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ЗАПИСНИК 

од 22 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 18.12.2014 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, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Присутни од Стручна служба: Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р 

Ружица Бошнакоска - Јотевска, Илија Витков. 

            Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 22-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. 

 Предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа понудени. 

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

 

 

Д н е в е н   р е д 

   

1. Усвојување на Записникот од 21-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.12.2014 година. 

2. Предлог-одлука за избор на идејно решение за заштитен знак (лого) на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

3. Правилник за формата и содржината на службената легитимација на 

овластеното лице за вршење стручен надзор и начинот на нејзиното издавање и 

одземање, со вграден заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

4. Нацрт-Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

5. Разно. 

 

 

Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно,  го усвои Записникот од 21-та 

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

одржана на 12.12.2014 година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 2 

    Г-дин Петрушевски, во врска со изборот на идејното решение за заштитен знак 

(лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, објасни дека Советот  

на Агенцијата на една од претходните седници, донел Одлука за распишување на јавен 
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анонимен конкурс за избор на идејно решение за заштитен знак (лого) на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и за таа цел е формирана комисија во состав: 

д-р Зоран Трајчевски, претседател на Комисијата, м-р Алма Машовиќ, член на 

Комисијата, и Селвер Ајдини, член на Комисијата. Во таа насока, на претседателот на 

Комисијата, г-дин Трајчевски, му даде збор да го објасни извештајот од евалуација. 

 Г-дин Трајчевски, објасни дека по јавниот анонимен конкурс за избор на идејно 

решение за заштитен знак (лого) на Агенцијата, согласно утврдениот краен рок за 

доставување на пријавите - 29.11.2014 година, во архивата на Агенцијата, пристигнале 

пријави од 6 (шест) кандидати, од кои: една пријава од правно лице и пет пријави од 

физички лица, со вкупен заеднички број од 17 идејни решенија. Комисијата заседавала 

два пати и по спроведената административна селекција и евалуација на поднесените 

пријави, избра две идејни решенија од кои на Советот на Агенцијата му го доставува 

предлогот: да се донесе одлука со која се избира идејното решение на подносителот 

Никола Станков, со (арх.бр.05-5891/1 од 28.11.2014 година), означена со шифра 8596 

за заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Г-

дин Трајчевски, рече дека од понудените идејни решенија, логото кое Комисијата го 

предлага, најмногу ја отсликува улогата, позицијата и работата на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги и воедно претставува континуитет на нејзиното 

досегашно работење. 

 Г-дин Ајдини, рече дека Комисијата го избирала идејното решение на 

подносителот Никола Станков. За предлогот смета дека е едно од најдобрите понудени 

решенија и освен тоа што има симболика, има и професионално изработена форма. 

Но, рече дека има една забелешка, која се однесува на преводот на насловот на 

Агенцијата на албански јазик, бидејќи недостасува една буква. 

 Г-ѓа Машовиќ, како член на Комисијата, рече дека направиле вистински избор за 

идејното решение за заштитен знак (лого) на Агенцијата, кое навистина ќе ја отсликува 

работата на Агенцијата. При тоа праша дали има правна и законска можност, во 

иднина да се смени логото, при што доби потврден одговор. Рече, според неа, и 

вториот предлог за не бил солиден. 

 Г-дин Фиданоски, ја поздрави Комисијата, која успешно ја завршила работата, и 

кога стана збор за логото, во една од неговите дискусии на седниците, најавил дека 

верувал дека оваа комисија ќе биде многу поуспешна. Упати честитки за изборот, и 

праша дали со изборот на предлог-одлуката за логото се усвојува и извештајот од 

Комисијата, при што г-дин Петрушевски одговори дека заедно се усвојуваат. Забележа 

дека Извештајот по објавениот анонимен конкурс за избор на идејно решение за 

заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во 

доставениот материјал, не е потпишан од Комисијата. 

