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ЗАПИСНИК 
од 03 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 24.01.2014 година 
 

 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, д-р 

Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, 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:/ 

Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски, 

Цветанка Митревска, Слободан Беличански, Магдалена Довлева-  Давидовска, Горан 

Радуновиќ, Арбен Саити, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Јетон Исмаили, Луција 

Ѓурковиќ. 

            Други присутни: Ивана Рамаданова од ТВ Алфа, Миле Ристовски од МТВ, 

Јулија Арсова од Македонско Радио, Емил Јовановски од ТВ Алфа, Милка Смилевска 

од Ал Џезаира Балкан. 

 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 03-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 13 часот и се одржа во просториите на Агенцијата. 

 

          Советот, едногласно со 15 гласа  „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата 

д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р 

Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата д-р Борис Арсов, акад. Бојан 

Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

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

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го усвои 

следниот: 

 
 

Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 02-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 20.01.2014 година. 

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

јавна набавка на: тонери за принтери и копир апарати. 

3. Предлог за Ребаланс на Финансискиот план од 22.01.2014 година на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со објаснување. 

4. Предлог за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2014 година 

на Агенцијата за аудио и аудиовизулени услуги. 

5. Извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на 

нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 

јули до 31 декември 2013 година. 

6. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните 

домаќинства на обврзниците од: село Велмеј, село Брежани, село Горно Средоречие и 

село Мраморец – општина Дебарца, село Конопиште – општина Кавадарци, село 

Тајмиште – општина Кичево, и село Смилево, општина Демир Хисар, со Предлог – 

Одлуки. 
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7. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес. 

8. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.28 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје. 

9. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.23 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип. 

10. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.25 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово. 

11. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.27 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп. 

12. Барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.26 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово. 

13. Барање бр.11-18 од 20.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.29 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 

услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје. 

14. Барање бр.11-19 од 20.01.2014 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.7 на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, Гевгелија. 

15. Доставување Договор од ЈП Градски паркинг – Скопје. 

16. Предлог – одлука за доделување договор за јавна набавка за потребите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

17. Разно. 

 

 
 
 Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 2-та седница 

одржана на 20.01.2014 година, и со 14 гласа „за“ од Претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата 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 еден воздржан глас од членот на 

Агенцијата, м-р Алма Машовиќ, го усвои Записникот во текстот како што беше 

предложен. 

  

 Точка 2 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог-одлуката за поништување на 

постапката за доделување договор за јавна набавка на: тонери за принтери и копир 

апарати. 

Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во однос на 

точката објасни дека поради застареност на принтерите и копир апаратите во 

Агенцијата, се трошат големи финансиски средства за нивно одржување и поради таа 

причина се поништува постапката, за да се спроведе нова постапка за нови печатачи 

за потребите на Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 

гласа  „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, 
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Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите 

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

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

Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, едногласно донесе одлука да се поништи 

постапката за доделување договор за јавна набавка, спроведена со примена на 

постапката – барање за прибирање на понуди, за предметот - стоки: Тонери за принтер 

и копир апарати, Оглас бр.12/2014, поради тоа што настанале непредвидени и 

објективни околности, со кои се промениле потребите на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги како  договорен орган. 

 Согласно член 169 став 2 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), 

Агенцијата како договорен орган нема да спроведе нова постапка за истиот предмет на 

договорот за јавна набавка - Тонери за принтер и копир апарати, во период од 6 (шест) 

месеци, од денот на донесувањето на горенаведената одлука за поништување на 

предметната постапка. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, за донесената 

одлука за поништување, согласно член 170 од Законот за јавните набавки, да го 

извести Бирото за јавни набавки на РМ. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, за донесената 

одлука за поништување да ги извести учесниците/кот во постапката за јавна набавка. 

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

горенаведената одлуката за поништување. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, одлуката да ја објави на веб страната на Агенцијата. 

 

  

 Точка 3 

 Советот на Агенцијата го разгледа Предлогот за Ребаланс на Финансискиот 

план од 22.01.2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

со објаснување. 

