ЗАПИСНИК
од 10 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 18.09.2014 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, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Арѓенд Џелили.
Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски ја отвори 10-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:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.09.2014 година.
2. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна
набавка за услугата - Интернет конекција со хостирање на веб страницата на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог-Одлука за потреба
од јавна набавка.
3. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна
набавка за стока - Горива за службените моторни возила за потребите на Агенцијата,
со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка.
4. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна
набавка за стока - Анти вирус за потребите на Агенцијата, со предлог-Одлука за
потреба од јавна набавка.
5. Разно.

Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 9-та седница на Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.09.2014 година.
Во однос на текстот од предложениот записник, г-дин Фетаи имаше забелешка.
Предложи во точката 2 од Записникот, да се избрише зборот „превисока“ бидејќи во
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понатамошниот текст од неговата дискусија поконкретно се изјаснува за сумата и е во
контрадикторност со неговото излагање.
По дискусијата, Советот на Агенцијата, со забелешката од г-дин Фетаи,
едногласно го усвои Записникот од 9-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 12.09.2014 година, во текстот како што
беше предложен.

Точка 2
Советот на Агенцијата го разгледа Предлогот за давање одобрување за
спроведување на постапка за јавна набавка за услугата - Интернет конекција со
хостирање на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка.
Г-дин Петрушевски објасни дека со предложената јавна набавка се
обезбедуваат три услуги и сите три ќе влезат под една сумарна цена. Набавката се
однесува за хостирање на веб страницата на Агенцијата од 10 GB, 100 меил
сандачиња, секое по 1 GB наменети за сите вработени и сите членови на Советот од
кој ќе останат уште 20 до 30 резерва и самата интернет конекција која е со 30 MBPS во
двата правци и тоа се вика симетричен пристап, а значи дека самата линија односно
оптика која ќе биде пуштена до Агенцијата ќе биде исклучиво наменета само за
АААВМУ и нема да се дели со други корисници. Се добиваат и 8 фиксни IP адреси за
потребите на Агенцијата.
В. д. Директорот, г-дин Трајчевски објасни дека минатата седница се направи
ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за 2014 година и Планот за Јавни
набавки на Агенцијата за 2014 година за оваа потреба. Тогаш се зборуваше за побрз
интернет и кога оваа година почна и следењето на регионалните телевизии во Скопје
се јави таква потреба, а наведе дека и во иднина можеби ќе има потреба и за поголема
брзина, бидејќи се надева дека ќе се реализира проектот за да може да се следат и
кабелските оператори во Агенцијата, а по можност и локалните телевизии. Објасни
дека сумата е повисока од претходната година, меѓутоа одговара на реалните потреби
на Агенцијата.
Г-дин Фетаи рече дека се работи за специфична јавна набавка во смисла на тоа
што ги има перформансите и капацитетите и ги подобрува интернет услугите. Но
можноста дека ќе може да се врши мониторинг на кабелските оператори кои ги немаме
сега, ги имаме само регионалните, тогаш е потребно да имаме и побрз интернет
бидејќи не мора да се оди на терен за мониторинг, се намалуваат трошоците на
Агенцијата, тоа е еден плус што го оправдува ова и рече дека се согласува.
Г-дин Фиданоски во однос на предложената точка постави техничко прашање,
односно колку изнесува актуелниот проток што сега се користи?
Г-дин Петрушевски објасни дека актуелниот проток е ист, но е асиметричен, што
значи дека се дели со друг. Но по спроведување на јавната набавка, ќе биде
симетричен и Агенцијата ќе биде единствениот корисник.
Советот на Агенцијата едногласно го усвои Предлогот на в. д. Директорот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.02-4534/2 од 16.09.2014 година и едногласно даде
одобрение за спроведување на постапката за јавна набавка за услугата - Интернет
конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
В.д. Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да донесе Одлука за
спроведување на постапката за јавна набавка за услугата - Интернет конекција со
хостирање на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
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Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе
потребните активности согласно Законот за јавните набавки.

Точка 3
Советот го разгледа Предлогот за давање одобрување за спроведување на
постапка за јавна набавка за стока - Горива за службените моторни возила за
потребите на Агенцијата, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка.
В. д. Директорот, г-дин Трајчевски објасни дека јавната набавка е направена врз
основа на тоа колку гориво е потрошено минатата година за задоволување на
потребите на Агенцијата. Информира дека актуелниот Договорот за Горива за
службените моторни возила за потребите на Агенцијата истекува на крајот на ноември
оваа година. Процедурата рече, ќе биде малку комплицирана со новиот Закон за јавни
набавки, така што ќе мора да се бара согласност од Советот за јавни набавки за да се
распише јавната набавка, бидејќи има само еден производител на нафтени деривати
во Република Македонија, и во таков случај треба се добие согласност.
Советот на Агенцијата едногласно го усвои Предлогот на в. д. Директорот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.02-4538/2 од 16.09.2014 година и едногласно даде
одобрение за спроведување на постапка за јавна набавка за стока - Горива за
службените моторни возила за потребите на Агенцијата.
В.д. Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да донесе Одлука за
спроведување на постапката за јавна набавка за стока - Горива за службените
моторни возила за потребите на Агенцијата.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ги преземе
потребните активности согласно Законот за јавните набавки.

Точка 4
Советот го разгледа Предлогот за давање одобрување за спроведување на
постапка за јавна набавка за стока - Анти вирус за потребите на Агенцијата, со предлогОдлука за потреба од јавна набавка.
Г-дин Петрушевски објасни дека претходниот ден остварил работна средба со
раководителот на Секторот за технологии и информатика Арбен Саити кој имал дилема
дали да се пушти Барањето за јавната набавка, бидејќи седиштето на Агенцијата за
неколку месеци ќе биде преместен во нов деловен објект, односно ќе ја смени
локацијата. Но г-дин Петрушевски рече дека го охрабрил, од причина што се работи за
осетлива проблематика, неопходна потреба, и доколку се наполнат компјутерите со
вируси, може да се изгубат податоците и документите кои се од голема вредност.
В. д. Директорот г-дин Трајчевски објасни дека горенаведената јавна набавка во
Планот за јавни набавки на Агенцијата е ставена под стока, но реално е услуга, така
што веројатно во планот е направена техничка грешка. Тоа значи бидејќи е стока,
Агенцијата ќе треба до неколку домашни и странски фирми да достави информација, а
тие да ни потврдат дека ги исполнуваат условите и ќе конкурираат, така што ќе има
потреба и од превод на други јазици.
Советот на Агенцијата едногласно го усвои Предлогот на в. д. Директорот на
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.02-4535/2 од 16.09.2014 година и едногласно даде
одобрение за спроведување на постапка за јавна набавка за стока - Анти вирус за
потребите на Агенцијата.
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В.д. Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да донесе Одлука за
спроведување на постапката за јавна набавка за стока - Анти вирус за потребите на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го реализира
заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните
набавки.

Точка 5
Разно
Немаше точки под разно

Подготвил: м-р Ружица Бошнакоска Јотевска
Контролирал: Огнен Неделковски
Одобрил: д-р Андриана Скерлев – Чакар
Согласен: м-р Драгица Љубевска

Бр. 02-4554/5
24.09.2014 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.
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