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ЗАПИСНИК 

од 9 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 12.09.2014 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 Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ (годишен 

одмор). 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, в.д. Директор на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Присутни од Стручна служба: д-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Драгица 

Љубевска, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, 

Арѓенд Џелили. 

            Други присутни: Сања Спиридонова од МТВ, Африм Таналари од МТВ2, 

Бојана Симоновиќ од ТВ Алсат М, Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 9-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. На почетокот, г-дин Петрушевски го најави отсуството од 

седницата на г-ѓа Алма Машовиќ, поради користење на годишен одмор. 

Предлози за дополнување и измена на предложениот дневен ред не беа 

понудени. 

            Советот на Агенцијата, едногласно го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

   
1. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.09.2014 година.  

2. Предлог за донесување одлука за ребаланс на Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година.  

3. Предлог за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки 

во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен 

текст) бр.01-3203/1 од 12.06.2014 година.  

4. Предлог за донесување на заклучок за запирање на покренатата постапка за 

одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно 

друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт – импорт ДОО Неготино.  

5. Разно.  

 

  

 Точка 1 

 Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 8-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 05.09.2014 година.   
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Во однос на текстот од предложениот записник, г-дин Јанчески имаше 

забелешка од технички карактер и предложи во записниците презимињата на 

членовите на Советот на Агенцијата да се внесуваат коректно односно неговото 

презиме да биде без буквата в. 

Советот на Агенцијата, со забелешката од г-дин Јанчески, едногласно го усвои 

Записникот од 8-та седница на Советот на Агенцијата, одржана на 05.09.2014 година, 

во текстот како што беше предложен. 
 

 

Точка 2 

 Советот на Агенцијата го разгледа Предлогот за донесување одлука за 

ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги за 2014 година. 

 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ,  

детално ја образложи потребата за горенаведениот ребаланс. Г-дин Петрушевски се 

надоврза на неговото образложение и во поглед на набавката на антивирус и интернет 

конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата, објасни дека предложените 

средства се максимално можно предложени, така што со електронската аукција и 

конкуренција реално можат да бидат и пониски. Во поглед на интернет конекција со 

хостирање на веб страницата на Агенцијата, информира дека тоа претставува работна 

задача што Стручната служба ја добила од Советот во претходниот состав, некаде на 

почетокот на летото оваа година, да на следниот ребаланс на буџетот на Агенцијата се 

зголеми оваа ставка, бидејќи новите потреби за непречено одвивање на работата на 

Агенцијата го бараат тоа.   

 Г-дин Фетаи рече дека, не навлегувајќи во оправданоста за предложениот 

ребаланс, сака да се задржи на ставката за потребата за обезбедување на потребните 

средства за изработка на основен проект за внатрешно уредување и опремување на 

просторот во деловниот објект на Агенцијата во износ од 1.239.000,00 денари со 

вклучен ДДВ. Рече дека веројатно сумата е оправдана и во таа насока побара 

информации околу тоа кој ќе го подготви проектот, дали ќе се оди со јавна набавка, 

начинот како ќе се уредува внатрешноста. Предложи да се разговара со таа фирма во 

смисла на инкорпорирање на реалните потреби на Агенцијата, односно каде ќе бидат 

канцелариите, каде салата за состаноци, пред сé заради досегашното искуство на 

работењето на Агенцијата, во смисла на просторното сместување, информација како ќе 

изгледа тоа, не навлегувајќи во градежните и архитектонските решенија, туку во 

практичното. Постави прашање и за датумот кога ќе биде свеченото сместување во 

новата зграда. 

 Г-дин Петрушевски објасни дека на оваа седница Советот носи одлука за 

потребата за обезбедување на потребните средства за изработка на основен проект за 

внатрешно уредување и опремување на просторот во деловниот објект, додека 

техничката спецификација за таа намена ќе се добие на една од наредните седници. 

