негов настап бил таков, каков 
што бил. Се обрати до г-дин Петрушевски и рече со целиот респект кон него, неговото 
лично мислење е дека Советот не треба да се занимава со политика, дали ќе има или 
ќе нема избори. Тоа не е нивна работа. Работата како Агенција е да ги мониторираат 
медиумите во време на изборен процес, односно надвор од изборен процес, се знае 
што е според Закон задолжено, а дали ќе има или ќе нема избори, тоа треба да го 
решат политичарите или партиите, тоа е нивна работа. 

 Г-дин Трајчевски, во врска со дискусијата за Методологијата што е предмет на 
седницата, дали да биде укината и онаа која што ќе стапи на сила, рече дека 
Методологија што ќе биде применета за овие избори, не беше ставена вон сила туку таа 
е глобален стратешки документ кој што ги опфаќа парламентарните, претседателските 
и локалните избори. Со оглед на измените направени во Изборниот законик кој што 
стапија на сила на 1 август 2016, Агенцијата изработи Методологија која што ќе важеше 



само за изборите коишто ќе се одржат во декември 2016. И неговиот став е ист како и 
Претседателот на Советот, дека е изработена на највисоко стручно ниво, според 
најдобрите пракси на земјите членки на ЕУ. Но заради политичкиот договор, каде 
четирите најголеми политички партии вчера упатија апел до Советот, очигледно е дека 
и Советот ќе го прифати апелот и ќе се применува Методологијата која се донесе и 
усвои на 5-ти јануари. Треба принципиелно да се нагласи дека со оваа Методологија 
што сега ќе се примени за изборите во декември 2016 година, за да не биде Агенцијата 
во иднина обвинувана, нема да може да влече квалитативни оценки во поглед на 
избалансираноста, бидејќи не постојат критериуми коишто се дефинирани во неа. 
Таквата одлука ќе треба да ја носи Привремената комисија. Укажа, за во иднина да 
нема напади врз Агенцијата дека при изработката на анализите и 10-дневните 
извештаи, фаворизира или стигматизира одредени телевизии, согласно оваа 
Методологија нема да може да се носат оценки околу избалансираноста во 
известувањето на медиумите. Тоа го бараа партиите, тоа е денес како точка на дневен 
ред и ние како Агенција ќе постапуваме по тоа што ќе го усвои Советот. 

 Г-дин Петрушевски, се обрати до г-дин Фиданоски, и рече дека навистина се 
членови на Советот на Агенцијата и работат по Закон, но истовремено се и граѓани на 
Република Македонија. Преку глава му е да со години меѓу себе нема комуникација, ни 
во државата, ни помеѓу политичките партии. Ова се повеќе се манифестира на 
медиумите и кај сите луѓе. Често пати одредени експерти и аналитичари, сите нас и 
самата држава ја прикажуваат во најлошо можно светло пред меѓународните 
претставници. Тоа не му се допаѓа. Смета дека проблемите треба сами да си ги 
решаваме и ако имамe малку достоинство како луѓе и како држава, не треба да 
дозволат да се повтори овој случај, да странски амбасадори ни ги решаваат 
проблемите. Тоа е голем минус за нас. Затоа сака и инсистира на оваа одлука, за која 
ќе ја гласа позитивно. Тоа свесно го прави затоа што се чувствува огорчен и понижен од 
сето она што се случува веќе две години.  

 Г-дин Фетаи, рече дека ќе ја поддржи предлог-одлуката. Не поради тоа што е 
квалитетна, не поради тоа што претходната Методологија е подобра од сега 
предложената. Тоа е поради политичкиот договор и компромис кој се постигна во текот 
на вчерашниот ден. На некој начин ги обврзува членовите на Советот и Агенцијата како 
регулаторно тело, да постапат така. При тоа има и компромисно решение со 
Привремената комисија, телото кое е формирано за овие избори, и се надева дека тие 
ќе ја има во предвид дискусијата која е водена на седницата при носење на конечните 
одлуки и оценки, кои ќе бидат пред нив предочени од Секторот за програмски работи. 
Неговата поддршка е повеќе поддршка кон политичкото компромисно решение, отколку 
дека Советот носи решение за поквалитетна Методологија од претходната. 

 Г-дин Трајчев, се изјасни дека ќе ја поддржи сега предложената Методологијата. 
Објасни дека секогаш бил против тоа политиката да се меша во работата на Советот и 
Агенцијата како независно регулаторно тело. Но, ситуацијата во земјава предолго трае, 
година и половина, каде целата држава е во голем проблем. Смета дека ова е еден од 
начините да се надмине проблемот и да се излезе со избори кои ќе ја завршат 
политичка криза.  

