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ЗАПИСНИК 

од 25-та седница на Советот на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                             одржана на 30.06.2016 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: м-р Драгица Љубевска, Маја Дамевска, м-р Арбен 
Саити, м-р Ивона Муфишева Алексовска, Александар Џуваревиќ, Јетон Исмаили, Илија 
Витков.  

Други присутни: Дејан Георгиевски од ЦРМ и А. Тачи од ТВ 21. 
 

Г-дин Петрушевски ја отвори 25-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.  

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 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.06.2016 година. 

2. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Одржување и 
сервисирање на систем за ладење, греење и вентилација. 

3. Нацрт-правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко 
Брашнаров“. 

4. Разно. 
  

 

 
Точка 1 

Советот на Агенцијата, го разгледа предложениот Записник од 24-та седница на 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.06.2016 
година. 

Г-дин Петрушевски забележа дека во насловот на Записникот, помеѓу зборовите 
„Записник од 25-та седница“ и „на Агенцијата за аудио и ..“ недостасува зборот „на 
Советот..“. 
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Советот на Агенцијата, едногласно го усвои предложениот Записник од 24-та седница 
на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 
24.06.2016 година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 2 

Г-дин Трајчевски, ја образложи Предлог-одлуката за спроведување на постапка за 
јавна набавка: Одржување и сервисирање на систем за ладење, греење и вентилација. 
Објасни дека оваа точка е поврзана со одлуката за набавка на услуга од мала вредност 
(интервентно чистење на клима ормари, во објектот - Палата Панко Брашнаров), која беше 
точка на 24-та седница. Наведе дека на денешната седница треба да се спроведе јавна 
набавка за таа цел, а соодветно на тоа треба официјално да се побара и од Агенција за 
млади и спорт да учествува со 30% од вредноста на оваа набавка. 

Раководителот на Секторот за информатичка поддршка и општи работи, м-р Арбен 
Саити, објасни дека набавката ќе се спроведе за рок од една година. Одржувањето ќе се 
врши на два начина, периодично односно месечно за дел од опремата, потоа периодично- 
сезонско што би значело два пати во годината и интервентно, на повик, при евентуален 
дефект. Бидејќи се работи за систем на целата зграда, најави дека ќе се испрати допис до 
Агенција за млади и спорт за да и тие пропорционално учествуваат во плаќањето. 

Г-дин Петрушевски, рече дека по излагањето на раководителот Саити, веќе добил 
одговор на прашањето дали и со кој процент ќе учествува Агенција за млади и спорт. Не 
сака хипотетички да дискутира што ќе се случи доколку тие не сакаат да учествуваат со 
плаќањето, бидејќи тоа е во интерес на сите, системот е поставен за целата зграда и треба 
да си сносат дел од трошоците. Планираната вредност за јавната набавка не може точно да 
се предвиди, затоа што при наддавањето во системот на јавни набавки, вредноста може 
дополнително да падне како што е запишано во материјалите, што не значи дека сите пари 
ќе се потрошат.  

Г-дин Фиданоски, рече дека на прв поглед предвидениот износ му изгледал висок. 
Едната дилема му се расчистила, дека предложениот износ претставува најгорната граница 
до каде може да се оди, дека тој износ може да оди подолу и дека 30% од него треба да 
плати Агенција за млади и спорт. Праша дали е направено истражување за тоа колку чини 
одржување на ваков систем или со сличен капацитет по други објекти, споредбена и 
искуствена анализа и дали врз база на тоа е дојдено до овој износ на пари. Постави 
прашање и за дилема која ја зачнал г-дин Петрушевски, дали може да се случи Агенцијата 
за млади и спорт да не се согласи со овој износ, односно да го оспори и да рече дека не се 
консултирани и сл.? 

Г-дин Трајчевски, на последното поставено прашање одговори дека до сега, АААВМУ 
со Агенцијата за млади и спорт спровеле неколку заеднички јавни набавки, каде АААВМУ 
барала со одреден процент да учествува и Агенцијата за млади и спорт и никогаш не се 
случило да има проблем. Евентуално ако се јави проблем, при што не верува, бидејќи 
системот е заеднички, ќе се покрене судска постапка.  