 Г-дин Трајчевски објасни дека според информациите од инвеститорот, 

Агенцијата  би започнала со работа во новиот простор од почетокот на Април 2015 

година. Што се однесува до промената на финансискиот план, на една од наредните 

седници треба да се донесе одлука за потреба од јавна набавка за изработка на 

основен проект за внатрешно уредување, така да рече, не можеме да знаеме кои 

фирми ќе конкурираат и која ќе биде избрана. Избраната фирма ќе треба да достави 

два документи до Агенцијата, едниот е каков мебел ќе биде потребен во внатрешното 

уредување, осветлување и сл. а второто е, да по завршување на постапката, доколку 

на пример заврши во октомври, од ноември до април следната година, да укажува на 

изведувачот на градежните работи какви внатрешни материјали ќе бидат вградени во 
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канцелариите, во тоалетите, салите за состаноци, дали тој материјал ќе соодветствува 

со нашите потреби и дали одговара на оној квалитет што е ставен во договорот. 

Агенцијата нема стручни лица од тој вид професија, така што избраната фирма ќе врши 

и контрола на вградувањето на плочки, паркет, сл. односно неколку месеци ќе врши 

континуиран надзор. 

 Г-дин Петрушевски го запраша г-дин Трајчевски кога очекува техничката 

спецификација за оваа јавна набавка да биде ставена како точка на дневен ред на 

седница на Советот? 

 Г-дин Трајчевски одговори дека тоа би можело да се случи или на првата 

наредната седница, но најдоцна на втората наредна седница на Советот. 

 Г-дин Фетаи рече дека по дискусијата, малку му е појасно што се бара. Значи за 

изработка на основен проект за внатрешно уредување и опремување на простор во 

деловниот објект на Агенцијата, каков мебел, техничка спецификација и сл., односно 

таа идеја, таа помош од тој аспект, Агенцијата ќе ја ќе чини 1.239.000,00 денари со 

вклучен ДДВ, во евра изразено околу 20 000 евра. Напомена дека очекува потребите 

реално ќе бидат покриени со оваа сума и дека на крајот со направеното резиме на сé 

што е потрошено ќе бидат оправдани овие средства, иако смета дека сумата е висока. 

 Г-дин Петрушевски објасни дека за изработка на основен проект за внатрешно 

уредување и опремување на просторот во деловниот објект на Агенцијата, потребно е 

најмалку 4 фирми да бидат информирани по електронска пошта, дека постапката ќе 

биде транспарентна и верува дека и цената ќе биде реално пониска. 

 Г-дин Фиданоски во контекст на дискусијата на точката, рече колку што има 

информација, кога се прават проекти за изградба на автопати, проектот чини 2% од 

вкупната сума на чинењето на изградбата. Така да по таа логика, мисли дека 

предложената максимална сума не би требало да преставува проблем, а истата може 

да биде и пониска. Постави прашање дали изработката на основниот проект ќе се 

однесува само за делот кој што ќе го користи Агенцијата или за целиот објект? Постави 

и прашање за колкава должина на договор станува збор во врска со интернет 

конекцијата и дали тој ќе се префрли во новиот објект? Дали со новата опрема за 

надзор, ќе се задоволи капацитетот на овој интернет? 

 Г-дин Петрушевски одговори дека е можно да има потреба од поголема брзина 

на интернет и поголем простор за хостирање на WEB страната на Агенцијата, но тогаш 

ќе се направи анализата за потребата доколку ја има. Ова е за сегашните тековни 

потреби на Агенцијата. 

 Г-дин Трајчевски одговори дека предложениот проект и предложената сума се 

однесува само за делот од новиот објект кој ќе го користи Агенцијата.  

 Г-дин Трајчев, во однос на постапката која ќе се одвива согласно Законот за 

јавни набавки, запраша дали претходно ќе се даде некаква идеја како треба да изгледа 

внатрешно уредување и опремување на просторот во деловниот објект, во кој стил тоа 

треба да биде, бидејќи тој што ќе понуди проект би требало претходно да има некаква 

насока, односно одредена проектна задача? 