 Г-дин Трајчевски објасни дека Извештајот по објавениот анонимен конкурс за 

избор на идејно решение за заштитен знак (лого), бил потпишан од страна на д-р 

Трајчевски и г-ѓа Машовиќ но не и од г-дин Ајдини, бидејќи се наоѓал во Куманово. При 

тоа потенцира дека денес, пред започнување на седницата извештајот го потпишал, 

така да во Архивата на Агенцијата тој е комплетен, со сите три потписи. 

 Г-дин Фетаи рече дека изборот за идејното решение за заштитен знак (лого) на 

Агенцијата, претставува историски момент, кога во државата се подготвува нов 

државен грб на Република Македонија, Агенцијата ќе се всели во нова 

административна зграда и сега има и ново лого. Објасни дека му се допаѓа, затоа што 

логото во вид на око ги симболизира аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Се 

согласува со изборот на комисијата и честита за изборот. Во поглед на вечноста, колку 

ќе трае ова лого, рече дека е релативна работа, можност за промена на некој друг 

состав на Советот, која можеби ќе преферира други естетски перформанси, но, додаде 

дека логото е неутрално и асоцира на дејноста аудио и аудиовизуелни медиумски 
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услуги, и во неколку елементи потсетува на претходното лого на Советот за 

радиодифузија. 

 Г-дин Петрушевски, рече дека изборот на Комисијата за заштитен знак (лого) на 

Агенцијата, него лично му се допаѓа од аспект што содржи повеќе бои. 

 Раководителката на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска, ја објасни 

целата постапка за поднесување на барање до Државниот завод за индустриска 

сопственост, за признавање на правото на трговска марка, односно за признавање на 

заштитниот знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Советот на Агенцијата го усвои Извештајот по објавениот анонимен конкурс за 

избор на идејно решение за заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, бр.03-6266/1 од 15.12.2014 година. 

 Советот на Агенцијата со забелешката од г-дин Ајдини, донесе одлука за 

заштитен знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кое ќе 

се користи како официјален заштитен знак на Агенцијата, да се избере идејното 

решение означено со шифра 8596 и заверено во Агенцијата со архивски бр.05-5891/1 

од 28.11.2014 година, од подносителот Никола Станков, со ЕМБГ 0805996450021, и 

адреса на ул.„Орце Николов“ бр.145/27 Центар. 

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

до подносителот Никола Станков, со кој ќе го извести за горенаведената одлука и ќе го 

извести дека е обврзан во рок од 3 (три) дена од денот на донесувањето на Одлуката, 

до Агенцијата да достави Изјава за гаранција за оригиналност на идејното решение – 

заверена на нотар. 

 Откако горенаведената Изјава заверена на нотар ќе биде доставена до 

Агенцијата, ќе се пристапи кон склучување договор со кој ќе се уредат односите меѓу 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како корисник на услугата и 

подносителот Никола Станков, како набавувач на услугата. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, откако 

заштитниот знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе 

биде во нејзина сопственост, да поднесе барање до Државниот завод за индустриска 

сопственост, за признавање на правото на трговска марка, односно за признавање на 

заштитниот знак (лого) на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, за 

горенаведената одлука да ги  извести сите учесници кои се пријавиле на Јавниот 

анонимен конкурс за избор на идејно решение на заштитен знак (лого) на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, објавен во весниците „Нова Македонија“ на 

07.11.2014 година и во „Коха“ на 07.11.2014 година. 

 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. 

 

           Точка 3 

      Г-дин Петрушевски објасни дека Правилникот за формата и содржината на 

службената легитимација на овластеното лице за вршење стручен надзор и начинот на 

нејзиното издавање и одземање, е веќе усвоен од страна на Советот. Но истиот на 

седницата е доставен само на увид бидејќи во него е вграден заштитен знак (лого) на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во службената легитимација.  

 Советот на Агенцијата го усвои Правилникот за формата и содржината на 

службената легитимација на овластеното лице за вршење стручен надзор и начинот на 

нејзиното издавање и одземање, со вграден заштитен знак (лого) на Агенцијата, во 

службената легитимација. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, откако заштитниот знак (лого) 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе биде во нејзина 

сопственост, горенаведениот правилник, да го објави во „Службен весник на Република 

Македонија“, a Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста, да 

го објави на веб страната на Агенцијата. 