 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи даде кратко 

објаснување во однос на предметната точка. 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, во однос на 

точката објасни дека со усвојување на наведениот ребаланс, односно со средствата 

кои се обезбедуваат и се однесуваат за набавка на печатари, Агенцијата во потполност 

ќе биде подготвена за мониторирање и следење на Изборниот процес во 2014 година, 

со тоа што претходно Агенцијата го обезбеди следењето на сигналот на регионалните 

телевизии во самото место од Агенцијата. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски донесе со 15 гласа  

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

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

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

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, едногласна одлука за усвојување на Ребалансот на Финансискиот план 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за 2014-та година, со цел 

да се обезбедат средства за набавка на нови печатачи. 

Со Ребалансот на Финансискиот план за 2014-та година, вкупните планирани 

расходи според планот ќе останат на претходно утврденото ниво, односно изнесуваат 

198.994.898,00 денари. 
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           Со тоа се обезбедија потребните средства во износ од 118.000,00 денари, со 

вклучен ДДВ кои ќе бидат наменети за набавка на нови принтери. 

           Ребалансот се изврши на следните ставки во усвоениот Финансиски план за 

2014 година и тоа: 

- Се намали групната ставка 400 Потрошени материјали и наместо износот од 

1.238.000,00 денари истиот изнесува 1.120.000,00 денари. 

- Позицијата 400300 Потрошени канцелариски материјали, се намали за 

118.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 307.000,00 денари, изнесува 

189.000,00 денари. Средствата кои се намалуваат на наведената позиција, беа 

наменети за набавка на тонери. 

-   Се зголеми групната ставка 441 Средства за опрема за 118.000,00 денари и 

наместо досегашниот износ од 1.246.000,00 денари истата изнесува 1.364.000,00 

денари. 

- Позицијата 441200 Купување – набавка на машини, уреди, инструменти, 

наместо досегашниот износ од 55.000,00 денари, изнесува 173.000,00 денари. 

Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за набавка на печатари. 

            Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за економско-финансиски работи да ја подготви Oдлуката. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да 

го изготви Ребалансот на Финансискиот план на Агенцијата за 2014 година, во кој ќе ги 

вгради наведените измени и дополнувања. 

           Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, одлуката да ја објави на веб страната на Агенцијата. 

 

  

 Точка 4 

 Советот на Агенцијата го разгледа Предлогот за дополнување на Годишниот 

план за јавни набавки за 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизулени услуги. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно 

потребите на Агенцијата кои произлегоа по донесувањето и усвојувањето на 

Годишниот план за јавни набавки во  2014 година на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-475/1 од  22.01.2014 година, 

а во врска со членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, со 15 гласа  „за“ од 

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

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

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

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, едногласно одлучи постојниот Годишен план за јавни набавки за 2014 

година, да се дополни и тоа: 

Во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки,             
по ставката 13 се додаде 1 (една) нова ставка, ставка 14, која  гласи: 

Бр. 
Предмет на договорот за 
јавна набавка/рамковната 

спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

 

 

14. 

 
 
Печатачи  за потребите на 
Агенцијата за аудио               
и аудиовизуелни 
медиумски услуги 

  

      

јануари/  

февруари 

    

 

Постапка со 

барање за 

прибирање 

понуди  

 

 

 

      

    100.000,00 
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 За напред предложеното дополнување на Годишниот план за јавни набавки 

во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-475/1 

од 22.01.2014 година, средствата ќе се обезбедат со ребаланс на Финансискиот план 

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

 Се задолжува Секторот за правни работи согласно усвоените измени, да 

подготви пречистен текст на Годишниот план за Јавни набавки во 2014 година на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

 Точка 5 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Извештај за следењето на 

сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на 

транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2013 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 гласа  

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

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

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

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, едногласно го усвои предложениот Извештај за следењето на 

сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на 

транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2013 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведениот 

извештај да го објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

  

 Точка 6 

 Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за 

ослободување од плаќање радиодифузна такса на семејните домаќинства на 

обврзниците од: село Велмеј, село Брежани, село Горно Средоречие и село Мраморец 

– општина Дебарца, село Конопиште – општина Кавадарци, село Тајмиште – општина 

Кичево, и село Смилево, општина Демир Хисар, со Предлог – Одлуки. 

     Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 гласа  

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

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

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

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, ја усвои предложената Информација за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса на семејните домаќинства на обврзниците од: село Велмеј, село 

Горно Средоречие и село Мраморец – општина Дебарца, село Конопиште – општина 

Кавадарци, село Тајмиште – општина Кичево, и село Смилево, општина Демир Хисар. 

    Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по 

доставените одговори од Јавното претпријатие ,,Македонска радиодифузија – Скопје” 

ц.о. Скопје, за извршување на мерења на радиодифузниот сигнал, односно на немање 

прием на програмите на ЈП,,Македонска радиотелевизија”, одлучи да и предложи на 

Владата на Република Македонија, да ги ослободи од плаќање радиодифузната такса 

следните обврзници, и тоа:  
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- вкупно 198 (сто деведесет и осум) семејни домаќинства на обврзниците, кои 

не се покриени со радиодифузните сигнали, на ЈП Македонска радиодифузија преку 

кои се емитуваат програмските сервиси на МРТ, од село Велмеј, општина Дебарца, 

- вкупно 5 (пет) семејни домаќинства на обврзниците, кои не се покриени со 

радиодифузните сигнали, на ЈП Македонска радиодифузија преку кои се емитуваат 

програмските сервиси на МРТ, од село Горно Средоречие, општина Дебарца, 

- вкупно 6 (шест) семејни домаќинства на обврзниците, кои не се покриени со 

радиодифузните сигнали, на ЈП Македонска радиодифузија преку кои се емитуваат 

програмските сервиси на МРТ, од село Мраморец, општина Дебарца, 

-  вкупно 178 (сто седумдесет и осум) семејни домаќинства на обврзниците, кои 

не се покриени со радиодифузните сигнали, на ЈП Македонска радиодифузија преку 

кои се емитуваат програмските сервиси на МРТ , од село Конопиште, општина 

Кавадарци, 

- вкупно 47 (четириесет и седум) семејни домаќинства на обврзниците, кои не 

се покриени со радиодифузните сигнали, на ЈП Македонска радиодифузија преку кои 

се емитуваат програмските сервиси на МРТ , од  село Тајмиште, општина Кичево, и 

- вкупно 96 (деведесет и шест) семејни домаќинства на обврзниците, кои не се 

покриени со радиодифузните сигнали, на ЈП Македонска радиодифузија преку кои се 

емитуваат програмските сервиси на МРТ, од село Смилево, општина Демир Хисар. 

 Јавното претпријатие ,,Македонска радиодифузија” – Скопје, во своите 

дописи и предложи на Агенцијата одлуките за ослободување од плаќање 

радиодифузна такса да бидат со времетраење до обезбедување на покриеност со 

радиодифузен сигнал. 

        Согласно горенаведеното, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, со 15 гласа  „за“ од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р 

Зоран Трајчевски, Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим 

Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, 

м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир 

Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, едногласно одлучи да и предложи 

на Владата на Република Македонија да донесе одлуки за ослободување од плаќање 

радиодифузната такса и тоа: 

             - Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците кои 

не се покриени со радиодифузните сигнали на ЈП Македонска радиодифузија преку кои 

се емитуваат програмските сервиси на МРТ, за с.Велмеј, општина Дебарца, со вкупно 

198 (сто деведесет и осум) семејни домаќинства, с. Горно Средоречие, општина 

Дебарца, со вкупно 5 (пет) семејни домаќинства и с.Мраморец, општина Дебарца, со 

вкупно 6 (шест) семејни домаќинства; 

              - Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците 

кои не се покриени со радиодифузните сигнали на ЈП Македонска радиодифузија преку 