 Г-дин Петрушевски објасни дека како крајна цел треба да се добие комплексна и 

сложена спецификација како тоа треба внатре да изгледа, што претставува плод на 

поголеми стручни познавања од знаењата што ги имаат вработените во Агенцијата за 

таа намена. Почетната идеја како сакаме да изгледа, треба да ја подготват 

вработените и таа спецификација ќе биде предложена на една од следните седници. 

Исто така додаде, познавајќи ги вработените во Агенцијата и в. д. Директорот, досега 

нема работа што финансиски ја натплатиле, и верува дека и сега во овој случај така ќе 

биде.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-4461/2 од 10.09.2014 година и едногласно донесе одлука за 
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одобрување на ребаланс на Годишниот финансиски план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година, со цел да се обезбедат средства 

за набавка на антивирус и средства за интернет конекција со хостирање на веб 

страницата на Агенцијата. 

 Со ребалансот на Годишниот финансиски план за 2014-та година, вкупните 

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

изнесуваат 198.994.898,00 денари. 

 Со горенаведениот ребаланс, се обезбедија потребните средства за изработка 

на основен проект за внатрешно уредување и опремување на простор во деловниот 

објект на Агенцијата во износ од 1.239.000,00 денари со вклучен ДДВ, средства за 

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

услуги во износ од 450.000,00 денари со вклучен ДДВ, средства за набавка на 

антивирус во вкупен износ од 94.400,00 денари со вклучен ДДВ, како и средства за 

интернет конекција во вкупен износ од 295.000,00 денари со вклучен ДДВ, односно: 

- Групната ставка 440 Средства за градежни објекти ќе остане на досегашниот 

износ од 126.517.946,00 денари со вклучен ДДВ.  

- Позицијата 440100 Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти 

ќе остане на досегашниот износ од 126.517.946,00 денари, со тоа што дел од 

средствата кои беа наменети за градба во вкупен износ од 1.239.000,00 денари со 

вклучен ДДВ се пренаменија за изработка на основен проект за внатрешно уредување 

и опремување на простор во деловниот објект на Агенцијата. 

- Групната ставка 400 Потрошени материјали ќе остане на досегашниот износ од 

1.079.880,00 денари со вклучен ДДВ. 

- Позицијата 400100 Потрошено гориво, мазиво и сл. ќе остане на досегашниот 

износ од 550.000,00 денари, со тоа што износот за оваа набавка според досега 

потрошеното би требало да изнесува 450.000,00 денари со вклучен ДДВ. Средствата 

за оваа набавка за 2014-та година, се обезбедени со Финансискиот план за 2014-та 

година, додека потребните средства за наредната 2015-та година, ќе се обезбедат со 

Финансискиот план за 2015-та година.  

Ребалансот се изврши на следните ставки во усвоениот Финансиски план за 2014-

та година и тоа: 

- се зголеми групната ставка 402 Инвестиционо одржување на средствата за 

94.400,00 денари и наместо досегашниот износ од 1.514.460,00 денари истата изнесува 

1.608.860,00 денари. 

- Позицијата 402030 Поправки, извршување на добрата, сервис, монтажа – 

хардвер и софтвер, наместо досегашниот износ од 378.600,00 денари, се зголеми за 

94.400,00 денари и изнесува 473.000,00 денари. Средствата кои се обезбедија се 

однесуваат за набавка на антивирус за потребите на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

- се зголеми групната ставка 418 Останати други расходи за 224.200,00 денари и 

наместо досегашниот износ од 1.031.200,00 денари истата изнесува 1.255.400,00 

денари. 

