
ЗАПИСНИК 

од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги  

одржана на 28.10.2016 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, Зоран Фиданоски, Методија Јанчески и 

Лазар Трајчев. 

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: м-р Драгица Љубевска, д-р Ирена Бојаџиевска, 

Маја Дамевска, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Магдалена Давидовска Довлева,  

Ивана Стојановска, Илија Витков.  

Други присутни: Соња Јанковска од ТВ АЛСАТ-М 

Г-дин Петрушевски ја отвори 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12.00 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата. 

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

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

 

1. Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 21.10.2016 година. 

2. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозвола за 
телевизиско емитување. 

3. Предлог-oдлука за промена на сопственичката структура на РТД АРАЧИНА, 
с.Арачиново. 

4. Предлог-одлука за исплата на средства за ИПА_ТАИБ 2009. 

5. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка - стока: Горива за потребите на 
Агенцијата. 

6. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка - услуга: Одржување на 
противпожарна – спринклер инсталација и ПП апарати. 

7. Предлог-одлука за потреба од јавна набавка - работа: Затворање на отворени 
делови од влез во гаража. 

8. Разно. 
 

 

 

 

 

 



Точка 1 

Советот на Агенцијата, го разгледа и едногласно, со 5 гласа „за“, го усвои 

Записникот од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 21.10.2016 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Г-дин Трајчевски, го образложи Предлогот за запирање на покрената постапка за 

одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ 

Струмица. Објасни дека законскиот рок за плаќање на фактурата беше до 19.10.2016 

година, во кој рок радиодифузерот не го платил во целост годишниот надоместок за 

дозволата за телевизиско емитување. Советот на Агенцијата на 35-та седница одржана 

на ден 21.10.2016 година, покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско 

емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, бр.08-1052 од 29.09.2015 година. 

Во меѓувреме радиодифузерот, извршил целосна уплата, со што годишниот надоместок 

за дозволата за телевизиско емитување го платил во целост.   

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.08-526 од 27.10.2016 година и едногласно донесе Решение за запирање 

на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на 

Трговското радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, бр.08-1052 од 

29.09.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од 271.144,00 

(двестеседумдесетиеднаилјадаисточетириесетичетири) денари, за годишен надоместок 

за дозволата за телевизиско емитување. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 

Советот на Агенцијата, горенаведеното решение да го објави на веб страницата на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 3  

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 

Магдалена Давидовска Довлева, ја образложи предложената одлука за промена на 

сопственичка структура на РТД АРАЧИНА Џавит ДООЕЛ с.Арачиново. 

Г-дин Петрушевски забележа дека има грешка во именувањето на г-н Муарем 

Исмаили во самиот материјал, односно дека во документацијата именувањето е по 

обратен редослед, прво презимето па потоа името. 

Г-дин Фиданоски, исто така ја нотираше оваа правописна грешка и побара 

следствено да се коригира грешката која се појавува на две-три места во текстот од 

материјалот. 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 

Магдалена Давидовска Довлева, посочи дека е забележано истото при разгледување на 

доставената документација, меѓутоа ја задржала формата која што барателот ја 

користел во нотарската изјава, во самото известување и низ целата поднесена 

документација. 

Г-дин Петрушевски, рече дека ако има потреба да се контактира господинот 

Исмаили.  



 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.02-536 од 27.10.2016 година и едногласно донесе Одлука со која се 

дозволува промена во сопственичката структура на РТД АРАЧИНА Џавит ДООЕЛ 

с.Арачиново, со текст како што беше предложенa. 

Со предложените промени на сопственичката структура на РТД АРАЧИНА Џавит 

ДООЕЛ с.Арачиново, не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на 

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 тие не се спротивни на забраната 

од членовите 34, 35 став 2 или 38 од овој Закон. 

Се задолжи Секторот за стратешко планирање и авторски права, да достави допис 

до РТД АРАЧИНА Џавит ДООЕЛ с.Арачиново, со кој ќе го задолжи, по извршената 

промена до Агенцијата да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен 

регистар на Република Македонија. 

 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 

Помошник на раководителот на Секторот за координација и поддршка на работа 

на директор и на Советот на Агенција, д-р Ирена Бојаџиевска, ја образложи предлог-

одлуката за исплата на средства за националното кофинансирање (НФК) за проектот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од IPA TAIB 2009 „Зајакнување 

на административните капацитети на регулаторните тела за телекомуникации и 

медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“. 

Објасни дека проектот IPA TAIB 2009 завршил минатата година со завршна 

конференција на 1 јуни 2015 година, дека бил заедно со Агенцијата за електронски 

комуникации, но бидејќи имало проблеми околу усвојувањето на финансискиот 

извештај, се одложило и плаќањето на ратата. 

Г-дин Петрушевски, рече дека се работи за сума од 3.692евра, и дека истата сума 

треба да ја уплати и Агенцијата за електронски комуникации, во истиот ден и време како 

што е посочено и во предлог-одлуката.  

