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ЗАПИСНИК 

од прво продолжение на 10-та седница  
на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 
                                             одржано 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 го отвори првото продолжение на 10-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 15:00 
часот и се одржа во просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, информира дека од 10-та седница, се  одложија точките: 
Предлог-записник од 09-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, одржана на 26.02.2016 година, кој не можеше да се изработи, бидејќи 
помеѓу двете седници беше викенд, односно два неработни дена. Поради плаќање на 
годишниот надоместок во целост, има точка Предлог-заклучок за запирање на покрената 
постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР 
МАКЕДОНСКИ Илија Таневски Кичево, ДООЕЛ, бр.08-102 од 05.01.2015 година и како 
трета точка е Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за работниот 
ред и дисциплинската и материјалната одговорност на вработените во Стручната служба 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Г-дин Трајчевски, објасни дека во содржината на Правилникот за изменување и 
дополнување на Правилникот за работниот ред и дисциплинската и материјалната 
одговорност на вработените во Стручната служба на Агенцијата, има мали технички 
недостатоци. Информира дека тие забелешки во писмена форма ги доставил до сите 
членови на Советот и од таа причина предложи точката да се одложи и како пречистен 
текст на подзаконскиот акт, да се разгледа на една од наредните седници. 

Г-дин Петрушевски, предложи, за да нема второ продолжение на 10-та седница, 
точката за правилникот да се повлече од дневниот ред и да се стави како точка на нова 
седница, односно на една од следните седници. 

Членовите на Советот се согласија со предлогот на г-дин Петрушевски. 

Г-дин Фиданоски, рече, иако во меѓувреме радиодифузерот РАДИО АЛЕКСАНДАР 
МАКЕДОНСКИ, го платил надоместокот, од процедурални причини точката треба да се 
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префрли во 11 седница, затоа што на иста седница не може да му се одземе дозволата и 
потоа да му се врати. 

Г-дин Трајчевски, објасни дека на 10-та седница имаше предлог-одлуки за 
одземање на дозволи на пет радиодифузери. Но тогаш, согласно дискусијата од 
седницата, беше оставена можност да не се потпишуваат одлуките за одземање, да се 
почекаат радиодифузерите за да им се даде можност да уплатат до 18 часот попладне. 
Во меѓувреме само РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ го уплатил годишниот 
надоместок во целост, додека СКАЈ НЕТ кој најавувал дека ќе плати, не платил, иако има 
уплатено мал дел од 150 илјади денари, околу 20% од вкупниот износ, но не во целост, 
согласно Законот. 

Г-дин Петрушевски, рече дека е логично заклучокот за запирање на постапката да 
биде во продолжението на 10-та седница, затоа што сепак уплатил тогаш. Бидејќи не е 
потпишана одлуката за одземање, се смета дека не е донесена. 

 

Точка 1 

Советот го разгледа и и со 6 гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Фиданоски, го 
усвои Записникот од 09-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, одржана на 26.02.2016 година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 2 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-76 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 радио емитување на 
Трговското радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски 
Кичево ДООЕЛ, бр.08-102 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во 
износ од 17.997,00 (седумнаесетилјадии-деветстотинидеведесетиседум) 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. 

 
 
 

 
 

Бр. 02-1148/17                                              Агенција за аудио и 
15.03.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                            
                                        Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