- Позицијата 418800 Други расходи, наместо досегашниот износ од 1.031.200,00 

денари, се зголеми за 224.200,00 денари и изнесува 1.255.400,00 денари. Средствата 

кои се обезбедија се однесуваат за интернет конекција за потребите на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Средствата за интернет конекција кои во 

моментов изнесуваат 70.800,00 денари со вклучен ДДВ, се зголемија на 295.000,00 

денари со вклучен ДДВ, односно оваа позиција вкупно се зголеми за 224.200,00 денари 

со вклучено ДДВ. Со овие средства Агенцијата ќе добие загарантирана брзина на 

интернет и поголем простор за хостирање на WEB страната на Агенцијата.  
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- се намали групната ставка 460 Вкалкулирани плати за 318.600,00 денари и 

наместо досегашниот износ од 37.055.535,00 денари истата изнесува 36.736.935,00 

денари. 

- Позицијата 460000 Нето плати и надомести за плати, наместо досегашниот 

износ од 24.814.695,00 денари се намали за 318.600,00 денари и изнесува 

24.496.095,00 денари. Средствата кои се обезбедија се однесуваат за набавка на 

антивирус во вкупен износ од 94.400,00 денари со вклучен ДДВ и интернет конекција во 

вкупен износ од 224.200,00 денари со вклучен ДДВ, за потребите на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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

Секторот за економско-финансиски работи да ја подготви одлуката. 

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

изготви горенаведениот Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та 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, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 
 

 

Точка 3 

Советот го разгледа Предлогот за изменување и дополнување на годишниот 

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

медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3203/1 од 12.06.2014 година.  

 В. д. Директорот, г-дин Трајчевски објасни дека во измената на финансискиот 

план на Агенцијата, требаше да ја има и сумата за потребниот мебел за просторот во 

новиот објект, но бидејќи не може да се утврди без проектот, затоа и не е ставена 

измената. Со тоа објасни дека како резултат на изработката на основен проект за 

внатрешно уредување и опремување на простор во деловниот објект на Агенцијата, ќе 

следи уште една измена на финансискиот план.  

 Советот на Агенцијата едногласно го усвои Предлогот на в. д. Директорот на 

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.01-4467/1 од 10.09.2014 година и едногласно даде 

одобрување за дополнување и измена на Годишниот план за јавни набавки во 2014 

година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) 

бр.01-3203/1 од 12.06.2014 година, како во текстот кој беше предложен од Секторот за 

правни работи. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви 
Пречистен текст на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 

Точка 4 

 В. д. Директорот, го објасни Предлогот за донесување на заклучок за запирање 

на покренатата постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт – импорт ДОО 

Неготино. 

 Г-дин Трајчев во однос на точката, рече дека формално правно треба да се 

определат двете постапки, едната постапка е за одземање на дозволата каде со закон 

точно е определено како, а Агенцијата ја започна постапката и второ, каде по член 85 

од ЗААВМУ е настаната друга состојба на престанок на важноста на дозволата по сила 

на закон, каде таксативно се наброени условите и еден од условите е писмената изјава 
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на имателот со која ја известува Агенцијата дека престанува со емитување на радио 

или телевизиска програма. Таа постапка потребно е да се запре со заклучок.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, УП1 бр.07-341 од 10.09.2014 година и едногласно донесе заклучок за 

запирање на постапката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност 

на Трговското радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт – импорт ДОО 

Неготино, бр.07-3478/1 од 27.11.2008 година, покрената на 6-та седница на Советот на 

Агенцијата, одржана на 21.08.2014 година (Заклучок бр.02-4230/2 од 21.08.2014 

година), поради престанок на важноста на дозволата по сила на закон. 

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

горенаведениот заклучок. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот заклучок да 

го достави до Трговското радиодифузно друштво ПРОДУКЦИЈА – ЛГН експорт – 

импорт ДОО Неготино. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната 

на Агенцијата. 

 

 

 

Точка 5 

Разно 
 

 Немаше точки под разно 
 

 

 

 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
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Бр. 02-4469/4                            Агенција за аудио и 
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С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 