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-4259/1 од 01.09.2016 година и со пет гласа „за“ и еден воздржан глас 
од г-дин Фиданоски, даде одобрување Директорот на Агенцијата да донесе одлука со 
која се укинува и престанува да важи Методологијата за мониторинг на изборното 
медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за 
предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат во 2016 година бр.01-4180/1 од 



26.08.2016 година и други активности на Агенцијата во врска со Предвремените 
парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември 2016 година.  

 Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе го врши мониторингот 
на изборното медиумско претставување за Предвремените парламентарни избори кои 
ќе се одржат на 11 декември 2016 година според Методологијата за мониторинг на 
изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси 
за време на изборните процеси бр.01-111/1 од 5.01.2016 година. 

 За Предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 декември 2016 
година, сите активности од Методологијата за мониторинг на изборното медиумско 
претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните 
процеси ќе започнат да се реализираат од 2 септември 2016 година. 

 Мониторингот на правилата за медиумско претставување наведени во член 196-в 
од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06; 136/08; 
148/08; 155/08; 163/08; 44/11; 51/11; 142/12; 31/13; 34/13; 14/14; 30/14; 196/15; 35/16; 
97/16; 99/16, 136/16 и 142/16) почнува на 2 септември 2016 година. 

 Постапувањето за време на мониторингот на изборното медиумско 
претставување за Предвремените парламентарни избори кои ќе се одржат на 11 
декември 2016 година од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги и на Привремената комисија за следење на медиумското претставување ќе биде 
уредено со посебен акт кој ќе го донесе Директорот на Агенцијата. 

 
 

Точка 3 
 Г-дин Петрушевски објасни дека од обврските кои произлегуваат од закажаните 
избори, се наметнува потреба да се донесе одлука за измена – зголемување на 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 
година. Таа измена не е предвидена на почетокот на годината кога се носеше 
Финансискиот план, бидејќи не се знаеше дали ќе има избори или не. Самиот период од 
100 дена наметнува потреба за поголеми финансиски средства.  

 Заменикот на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски 
работи, Горан Радуновиќ, детално ја објасни одлуката.   

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.05-4258/1 од 01.09.2016 година и едногласно донесе Одлука со 
која се одобри измена - зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година, со текст како што беше предложена 
одлуката. 

 Се изврши измена - зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година, при што со наведените измени ќе 
се обезбедат средства за исплата на: 

- месечен надоместок за период од четири месеци, во висина од три и пол 
просечни месечни плати во Република Македонија според последните податоци 
објавени од Државниот завод за статистика за членовите на Привремената комисија за 
следење на медиумско претставување, согласно член 196-ж, став 2 од Законот за 
изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.142/16), во износ од 1.770.000,00 денари и за 

- изработка на странично затварање на гаражен лифт на Агенцијата во износ од 
90.000,00 денари. 



Вкупно потребни средства по горенаведените основи се 1.860.000,00 денари. 

 Со предложените измени на финансискиот план за 2016-та година, вкупните 
планирани расходи и приходи според планот ќе се зголемат за 1.770.000,00 денари, 
бидејќи средствата од 90.000,00 денари Агенцијата ќе ги обезбеди со прераспределба 
меѓу расходните ставки. Со наведените измени, вкупните приходи и расходи наместо 
досегашниот износ од 139.544.300,00 денари ќе изнесуваат 141.314.300,00 денари. 

 За да се обезбедат 1.770.000,00 денари потребно е да се изврши зголемување 
на приходната ставка Планирани приходи од Буџет на РМ.  Во усвоениот Финансиски 
план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година, 
наведената приходна ставка изнесуваше 8.374.000,00 денари, а со зголемувањето ќе 
изнесува 10.144.000,00 денари. Согласно член 76-г од Изборниот законик („Службен 
весник на Република Македонија“, бр.37/96, 80/99, 4/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 
7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 196/15 и 
142/16), за исполнување на законските обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, финансиските средства се обезбедуваат од средствата на Буџетот 
на Република Македонија, кои се исплаќаат на посебна сметка на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

- се зголеми групната ставка 414 Надоместоци на трошоци на работници и 
граѓани за 1.770.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 9.205.000,00 денари 
истата да изнесува 10.975.000,00 денари и 

- позицијата 414901 Други надоместоци – членови на Совет на Агенција, наместо 
досегашниот износ од 7.870.000,00 денари ќе се зголеми за 1.770.000,00 денари и ќе 
изнесува 9.640.000,00 денари. Средствата кои се зголемуваат се предвидени за 
месечен надоместок за период од четири месеци, во висина од три и пол просечни 
месечни плати во Република Македонија според последните податоци објавени од 
Државниот завод за статистика за членовите на Привремената комисија за следење на 
медиумско претставување, согласно член 196-ж, став 2 од Законот за изменување и 
дополнување на Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.142/16). 

