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ЗАПИСНИК 

од 02-та седница на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                         одржана на 14.01.2016 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 и Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Лазар Трајчев, (оправдано отсутен). 

На седницата не беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

м-р Емилија Јаневска, со овластување бр.02-254/1 од 08.01.2016 година, на 02-

та седница го заменуваше директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, кој 

беше отсутен поради користење на дел од годишниот одмор од 2015 година. 

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, м-р Емилија Јаневска, 

Арѓенд Џелили, Александар Џуваревиќ, Маја Дамевска, м-р Ивана Стојановска. 

Други присутни: / 

 

 

Г-дин Петрушевски ja отвори 02-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.  

Г-дин Петрушевски, информира дека г-дин Трајчев, нема да присуствува на 

седницата од оправдани причини.  

Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д  

 

1. Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 42-та седница на 

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

05.01.2016 година. 

2. Усвојување на Предлог-записник од 01-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.01.2016 година. 

3. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Набавка на ИКТ 

опрема – компјутери. 

4. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Податоци за 

досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските 

станици. 

5. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Пренос на 

податоци од далечинските локации. 

6. Разно. 
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Точка 1   

Советот го разгледа и со 5 гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Ајдини, го 

усвои Записникот од првото продолжение на 42-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 05.01.2016 година, со текст како 

што беше предложен. 

 

Точка 2 

Советот го разгледа и со 5 гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Ајдини, го 

усвои Записникот од 01-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 05.01.2016 година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 3 

Соработникот во одделението за јавни набавки и општи работи, Александар 

Џуваревиќ, ја образложи Предлог-одлуката за спроведување на постапка за јавна 

набавка: набавка на ИКТ опрема – компјутери. 

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот бр.05-282/3 од 13.01.2016 година 

поднесен од м-р Емилија Јаневска, со овластување од директорот на Агенцијата, бр.02-

254/1 од 08.01.2016 година и едногласно даде одобрување за спроведување на 

постапката за јавна набавка - стока: набавка на ИКТ опрема – компјутери.  

 Реализацијата на горенаведената постапка е во согласност со Годишниот план за 

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

бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-та година. 

      Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

Точка 4 

Соработникот во одделението за јавни набавки и општи работи, Александар 

Џуваревиќ, ја образложи Предлог-одлуката за спроведување на постапка за јавна 

набавка: податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на 

телевизиските станици. 

Г-дин Фетаи, во врска со наведената јавна набавка, праша дали износот од 

2.000.000,00 денари е предвиден само за едно истражување или за повеќе? 

Г-ѓа Јаневска, одговори дека практично се работи за две годишни истражувања, 

едното се однесува за досегот на радиостаниците, а другото за досегот на 

телевизиските програмски сервиси за кој не се добиваат податоци со електронското 

мерење, како на пример сателитските телевизии, телевизиите што емитуваат програма 

преку јавни електронски комуникациски мрежи и на телевизиските станици што 

емитуваат програма на регионално и локално ниво. Појасни дека во техничката 

спецификација е специфицирано дека прибирањето на податоците треба да се 

спроведува на дневна основа во текот на целата година а податоците во Агенцијата 

треба да се доставуваат на квартална основа. Додаде дека износот е малку зголемен 

затоа што репрезентативниот примерок е зголемен на 2400 испитаници, заради 

поголема релевантност на податоците. 
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Г-дин Фетаи праша дали тоа значи дека Агенцијата повеќекратно ќе добива 

извештаи за слушаноста и гледаноста на тие медиуми? 

Шефот на кабинет, м-р Драгица Љубевска, одговори дека економскиот оператор 

што ќе биде избран има обврска да доставува квартални извештаи и истите како и 

досега ќе бидат навремено објавени и достапни на веб страницата на Агенцијата. 

Г-дин Фиданоски, во контекст на прашањето на г-дин Фетаи, бидејќи според него 

стандардно во Република Македонија по различни испитувања бројката на испитаници 

се движи од 1100 до 1500 испитаници, праша дали бројката од 2400 испитаници е 

репрезентативна. Објасни дека штом таа е поголема, подетални се процентите, полови, 

етнички, образовни социјални и дали тој примерок ќе биде запазен по сите параметри? 

Г-ѓа Јаневска, објасни дека примерокот од 1200 испитаници кој е минимум за 

територија на Република Македонија, дава репрезентативност само на национално 

ниво, а со ваква бројка од 2400 испитаници, можат да се зголемат примероците за 

локално и регионално ниво и се добиваат порелевантни податоци за локалните и 

регионалните медиуми, за што примерокот од 1200 испитаници не може да го обезбеди.  

Советот на Агенцијата го усвои предлогот бр.05-290/3 од 13.01.2016 година 

поднесен од м-р Емилија Јаневска, со овластување од директорот на Агенцијата, бр.02-

254/1 од 08.01.2016 година и едногласно даде одобрување за спроведување на 

постапката за јавна набавка - услуга: податоци за досегот на радиостаниците и за 

уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици.  

  Реализацијата на горенаведената услуга е во согласност со Годишниот план за 

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

бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-та година. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

Точка 5 

  Соработникот во одделението за јавни набавки и општи работи, Александар 

Џуваревиќ, ја образложи Предлог-одлуката за спроведување на постапка за јавна 

набавка: Пренос на податоци од далечинските локации. 

Г-дин Петрушевски објасни дека набавката е придружен елемент на големиот 

проект за што е добиена донација од 600 илјади евра, неповратни, од ЕУ за купување на 

опрема за потребите на Агенцијата. Услугата за пренос на податоците од далечинските 

локации, ја обезбедува АААВМУ. За износот, рече, дека на прв поглед можеби изгледа 

висок, но се работи за набавка на годишно ниво, со која ќе се  обезбеди пренос на 

податоци од 8 далечински локации. Се очекува предвидениот износ да се намали на     

е-аукција затоа што за овој тип набавка има 3 до 5 добри компании во Република 

Македонија што се бават со оваа дејност. Се изјасни дека ќе го поддржи предлогот. 

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот бр.05-283/3 од 13.01.2016 година 

поднесен од м-р Емилија Јаневска, со овластување од директорот на Агенцијата, бр.02-

254/1 од 08.01.2016 година и едногласно даде одобрување за спроведување на 

постапката за јавна набавка - услуга: пренос на податоци од далечинските локации.  

   Реализацијата на горенаведената услуга е во согласност со Годишниот план за 

јавни набавки за 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
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бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-та година. 

      Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

Точка 6 

Разно. 

Немаше точки под Разно. 

 
Бр. 02-289/5                                                Агенција за аудио и 

22.01.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                     Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р. 

 


