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Врз основа на член 18 став 1 алинеја 18, а во врска со член 20 став 1 алинеја 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), член 8 став 1 алинеја 1 од Законот за 
јавните набавки („Службен весник на Република Македонија” бр.136/07,130/08, 97/10, 53/11, 
185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 130/14,  180/14 и 78/15), член 15 став 1 алинеја 
17, и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, на предлог на 
директорот на Агенцијата, а согласно Заклучокот бр.02-7050/4 од 18.12.2015 година, 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 40-та седница, 
одржана на 18.12.2015 година ја донесе следната: 
 

О Д Л У К А 
 
 1. Се прифаќа понудата на Македонски Телеком Акционерско друштво за 
електронски комуникации – Скопје бр.309621/3 од 15.12.2015 година (наш бр.05-7039/1), за 
изнајмување на простор за колокација на ИКТ опрема на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 
 

 2. Се дава одобрување на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги за потпишување на доставениот Договор за изнајмување на простор за 
колокација на ИКТ опрема на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 
Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје, а во врска 
со доставената понуда која е наведена во точка 1 на оваа одлука.  
 
 3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 
 

О б р а з л о ж е н и е  

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на обврската 
утврдена во член 144 ставови 3 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, ги утврдува локациите за прибирање сигнали лоцирани во подрачјата на 
регионално ниво од давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и на 
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски 
сервиси.  

За исполнување на законската обврска, Агенцијата донесе Правилник за 
утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на јавни 
електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелните медиумски 
услуги по барање.  

Сигналите од осумте далечински собирни точки ќе бидат транскодирани и 
сегментирани за да го олеснат трансферот до централната собирна точка која ќе биде 
сместена во Скопје (во седиштето на Агенцијата), која, воедно ќе биде далечинска 
собирна точка за Скопје. На тој начин, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги ќе добива сигнал од далечинските собирни точки сместени во следните населени 
места во секој од регионите: Велес, за регионот Д1-Велес, Куманово, за регионот Д2, 
Штип, за регионот Д3, Струмица, за регионот Д4, Битола, за регионот Д5, Охрид, за 
регионот Д6, Дебар, за регионот Д7, и Тетово, за регионот на Д8. 

За обезбедување опрема за систем за мониторинг на медиумските содржини што го 
врши Агенцијата, беше обезбедена помош преку Инструментот за претпристапна помош 
– ИПА на Европската комисија.  

За да се стави во функција системот кој ќе овозможи прием на сигнали од 
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски 
сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, неопходно е 
Агенцијата да колоцира соодветна информатичка и комуникациска опрема во Велес, 
Куманово, Штип, Струмица, Битола, Охрид, Дебар, и Тетово. За таа цел потребно е да се 
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изнајми простор за колокација на опрема со антистатички под, изведено заземјување, 
соодветна климатизација и вентилација и загарантирано електрично напојување. 
Воедно, ќе треба да биде обезбеден физички пристап на регистрирани лица определени 
од Агенцијата. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз база на претходна 
анализа, на 04.12.2015 година со допис број 03-6906/1 достави барање до АД Македонски 
Телеком да достави понуда за закуп на простор како единствен оператор кој ги исполнува 
бараните услови за чување на активна ИКТ опрема.  

Македонски Телеком АД Скопје на ден 15.12.2015 година до Агенцијата достави 
понуда бр.309621/3 од 15.12.2015 година (наш бр.05-7039/1), во која е утврден месечен 
надомест во износ од 90,000,00 денари (без пресметан ДДВ од 18%) за услугата за 
изнајмување на простор за колокација на ИКТ опрема, кој ќе се плаќа по извршената 
испорака на услугата, односно секој месец со фактура со одложено плаќање најдоцна до 
18-ти во месецот, на жиро сметка на Македонски Телеком АД Скопје. Износот на ДДВ од 
18% ќе биде дополнително пресметан и искажан во фактурата согласно релевантните 
законски прописи. 

Доставената понуда бр.309621/3 од 15.12.2015 година (наш бр.05-7039/1), на 
Македонски Телеком АД Скопје, во целост ги задоволува условите барани од страна на 
Агенцијата за чување на нејзината ИКТ опрема. 

Во член 8 став 1 алинеја 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на 
Република Македонија” бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 
43/14, 130/14, 18014, 78/15 и 192/15), е предвидено дека овој закон не се применува при 
доделување на договори за јавни набавки на услуги кои за предмет имаат купување или 
изнајмување на земјиште, згради или друг недвижен имот и права кои произлегуваат од 
истите. 

Следствено на горе наведеното, врз основа на член 18 став 1 алинеја 18, а во 
врска со член 20 став 1 алинеја 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), член 
8 став 1 алинеја 1 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република 
Македонија” бр.136/07,130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 160/13, 28/14, 43/14, 
130/14,  180/14 и 78/15), член 15 став 1 алинеја 17, и член 39 став 1 алинеја 10 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-
4351/1 од 29.08.2014 година, на предлог на директорот на Агенцијата, а согласно 
Заклучокот бр.02-7050/4 од 18.12.2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги на 40-та седница, одржана на 18.12.2015 година донесе 
одлука како во диспозитивот. Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното 
донесување. 

 

 

Бр. 02-7080/1 

18.12.2015 година                                                                                                 Агенција за аудио и 
                С к о п ј е                                                                          аудиовизуелни медиумски услуги 

                                                                                              Претседател на Советот, 
                                                                                         Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


