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Точка бр.1 
                      

 
ЗАПИСНИК 

од 01-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
одржана на 08.01.2014 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, м-р Алма Машовиќ, д-р 

Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р 

Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Слободан Беличански, 

Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, Арѓенд Џелили, Јетон Исмаили, Луција 

Ѓурковиќ. 

            Други присутни: / 

 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 01-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 12 часот и се одржа во просториите на Агенцијата. 

 

 
          Советот, со 13 гласа „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран 

Трајчевски, и членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, д-р Борис Арсов, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, 

м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, 

Методи Стоименовски.и еден воздржан од членот на Советот на Агенцијата, Бранко 

Радовановиќ, го усвои следниот: 

 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 69-та седница на Советот за радиодифузија на 

РМ, одржана на 30.12.2013 година. 

2. Предлог - Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2014-та година со објаснување. 

3.  Предлог-овластување член на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

4.  Разно. 

 
 
 Точка 1 

 Членот на Советот на Агенцијата, Методи Стоименовски имаше забелешка во 

однос на дел од записникот, односно на точка 6 став 3. Советот го разгледа и со 14 

гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и 

членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, 

Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски.и Бранко Радовановиќ, го усвои од Записникот од 69-та седница на 
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Советот, одржана на 30.12.2013 година, со забелешката на членот на Советот на 

Агенцијата, Методи Стоименовски. 

 

 

             Точка 2 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Финансиски план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година и 

објаснувањето доставено од Секторот за економско-финансиски работи. 

 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, даде кратко 

објаснување за Финансискиот план  за 2014-та година на Агенцијата, со образложение 

за висината на планираните расходи и  приходи. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со еден 

воздржан глас од членот на Советот на Агенцијата Столе Наумов и 13 гласа „за“ од 

Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на 

Советот, м-р Алма Машовиќ, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, 

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, 

Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски.и Бранко Радовановиќ, 

донесе одлука да се усвои предложениот Финансиски план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година. 

           Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената одлука.  

 

 

         Точка 3 

         Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на 

Советот, м-р Алма Машовиќ, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, 

Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р 

Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски.и Бранко 

Радовановиќ, усвои овластување, со кое се овластува членот на Советот на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Лазо Петрушевски, да ja претставува и 

застапува Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република 

Македонија, за времетраењето на годишниот одмор на Претседателот, д-р Зоран 

Трајчевски, и за времетраењето на годишниот одмор на Заменикот на претседателот, 

д-р Милаим Фетаи, во периодот од 13.01.2014 година до 17.01.2014 година, заклучно. 

           Овластувањето да се издаде и да важи за намената што е наведена, за 

временскиот период определен во истото. 

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

горенаведеното Овластување.   

 

 

         Точка 4 

          Разно 

          - Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го разгледа 

и со 14 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и 

членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, 

Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски.и Бранко Радовановиќ, едногласно го усвои предложениот Извештај од 
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Секторот за технологии и информатика по заклучок бр.02-5050/7 од 66-та седница на 

Советот за радиодифузија. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за технологии и информатика во 

соработка со Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 

сродните права, да подготви допис до Операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД 

Роби ДООЕЛ – Штип, во кој ќе му наложи во координација со трговските радиодифузни 

друштва и претставниците на Јавното претпријатие Македонска радиотелевизија, да 

извршат сетирање на висината на тонот на сигналот кој се реемитува со цел нивна 

нивелизација и отстранување на разликите на тонот. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за технологии и информатика во 

соработка со Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 

сродните права, да подготви допис до сите оператори на јавна комуникациска мрежа, 

во кој ќе им препорача да водат сметка за висината на тонот на сигналот кој се 

реемитува. 

          

 

 

ЗАПИСНИК 
од Првото продолжение на 01-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржано на 10.01.2014 година 
 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, акад. Бојан Шоптрајанов, 

д-р Борис Арсов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: д-р Милаим Фетаи (годишен одмор), м-р Алма 

Машовиќ (годишен одмор), Селвер Ајдини (оправдано отсутен), Бранко Радовановиќ 

(годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Цветанка Митревска, 

Магдалена Давидовска - Довлева, Арѓенд Џелили, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ. 

            Други присутни: / 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски го отвори 
Првото продолжение на 01-та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. Седницата започна во 9.30 часот и се одржа во просториите на 
Агенцијата. 
 