- се намали групната ставка 417 Интелектуални и други услуги за 90.000,00 
денари и наместо досегашниот износ од 18.265.000,00 денари истата изнесува 
18.175.000,00 денари.  

- позицијата 417800 Други неспомнати услуги - истражување, наместо 
досегашниот износ од 4.355.000,00 денари ќе се намали за 90.000,00 денари и ќе 
изнесува 4.265.000,00 денари. Средствата кои се намалуваат беа предвидени за 
изработка на студија со која ќе се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за 
доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на 
исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од 
аспект на потребите на публиката (преку спроведено истражување на мислењето на 
публиката), која се спроведе во помал износ од предвидениот. 

 Со средствата кои што се обезбедени со горенаведеното намалување во 
вкупен износ од 90.000,00 денари, ќе се зголемат следните ставки: 

- се зголеми групната ставка 440 Средства за градежни објекти за 90.000,00 
денари и наместо досегашниот износ од 175.000,00 денари истата изнесува 265.000,00 
денари.  

- позицијата 440100 Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти, 
наместо досегашниот износ од 175.000,00 денари ќе се зголеми за 90.000,00 денари и 
ќе изнесува 265.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се наменети за 



изработка на странично затварање на гаражниот лифт на Агенцијата во износ од 
90.000,00 денари. 

 Се задолжи Секторот правни и економски-финансиски работи, да ги изготви 
горенаведените измени-зголемувања на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и 
на Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страницата на 
Агенцијата. 
 

 
Точка 4 
Раководителката на Одделението за јавни набавки и општи работи, Цветанка 

Митревска, детално ја  образложи предложената набавка.   

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.05-4210/2 од 31.08.2016 година и едногласно даде одобрение за 
финансиски средства во износ од 19.412,00 денари без вклучено ДДВ, заради набавка 
од мала вредност, на услугата: периодични прегледи и испитувања и издавање на 
стручни наоди и сертификати на 3 (три) електрични патнички MRL лифтови и 1 (една) 
хидраулична платформа за возила кои се вградени во деловниот објект Палата „Панко 
Брашнаров“, средства во висина на 69,33% од нејзината вкупна вредност од 28.000,00 
денари, без вклучено ДДВ, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. 

 За горенаведената услуга, до Агенцијата беше доставена понуда бр.03-1353/1 
од 29.08.2016 година (наш бр.05-4216/1 од 30.08.2016 година), на вкупен износ од 
28.000,00 денари (8.500,00 за хидраулична платформа и 6.500,00 за еден електричен 
патнички MRL лифт), без вклучено ДДВ, од Градежно-механизациониот инженеринг 
“ГМЦ“-Инженеринг од Скопје, која е овластена и стручна организација (АКРЕДИТИРАНО 
ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО ИТ-32 ИСО 17020) за периодични прегледи и испитувања и 
издавање на стручни наоди и сертификати на лифтови, сите видови дигалки, 
автодигалки, вилушкари, транспортни ленти компресори и други средства за работа. 

 Од страна на Агенцијата за млади и спорт доставена е писмена согласност 
бр.05-1035/1 од 23.08.2016 година (наш бр.05-4089/2 од 23.08.2016 година) за учество 
во обезбедување на финансиски средства за периодичен технички преглед, што опфаќа 
периодични прегледи и испитувања и издавање на стручни наоди и сертификати на 
лифтовите и платформата кои се вградени во објект Палата „Панко Брашнаров“, во 
висина на 30,67% од нејзината вредност. 

 За реализирање на услугата, средствата се обезбедени со Финансискиот план 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  за  2016-та година. 

 
 
Точка 5 
Разно 

 Г-дин Петрушевски, ја најави точката по Разно и објасни дека за неа постои 
Законска обврска која се однесува за членовите на Привремената комисија за следење 
на медиумското претставување и според која, Директорот по закон треба да ја донесе.  

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-4259/1 од 01.09.2016 година и едногласно даде одобрување 



Директорот на Агенцијата да донесе одлука за утврдување на надоместок и други 
трошоци на членовите на Привремената комисија за следење на медиумското 
претставување, со текст како што беше предложена.  

 Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе важи до завршувањето 
на изборниот процес на предвремените избори за пратеници во Собранието на 
Република Македонија, кои ќе се одржат во 2016 година. 
 

 
 

 

 

 

 
Бр.02-4225/7                    Агенција за аудио и  
07.09.2016 година                аудиовизуелни медиумски услуги 
С к о п ј е        Претседател на Советот 
            
                                                             Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 
 
 