кои се емитуваат програмските сервиси на МРТ, за с.Конопиште, општина Кавадарци, 

со вкупно 178 (сто седумдесет и осум) семејни домаќинства; 

            - Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците кои 

не се покриени со радиодифузните сигнали на ЈП Македонска радиодифузија преку кои 

се емитуваат програмските сервиси на МРТ, за с.Тајмиште, општина Кичево, со вкупно 

47 (четириесет и седум) семејни домаќинства; 

          - Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на обврзниците кои 

не се покриени со радиодифузните сигнали на ЈП Македонска радиодифузија преку кои 

се емитуваат програмските сервиси на МРТ, за: с.Смилево, општина Демир Хисар, со 

вкупно 96 (деведесет и шест) домаќинства. 

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

горенаведените  предлог-одлуки, со напомена дека одлуките за ослободување од 
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плаќање радиодифузна такса ќе бидат со времетраење до обезбедување на 

покриеност со радиодифузен сигнал. 

         Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, предлог-

одлуките да ги достави до Владата на Република Македонија. 

 

  

 Точка 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13 и 14 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи да 

се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на: 

Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ, Скопје и Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ 

ДОО, Гевгелија. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 гласа  

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

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

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

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, едногласно одлучи:      

- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.26, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.28, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.23, за регистрација на пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.25, за регистрација на програмски 

пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.27, за регистрација на пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.26, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 

МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за 

регистрација на пакет програмски сервиси бр.29, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, Гевгелија, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.7, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 
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          Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на 

предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 

управна постапка – Уп 1. 

         Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: Друштвото за 

телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 

БРОУДБЕНД ДООЕЛ, Скопје и Друштвото за телекомуникации ПЕТ НЕТ ДОО, 

Гевгелија. 

        Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да ги 

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 Точка 15 

 Советот на Агенцијата го разгледа доставениот Договор од ЈП Градски паркинг 

– Скопје. 

          Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 гласа  

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

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

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

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, едногласно го усвои Договорот од Јавното претпријатие за јавни 

паркиралишта Градски Паркинг, Скопје - користење на јавната површина наменета за 

паркирање. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Претседателот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги д-р Зоран Трајчевски, да го потпише горенаведениот 

Договор. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот 

потпишан договор да го достави до ЈП Градски Паркинг, Скопје. 

 

 

 Точка 16 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог – одлуката за доделување договор 

за јавна набавка за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 гласа  

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

претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

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

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

Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи 

Стоименовски, донесе одлука согласно одредбите од Законот за јавните набавки, во 

2014 година да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за 

следниот предмет на набавка – стоки: Печатачи. 

         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.  

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

Комисија за јавни набавки. 
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 Точка 17 

    Разно. 

                Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 15 

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

Заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи и членовите 

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

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

Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, 

Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски, го задолжи Секторот за спречување на 

пиратерија и заштита на авторските права и сродните права, да подготви допис до 

операторот на јавна електронска комуникациска мрежа АС-САТ ДОО Гостивар, со кој ќе 

му препорача да го реемитува телевизискиот програмски сервис на регионалниот 

радиодифузер ТВ Чеграни Медиа од с. Чегране Гостивар, со дозвола за вршење 

радиодифузна дејност-телевизија преку дигитален терестријален мултиплекс, во 

интерес на медиумскиот плурализам и задоволување на барањата на телевизиската 

публика за збогатување на програмските пакети на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи во Република Македонија со домашни телевизиски сервиси и 

поттикнување на конкуренцијата и развојот на радиодифузната дејност. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, да го достави дописот од 

до АС-САТ ДОО Гостивар. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 

заштита на авторските права и сродните права да го извести ТВ Чеграни Медиа од с. 

Чегране Гостивар, за одлуката на Советот. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, да го достави 

известувањето од точка 3 на овој заклучок до ТВ Чеграни Медиа од с. Чегране 

Гостивар. 

 

 

 

 

Бр. 02-488/11                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

30.01.2014 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, 
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
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