 
          Советот, едногласно, со 11 гласа „за“, од Претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на Советот, д-р Борис Арсов, акад. Бојан 

Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија 

Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи 

Стоименовски,го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
 1. Предлог - договор за деловна соработка на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги со АД за поштенски сообракај “Македонска пошта” – 

Скопје. 
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 2. Преименување на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на 

Советот за радиодифузуја на РМ во Годишен план за јавни набавки во 2014 година на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуени медиумски услуги. 

 3. Предлог-одлука за поништување на постапката за доделување договор за 

јавна набавка на: Истражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите. 

 4. Предлог-одлука за поништување на постапката за доделување договор за 

јавна набавка на: одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 5. Предлог-одлуки за доделување договори за јавна набавка за потребите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

              

            

            Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа и со 11 гласа „за“, од Претседателот на 

Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на Советот, д-р Борис Арсов, 

акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р 

Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи 

Стоименовски, едногласно го усвои предложениот договор за деловна соработка на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со АД за поштенски сообракај 

“Македонска пошта” – Скопје. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Претседателот, д-р Зоран Трајчевски да го 

потпише горенаведениот договор. 

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

горенаведениот договор и Секретаријатот да го достави договорот до АД за поштенски 

сообракај “Македонска пошта” – Скопје, 

 На предлог на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 11 гласа „за“, од 

Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на 

Советот, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно усвои овластување, со кое се 

овластува Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, Заменикот 

на претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Милаим Фетаи и овластениот член на 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да ги потпишува 

сите анекси или договори кои ќе произлезат од потребата за преименувањето на 

Советот за радиодифузија на РМ во Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, без да се менува суштината на договорите. 

           Овластувањето да се издаде и да важи за намената што е наведена, заклучно со 

31.03.2014 година.  

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

горенаведеното Овластување.   

 

 

         Точка 2 

         Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 11 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на 

Советот, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно одлучи да се преименува 

Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Советот за радиодифузија на 
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Република Македонија бр. 01-5098/1 од 24.12.2013 година во Годишен план за јавни 

набавки во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

         Точка 3 

          Врз основа на член 169 став 1, алинеја 2  и став 3 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 и 160/13) - со оглед дека не е доставена ниту една  прифатлива  или  

соодветна понуда, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 11 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на 

Советот, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, донесе едногласна Одлука да се поништи 

одлуката за потребата од јавна набавка за предмет на набавка: Истражување на 

мислењето на публиката за радио и ТВ програмите, бр.02-5152/1 од 25.12.2013 година. 

         Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката за 
поништување. 
          

          

 Точка 4 

                Врз основа на член 169 став 1, алинеја 2 и став 3 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 и 160/13) - со оглед дека не е доставена ниту една  прифатлива  

или  соодветна понуда, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 11 

гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и 

членовите на Советот, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир 

Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, донесе Одлука да се поништи 

одлуката за потребата од јавна набавка за предмет на набавка: одржување и сервис на 

фотокопир апарати, факс и принтери, бр.02-5149/1 од  25.12.2013 година. 

        Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви одлуката за 
поништување од точка 1 на овој заклучок. 
 

 

        Точка 5 

         - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги едногласно со 11 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на 

Советот, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски донесе одлука за потребите на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно одредбите од Законот за јавните 

набавки да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за 

следниот предмет на набавка – стока: Истражување на мислењето на публиката за РА 

и ТВ програмите. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-

та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 

постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите  од Законот за 

јавните набавки. 
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Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да не се спроведе со 

користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да заврши со 

користење на електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на 

постапката. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 

за јавни набавки на Агенцијата. 

 
- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 11 гласа „за“, од 

Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, и членовите на 

Советот, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно донесе одлука за потребите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година, согласно 

одредбите од Законот за јавните набавки да се спроведе постапка за доделување на 

договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - услугa: Одржување и 

сервис на фотокопир апарати, факс и принтери. 

За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-
та година.  

Доделувањето на договорот за јавна набавка ќе се спроведе со примена на 
постапката - барање за прибирање на понуди согласно одредбите од Законот за 
јавните набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да не се спроведе со 
користење на електронски средства преку Електронскиот систем за јавни набавки. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка да заврши со 
користење на електронска аукција (директна аукција) како последна фаза на 
постапката. 

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки на Агенцијата.  
 

 

 

 

Бр.02-30/12                            Агенција за аудио и аудиовизуелни 

23.01.2014 година                                         медиумски услуги 

 С к о п ј е                                                    П р е т с е д а т е л, 
                         д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р  
 
 
 
 
Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски 
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