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ЗАПИСНИК 

од 4 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 23.07.2014 година 

 

 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, д-р Милаим 

Фетаи, 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, м-р Емилија Јаневска, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Весна Симоновска, 

Арџент Џелили. 

            Други присутни: Мефаил Исмаили од МТВ2, Милош Цветковиќ од Македонско 

Радио, Верица Павловска од ТВ Алсат, Свето Николовски од МТВ,  Дејан Георгиевски 

од ЦРМ и Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски ја отвори 4-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.  

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, информираше дека по електронска пошта до него, до 

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и до 

членовите на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар 

Трајчев и Селвер Ајдини, од членот на Советот на Агенцијата Зоран Фиданоски 

пристигна Барање за ставање точка на дневен ред на седница на Советот, со наслов 

„Потреба од анализа на ефектите од последната законска измена за ослободување од 

плаќање на радиодифузна такса“.  

Во дискусијата за оваа точка учестувуваа: членот на Советот на Агенцијата, м-р 

Алма Машовиќ и членот на Советот на Агенцијата Зоран Фиданоски. 

Предлогот ставање точка на дневен ред на седница на Советот, со наслов 

„Потреба од анализа на ефектите од последната законска измена за ослободување од 

плаќање на радиодифузна такса“ беше ставен на гласање, „За“ овој предлог имаше 3 

(три) гласа од Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата, Зоран Фиданоски и Селвер Ајдини. Против имаше 3 (три) гласа од 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

Лазо Петрушевски и членовите на Советот на Агенцијата, м-р Алма Машовиќ и м-р 

Методија Јанчески. Воздржан имаше 1 (еден) глас од членот на Советот на Агенцијата, 

Лазар Трајчев. Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, Лазо Петрушевски, констатираше дека горенаведениот предлог не 

се усвои. 

Други предлози за измена и дополнување на предложениот дневен ред не беа 

понудени. 

            Советот на Агенцијата, со 6 (шест) гласа „за“, од Претседателот на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Лазо Петрушевски, Заменикот 
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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 1 (еден) воздржан 

глас од членот на Советот на Агенцијата,  Зоран Фиданоски, го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.07.2014 година.  

2. Предлог - Годишен план за вршење програмски надзор (мониторинг). 

3. Предлог - Методологија за вршење програмски надзор (мониторинг).  

4. Предлог - Годишен план за вршење административен надзор. 

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

радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ 

Скопје. 

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

радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДОЕЛ увоз-

извоз Струга. 

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

радиодифузна дејност на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

8. Предлог за давање одобрение за донесување на Одлука за отпис на долгот на 

Трговско радиодифузно друштво „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, од 

сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, со предлог-одлука. 

9. Известување за доставеното барање бр.04-3791/1 од 17.07.2014 година и 

констатирање на откажувањето на Договорот за вработување со Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

10. Предлог за давање на одобрување на в.д. Директорот за донесување Одлука 

за распишување оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапката 

за вработување во стручната служба.   

11. Предлог за донесување на Нацрт-Деловник за работата на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

12. Разно. 

 

 

 

 

  Точка 1 

  Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 3-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.07.2014 година.  

 Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 (седум) 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 3-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.07.2014 година, во текстот 

како што беше предложен. 
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Точка 2 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од Раководителката на Секторот за програмски 

работи, м-р Емилија Јаневска да го образложи предложениот Годишен план за вршење 

програмски надзор (мониторинг). 

Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска го 

образложи предложениот Годишен план за вршење програмски надзор (мониторинг). 

Во дискусијата за оваа точка, поставувајќи и прашања на Раководителката на 

Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска во насока на појаснување на 

Годишниот план за вршење програмски надзор (мониторинг), учествуваа: членот на 

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

Ајдини. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно 

со 7 (седум) 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.01-3874/1 од 21.07.2014 година и го 

усвои Годишниот план за вршење програмски надзор.  

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, Годишниот план за вршење програмски надзор да го 

објави на веб страната на Агенцијата. 

  

 

 Точка 3 

  Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од Раководителката на Секторот за програмски 

работи, м-р Емилија Јаневска, да ја образложи предложената Методологија за вршење 

програмски надзор (мониторинг). 

Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска ја 

образложи предложената Методологија за вршење програмски надзор (мониторинг). 