 

Точка 4 

Г-дин Трајчевски објасни дека со Нацрт-Правилникот за обезбедување на 

транспарентност во работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, се дефинира постапката и начинот на примање на предлози од 

заинтересираните страни, начинот и местото на објавување на конкурсите, пријавените 

кандидати и други информации поврзани со постапка за доделба на дозволи и 

податоците и информациите што Агенцијата ќе ги објавува како и начинот на пристап 

до истите согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за 

медиуми. Објасни дека ќе биде објавен на веб страната со цел да се овозможи на сите 

заинтересирани страни да ги изразат своите мислења. 

Раководителката на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска, одговори 

дека Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста во соработка 

со Секторот за правни работи, при изработка на подзаконскиот акт, внимавале да 

бидат внесени сите одредби од Законот каде што се упатува да се испочитуваат 

правилата на транспарентност во работењето на Агенцијата. 

Г-дин Фиданоски, претпоставува дека ова е задолжителна обврска на Агенцијата 

да се донесе ваков правилник. Нацрт-верзијата според него е сублимат од законските 

одредби, Деловникот за работа на Агенцијата и праксата. Потенцира дека е добро што 

сите нив ќе ги има на едно место, во еден акт, за да можат сите заинтересирани страни 

да бидат ориентирани што и како се постапува. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-6276/1 од 15.12.2014 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно 

донесе Нацрт-Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со текст 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, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14) и член  47 од Деловникот за работа на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 

година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб 

страната на Агенцијата, со цел да им се овозможи на сите заинтересирани страни да ги 

изразат своите мислења. 

 

Точка 5 

 Разно 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.02-6343/1 од 17.12.2014 година и донесе Одлука за назначување 

на Весна Симоновска, Виш соработник во Секторот за економско-финансиски работи 

во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за вршење ex-post 

финансиска контрола во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со 

текст како што беше предложена. 

Во случај кога Весна Симоновска, Виш соработник во Секторот за економско-

финансиски работи во Агенцијата, е вклучена во вршење ex–ante финансиска 
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контрола, на начин кога го менува лицето Горан Радуновиќ, Раководител на Секторот 

за економско-финансиски работи, ex-post финансиска контрола ќе врши Горан 

Радуновиќ, Раководител на Секторот за економско-финансиски работи. 

Во случај кога Весна Симоновска, Виш соработник во Секторот за економско-

финансиски работи во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е 

вклучена во вршење ex–ante финасиска конрола, на начин кога го менува лицето Ивана 

Никиќ, Соработник – Ликвидатор, во Секторот за економско-финансиски работи, ex-post 

финансиска контрола ќе врши Ивана Никиќ, Соработник – Ликвидатор, во Секторот за 

економско-финансиски работи. 

Горенаведената одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се 

применува почнувајќи од 01.01.2015 година. 

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 го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.02-6341/1 од 17.12.2014 година и донесе Одлука за формирање 

работна група, која ќе изработи Нацрт - Стратегија за управување со ризик во 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше 

предложена. 

Работна група, ќе изработи Нацрт - Стратегија за управување со ризик во 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во која ќе биде опфатено 

утврдување, процена и контрола на можните настани или состојби кои може да имаат 

негативно влијание врз постигнувањето на целите на Агенцијата, заради обезбедување 

разумно уверување дека целите ќе бидат остварени. 

Горенаведената Работната група ја сочинуваат раководителите на сите 

организациони единици во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, со исклучок на раководителот на Одделението за внатрешна 

ревизија. 

Работната група наведена во точка 2 од овој заклучок, е должна Нацрт - 

Стратегијата за управување со ризик на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, да ја изработи во рок од 180 (стоосумдесет) дена, од денот на 

нејзиното формирање. 

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. 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
Бр. 02-6271/7                            Агенција за аудио и 

24.12.2014 година                          аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