Раководителот на Секторот за информатичка поддршка и општи работи, м-р Арбен 
Саити, одговори дека пред да се даде предлогот за спроведување на предложената јавна 
набавка, контактирал со раководителот за општи работи во Агенција за млади и спорт, и по 
негова консултација со директорот на АМС, добиена е усмена согласност дека ќе платат и 
воедно се заблагодариле затоа што обврската за спроведувањето на јавната набавка ја 
презема АААВМУ, бидејќи нив им се олеснува голем дел во работењето. Објасни дека до 
сегашниот предложен износ е дојдено по консултации со две фирми. Фирмата која го 
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изгради самиот систем се изјаснила дека ова е максималниот износ што може да се 
предвиди, затоа што опремата е нова, инсталирана е во објект лоциран во центарот на 
градот каде има висока загаденост и филтрите мора да се менуваат секој месец, деловите 
за опремата се прилично скапи. И ако сето тоа се земе во предвид е дојдено до таа цифра 
која ќе покрие одржување на целот систем за една година, систем за греење, ладење, 
вентилација. Во зградата постојат 99 фенкулери, 4 ормари за ладење на кои секој месец 
треба да им се сменат филтрите. Со минатата набавка од мала вредност за менување на 
филтри на две места во систем салата каде се сместени серверите, се плати 10.000,00 
денари. Бидејќи ќе оди преку системот за јавни набавки и процесот завршува со наддавaње, 
се очекува дека цената ќе падне. Но, нагласи дека предвидениот износ мора да се има 
затоа што овој систем е од големо значење. 

Г-дин Петрушевски, како дополнување, додаде дека по една проценка само опремата 
во сервер салата изнесува од 500.000 евра па нагоре. Дополнително најави дека во 
техничката спецификација има опција дека услугата може да биде по потреба и дека овие 
пари не се паушал.  

Г-дин Фиданоски, се заблагодари и рече дека е задоволен со одговорот.   

Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-3372/3 од 29.06.2016 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапка за јавна набавка: Одржување и сервисирање на систем за 
ладење, греење и вентилација. 

Спроведувањето на постапката за јавна набавка за следниот предмет – услуга: 
Одржување и сервисирање на систем за ладење, греење и вентилација, 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, бр.05-706/2 од 29.03.2016 година и бр.05-
706/3 од 30.05.2016 година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  за  2016-та година. 

 

Точка 3 

 Раководителката на одделението за нормативно-правни работи, м-р Ивона Муфишева 
Алексовска, го образложи Нацрт-правилникот за начинот на вршење на видео надзор во 
објектот Палата „Панко Брашнаров“. Објасни дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги како контролор во смисла на одредбите од Законот за заштита на личните 
податоци, е должнa да го уреди начинот на вршењето на видео надзор со посебен акт, 
согласно член 9-б став 2 од истиот закон. Со Правилник за начинот на вршење на видео 
надзор АААВМУ го уреди начинот на вршење видео надзор, кој Правилник се однесува на 
системот за видео надзор инсталиран во деловниот објект во кој Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги беше претходно сместена (Булевар ВМРО бр.3). Со оглед 
дека во новиот деловен објект е инсталиран систем за видео надзор согласно проектната 
документација на објектот, се јави потреба за донесување нов правилник за видео надзор. 
За таа цел, а имајќи предвид дека во Палата „Панко Брашнаров“ е поставен систем за видео 
надзор кој е интегриран и единствен за целиот објект Агенцијата до допис – Барање 
мислење, се обрати до Дирекцијата за заштита на лични податоци заради давање насоки на 
кој начин да се уреди вршењето на видео надзор во Палата „Панко Брашнаров“, по повод кој 
на 19.10.2015 година беше одржан и работен состанок во просторите на Дирекцијата за 
заштита на личните податоци, на кој на претставниците од Агенцијата им беа дадени насоки 
за начинот на уредување на вршењето на видео надзорот. Агенцијата изработи Нацрт-
правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од 
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страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој го достави до 
Дирекцијата за заштита на лични податоци на мислење, во кој Агенцијата побара од 
Дирекцијата за заштита на лични податоци да направи и непосреден увид на поставеноста 
на системот за видео надзор, а со цел негово усогласување со позитивните законски 
прописи за заштитата на личните податоци. Дирекцијата за заштита на лични податоци ја 
извести Агенцијата да го дополни предметниот Нацрт-правилник со детална техничка 
спецификација на опремата со која ќе се врши видео надзор, како и да ги извести сите 
вработени во објектот за вршење на видео надзор во службените простории во Палата 
„Панко Брашнаров“. Агенцијата постапи по напред цитираното известување и воедно беше 
извршен и непосреден увид во деловните простории во Палата „Панко Брашнаров во однос 
на поставеноста на системот за видео надзор. Усогласениот акт за видео надзор Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 01.06.2016 година го достави на мислење до 
Дирекцијата за заштита на лични податоци. На 14.06.2016 година, Дирекцијата за заштита 
на лични податоци достави Мислење, во кое е наведено дека по својата содржина Нацрт-
правилник за начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од 
страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е усогласен со прописите 
за заштита на личните податоци. 

 Г-дин Петрушевски се заблагодари за деталното објаснување и отвори дискусија по 
точката. 