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

Трајчевски, бр.13-5183/2 од 27.10.2016 година и едногласно даде одобрување да донесе 

одлука за исплата на средства за национално кофинансирање (НКФ) за проектот на 

АААВМУ од IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети на 

регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите 

дигитални и повеќенаменски сервиси“, во износ од 3.692,48 евра во денарска 

противвредност на денот на конверзија. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, исплатата да ја 

реализира, согласно член 7 од Договорот за обезбедување на национално 

кофинансирање за  проектите финансирани од првата компонента од Инструментот за 

претпристапна помош – IPA под децентрализиран систем за управување со средствата 

од Инструментот за претпристапна помош-IPA (бр.27-13419/1 од 27.03.2013 и бр.03-

1533/1 од 03.04.2013 година), на ден 31.10.2016 година, најдоцна до 10.00 часот. 



 Горенаведените средства се предвидени во Буџетот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за национално кофинансирање (НКФ). 

 

Точка 5 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Цветанка 

Митрeвска ја образложи предлог-одлуката за потреба од јавна набавка - стока: Горива 

за потребите на Агенцијата. Потенцираше дека набавката е согласно со мислењето кое 

што Државната комисија за спречување на корупција го има објавено на својата веб 

страница, а во врска со постапките за јавни набавки. Оваа набавка и двете останати 

јавни набавки кои што се точки на дневен ред на оваа седница, се во согласност со 

мислењето на Државната комисија за спречување на корупција. 

Г-дин Петрушевски напомена дека е интересно да се објасни дека оваа набавка е 

од типот набавки-образец, подготвен од Министерството за финансии на Република 

Македонија, и специфично за овој тип на образец е тоа дека за нив не е потребно да се 

бара согласност од Советот за јавни набавки, што значи забрзување на постапката. 

Г-ѓа Митревска го потврди објаснувањето на Претседателот на Советот и 

дообјасни дека се користи тој стандарден тип на тендерска документација согласно 

Правилникот што е донесен врз основа на законот за јавни набавки 

Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-5207/3 од 27.10.2016 година и едногласно даде одобрување за 

спроведување на постапка за јавна набавка-стока: Горива за потребите на Агенцијата. 

Спроведувањето на постапката за јавна набавка за следниот предмет-стока: 

Горива за потребите на Агенцијата, што опфаќа: моторни бензини и дизел горива за 

службените возилa на Агенцијата и дизел гориво за агрегат лоциран во седиштето на 

Агенцијата, е предвидено и е во согласност со Годишниот план за јавни набавки во 2016 

година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 

25.12.2015 година, со измена и дополнување бр.05-706/1 од 05.02.2016 година, 05-706/2 

од 29.03.2016 година, бр.05-706/3 од 30.05.2016 година и бр.05-706/4 од 07.10.2016 

година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медуимски услуги за 2016-та година.  

 

Точка 6 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Цветанка 

Митревска во врска со Предлог-одлуката за потреба од јавна набавка-услуга: 

одржување на противпожарна-спринклер инсталација и ПП апарати, објасни дека 

јавната набавка произлегува како обврска од Законот за пожарникарство и Правилникот 

за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уреди и 

инсталации за заштита од пожари. Дополни дека јавната набавка ќе биде заедничка со 

Агенција за млади и спорт. Но, бидејќи Агенција за млади и спорт не се во можност да го 

изменат планот за јавни набавки, набавката ќе ја спроведе АААВМУ, со тоа што кога ќе 

се склучи договорот за јавна набавка, Агенцијата за млади и спорт со 30% од вредноста 

на месечно ниво ќе учествува во финансиската конструкција.  

Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-5208/3 од 27.10.2016 година и едногласно даде одобрување за 

спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: одржување на противпожарна 

спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати. 



Спроведувањето на постапката за јавна набавка за следниот предмет-услуга: 

одржување на противпожарна спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и 

пумпи) и ПП апарати, е предвидено и е восогласност со Годишниот план за јавни 

набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година, со измена и дополнување бр.05-706/1 од 05.02.2016 

година, 05-706/2 од 29.03.2016 година, бр.05-706/3 од 30.05.2016 година и бр.05-706/4 од 

07.10.2016 година.  

 

Точка 7 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Цветанка 

Митревска во врска со Предлог-одлуката за потреба од јавна набавка-работа: 

Затворање на отворени делови од влез во гаража, објасни дека оваа набавка се 

наметнала како резултат на лошите временски услови-поројни дождови, кои направиле 

пробив на вода во подземните два ката.  

Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-5210/3 од 27.10.2016 година и едногласно даде одобрување за 

спроведување на постапка за јавна набавка-работа: Затворање на отворени делови од 

влез во гаража (со лексан со потконструкција од метални профили). 

Спроведувањето на постапката за јавна набавка за следниот предмет-работа: 

Затворање на отворени делови од влез во гаража (со лексан со потконструкција од 

метални профили), е предвидено и е восогласност со Годишниот план за јавни набавки 

во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-7139/1 

од 25.12.2015 година, со измена и дополнување бр.05-706/1 од 05.02.2016 година,          

05-706/2 од 29.03.2016 година, бр.05-706/3 од 30.05.2016 година и бр.05-706/4 од 

07.10.2016 година.  

 

Точка 8 

Разно. 

 

 

 

 

Бр.02-5190/8       Агенција за аудио и аудиовизуелни 

08.11.2016 година                                            медиумски услуги  

С к о п ј е                                                  Претседател на Советот            

                                                                                     Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р.  

 

 