Во дискусијата за оваа точка, учестувуваа: в.д. Директорот на АААВМУ, д-р 

Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, д-р Милаим Фетаи и членот на Советот на 

Агенцијата Зоран Фиданоски.  

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 7 (седум) 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.01-3872/1 од 21.07.2014 година и ja 

усвои Методологијата за вршење програмски надзор (мониторинг).  

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, Методологијата за вршење програмски надзор да ја 

објави на веб страната на Агенцијата. 
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 Точка 4  

  Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од Раководителката на Секторот за програмски 

работи, м-р Емилија Јаневска, да го образложи предложениот Годишен план за 

вршење административен надзор. 

Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, го 

образложи предложениот Годишен план за вршење административен надзор. 

Во дискусијата за оваа точка учестувуваа: в.д. Директорот на АААВМУ, д-р Зоран 

Трајчевски,  Претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски и членот на 

Советот на Агенцијата Зоран Фиданоски. 

 Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) 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.01-3871/1 од 21.07.2014 година и го усвои Годишниот план за вршење 

административен надзор.  

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, Годишниот план за вршење административен надзор 

да го 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, да го образложи 

Предлогот за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ 

Скопје. 

В.д. Директорот на АААВМУ, го образложи Предлогот за запирање на постапката 

за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско 

радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје. 

 Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) 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, УП1 бр.07-309 од 21.07.2014 година и донесе заклучок за запирање на 

покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Трговското радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје, бр.07-1966/1 од 

18.06.2007 година, поради извршена целосна уплата на долгот во износ од 232.223,00 

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 ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје. 

 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. 
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Точка 6 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го образложи 

Предлогот за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДОЕЛ увоз-

извоз Струга. 

В.д. Директорот на АААВМУ, го образложи Предлогот за запирање на постапката 

за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско 

радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДОЕЛ увоз-извоз Струга. 

 Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) 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, УП1 бр.07-289 од 21.07.2014 година и донесе заклучок за запирање на 

покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 

Трговското радиодифузно друштво ЕНЕРГУ РАДИО ДОЕЛ увоз-извоз Струга, за 

прекршување на член 13 ставови 3 и 6 од Законот за медиуми („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14 година), од причина што на наведениот 

радиодифузер веќе му е одземена дозволата за вршење радиодифузна дејност, бр.07-

349 од 02.12.2011 година, со Одлука на Советот на Агенцијата, УП1 бр.07-280 од 

14.07.2014 година.  

 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 ЕНЕРГУ РАДИО ДОЕЛ увоз-извоз 

Струга. 

 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 7 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го образложи 

Предлогот за запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење 

радиодифузна дејност на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

В.д. Директорот на АААВМУ, го образложи Предлогот за запирање на постапката 

за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштвото за радио 

дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

 Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) 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, УП1 бр.07-289 од 22.07.2014 година и донесе заклучок за запирање на 

покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

бр.07-1996/1 од 18.06.2007 година на Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе 

ДООЕЛ Струга, поради тоа што имателот на дозволата ја исполнил обврската од член 
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13 став 3 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 

и 13/14 година). 

 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 Друштвото за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга. 

 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 8 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го образложи 

Предлогот за давање одобрение за донесување на Одлука за отпис на долгот на 

Трговско радиодифузно друштво „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, од 

сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, со предлог-одлука. 

В. д. Директорот на АААВМУ, го образложи Предлогот за давање одобрение за 

донесување на Одлука за отпис на долгот на Трговско радиодифузно друштво 

„ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, од сметководствената евиденција на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во дискусијата за оваа точка учестувуваа: Заменикот на претседателот на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, д-р Милаим Фетаи, 

членот на Советот на Агенцијата Лазар Трајчев и членот на Советот на Агенцијата, 

Зоран Фиданоски. 

Во врска со точката за давање одобрение за донесување на Одлука за отпис на 

долгот на Трговско радиодифузно друштво „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ ДООЕЛ Скопје, од 

сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, беше повикана и вишата соработничка од Секторот за економско-финансиски 

работи, Весна Симоновска, која даде дополнителни објаснувања. 

 Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) 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 одложи усвојувањето на Предлогот за давање одобрение за донесување 

на Одлука за отпис на долгот на Трговско радиодифузно друштво „ПЕРСПЕКТИВА ТВ“ 

ДООЕЛ Скопје, од сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со цел уште еднаш да се испитаат правните и 

сметководствените можности за наплата на долгот кој наведениот субјект ги има кон 

Агенцијата, преку резервација на побарувањето.  

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

Секторот за правни работи да го реализираат заклучокот. 

 

 

Точка 9 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го објасни 

Известувањето за доставеното барање бр.04-3791/1 од 17.07.2014 година.  

В.д. Директорот на АААВМУ, го објасни Известувањето за доставеното барање 

бр.04-3791/1 од 17.07.2014 година. 
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Во дискусијата за оваа точка учестувуваше членот на Советот на Агенцијата 

Лазар Трајчев. 

 Советот на Агенцијата едногласно, со 7 (седум) 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 Известувањето за доставеното барање бр.04-3791/1 од 17.07.2014 

година и Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.04-

3873/1 од 21.07.2014 година и го констатира престанувањето на важност на Договорот 

за вработување бр.04-2981/1 од 31.05.2012 година, со Анекс бр.1, бр.04-86/1 од 

08.01.2014 година, склучен помеѓу работникот м-р Билјана Митрова, за работното 

место Соработник-деловен секретар во Секретаријатот на Агенцијата, врз основа на 

нејзино барање и ја прифати предложената Спогодба за раскинување на договорот за 

вработување и предложеното Решение за престанување на важноста на Договорот за 

вработување. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе 

потребните активности со цел да се постапи по поднесеното Барање за откажување на 

договорот за вработување бр.04-3791/1 од 17.07.2014 година, односно престанување 

на работниот однос на работникот м-р Билјана Митрова. 

 

 

Точка 10 

Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го образложи 

Предлогот за давање на одобрување на в.д. Директорот за донесување Одлука за 

распишување оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапката за 

вработување во стручната служба. 

В. д. Директорот на АААВМУ, го образложи Предлогот за давање на 

одобрување на в.д. Директорот за донесување Одлука за распишување оглас за 

засновање работен однос и за спроведување на постапката за вработување во 

стручната служба. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 7 (седум) 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, бр.04-3875/1 од 21.07.2014 година и 

даде одобрение на в. д. Директорот на Агенцијата за донесување одлука за 

распишување оглас за засновање работен однос и за спроведување на постапка за 

вработување на 1 (еден) извршител, соработник-деловен секретар во Секретаријатот 

во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе 

потребните активности. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, Јавниот оглас да го објави на веб страната на 

Агенцијата заклучно со 11.08.2014 година и во 2 (два) дневни весника и тоа: 1 (еден) 

дневен весник што се издава на македонски јазик и 1 (еден) дневен весник што се 

издава на јазикот различен од македонскиот, на товар на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги како работодавач. 
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Точка 11 

 Претседателот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Лазо Петрушевски, побара од в.д. Директорот на АААВМУ, да го образложи 

Предлогот за донесување на Нацрт-Деловник за работата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

В. д. Директорот на АААВМУ, го образложи Предлогот за донесување на Нацрт-

Деловник за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во дискусијата за оваа точка учествуваа: 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, членот на Советот на Агенцијата Лазар Трајчев и членот на 

Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно, 

со 7 (седум) 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.01-3870/1 од 21.07.2014 година и го 

усвои Нацрт-Деловникот за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги во текстот како што беше предложен, а Агенцијата да постапи во 

согласност со член 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

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

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот Нацрт-Деловник да го објави на веб 

страната на Агенцијата.  

 

Точка 12 

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 

Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ. 

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 Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ. 

 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, УП1 бр.07-284 од 23.07.2014 година и донесе заклучок за запирање на 

покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

бр.07-203 од 28.05.2013 година на Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА 

Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ, поради извршена целосна уплата на долгот во износ од 

101.148,00 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 Секретаријатот, горенаведениот заклучок да 

го достави до Трговското радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, 

Струга ДООЕЛ. 

 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. 

 
 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                     Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
 
 
 

Бр. 02-3868/13                            Агенција за аудио и 

01.08.2014 година                         аудиовизуелни медиумски услуги  

 

 С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

 

                                                                                          Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 

               

                              

 

 

 

 