 Г-дин Фиданоски, рече дека внимателно го ислушал објаснувањето од Стручната 
служба, за кое рече дека беше коректно и исцрпно. Најави дека во неговата дискусија со 
присутните ќе сподели неколку негови размислувања и дилеми за одредени работи. Објасни 
дека ќе му треба и дополнително дообјаснување се со цел да добие вистински резултат 
пред финално да се одлучи каков став ќе заземе за гласање. Објасни дека е добро што 
Нацрт-правилникот е усогласен со Законот за заштита на лични податоци, бидејќи станува 
збор за суптилна, сензитивна материја која длабоко задира во приватноста на луѓето. Во 
објектот најчесто се работи за луѓе кои професионално се ангажирани и работат и во таа 
насока побара дообјаснување за член 9 став 2 од Нацрт-правилникот каде е наведено дека 
„Со посебен детално образложен акт, директорот на АААВМУ може да овласти и друго лице 
за пристап во архивата на снимениот материјал во системот за видео надзор“. Побара 
објаснување што значи тоа, бидејќи тоа што го прочитал и го знае како информација е дека 
како пракса воопшто во светот, оваа материја длабоко задира во приватноста и строго е 
контролирана. Има доста случаи каде и самиот прв човек, менаџер, во овој случај 
директорот, кој ги одобрува луѓето, нема во секое време пристап во тој видео материјал и за 
него треба посебен безбедносен сертификат, а бројот на луѓето кои имаат целосен 
непречен пристап до снимените материјали е строго лимитиран и притоа поминале низ сите 
процедури што значат работа со ваков тип на материјали. Потенцира дека на она што 
особено треба да се внимава е тие материјали да не бидат злоупотребени. Претпостави 
дека и Агенција за млади испорт ќе сака да има лице кои ќе има слободен пристап до 
материјалите.  

 Раководителката на одделението за нормативно-правни работи, м-р Ивона Муфишева 
Алексовска, одговори дека АААВМУ го уредува начинот, а Агенцијата за млади и спорт даде 
само согласност. Информира дека АААВМУ поседува само едно одговорно лице, и тоа е 
Илија Витков од Секторот за информатичка поддршка и општи работи. Во Дирекцијата за 
заштита на лични податоци прашала, ако некогаш, хипотетички, се дојде во ситуација да се 
злоупотребат снимките и од спратовите на објектот кои не се на АААВМУ, што во тој случај, 
кој ќе биде одговорен? Дирекцијата одговорила, бидејќи системот за целиот објект е 
единствен и не може да се подели на две институции, такво е техничкото решение, ќе 
одговара лицето кое го назначила АААВМУ. 
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 Г-дин Петрушевски, праша, на кој начин е уредено кога на пример Илија Витков ќе оди 
на годишен одмор? 

 Г-ѓа Муфишева одговори дека целосно се работи согласно Законот и тоа е тесно 
поврзано со  член 9 став 2 од нацрт-правилникот. 

 Г-дин Фиданоски, се заблагодари за одговорот, за кој рече дека даденото објаснување 
го немало во материјалот, со што ги разрешил дилемите кои ги имал. Според 
објаснувањето, ова за него претставува нов момент, што практично значи дека другата 
институција, Агенција за млади и спорт, нема личност што ќе има пристап до видео 
материјалите, а Илија Витков ќе ја сноси одговорноста за сите евентуални злоупотреби. 
Нагласи дека има камери кои се надвор поставени, тие се за влез и излез, кои се однесуваат 
и за друга ситуација, за снимање на евентуално кривично дело, па во таков случај со судски 
налог може да се дадат тие материјали ако судот има потреба, но дека во ниеден друг 
случај нема да бидат злоупотребени, без разлика дали полиција ги бара, бидејќи без судски 
налог не може да се дадат снимените материјали. На крајот од дискусијата се изјасни дека 
ќе даде начелна поддршка на нацрт правилникот. 

Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.01-768/8 од 29.06.2016 година и едногласно донесе со Нацрт-правилник за 
начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров, со текст како 
што беше предложен.   

Агенцијата да постапи во согласност со член 48 од Деловникот за работа на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, така што да 
обезбеди јавна расправа по наведениот подзаконски акт, во времетраење од седум дена од 
денот на неговото објавување на веб страницата на Агенцијата. 

Се задолжува Секторот за координација и поддршка на работата на директорот и на 
Советот на Агенцијата, Нацрт-правилникот да го објави на веб страницата на Агенцијата. 

 

Точка 4 

Разно 

Немаше точки под Разно. 

 

 
 

Бр. 02-3362/4                                              Агенција за аудио и 
08.07.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                            
                                       Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


