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ЗАПИСНИК 

од 11 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 24.09.2014 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 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 09:30 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 10-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.09.2014 година.  

2. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна 

набавка за услуга - Изработка на основен проект за внатрешно уредување и 

опремување на простор во деловниот објект на Агенцијата – „ПАЛАТА ПАНКО 

БРАШНАРОВ“, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка.  

3. Разно  

  

  

Точка 1 

 Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 10-та 

седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

одржана на 18.09.2014 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 услуга - Изработка на основен проект за 
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внатрешно уредување и опремување на простор во деловниот објект на Агенцијата – 

„ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“, со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка. 

 На почетокот, г-дин Петрушевски го потсети Советот дека на претходната 

седница на Агенцијата, за наведената јавна набавка беше усвоен ребалансот на 

Финансискиот план на Агенцијата за 2014 година и измената на Планот за јавни 

набавки на Агенцијата за 2014 година. Во однос на јавната набавка за услугата - 

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

деловниот објект на Агенцијата – „ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“,  рече дека добро ја 

разгледал техничката спецификација и проектната програма, потенцира дека и двата 

документи се квалитетно изработени и бидејќи учествувал во изработка на повеќе 

технички спецификации во неговото претходно работење, рече дека оваа е 

професионално изработена и во таа насока ја пофали Стручната служба на Агенцијата.   

 Г-дин Трајчевски го објасни Предлогот и во своето излагање ја објасни целта на 

набавката. Објасни дека една од нив е изработка на проект за внатрешно уредување и 

опремување и од тој документ ќе произлезе тендерската документација за јавната 

набавка за мебел и опрема и второ, вршење контрола на квалитетот на вградување на 

материјалите. Објасни дека во зависност од фазите на изградба на објектот, потребно 

е фирмата која ќе биде избрана да достави извештај и согласно активностите наведени 

во извештајот ќе им биде наплатено. Значи ќе биде платено за оние месеци кога ќе има 

таква активност и тоа е и ставено во техничката спецификација. Во однос на 

критериумите за избор на фирмата, објасни дека побарал и консултација од Службата 

за општи и заеднички работи бидејќи тие имале поголемо искуство во овие активности, 

и затоа за потврда на економската и финансиската способност на понудувачите ставен 

е минимум годишен обрт на финансиски средства на економскиот оператор во 

последните три години од 5.000.000,00 денари, за да не би се јавила некоја фирма што 

нема капацитет да го изработи бараното. На крајот рече дека се надева дека повеќе 

фирми ќе се јават кои би можеле да го изработат наведеното. Додаде дека ќе се оди на 

електронска аукција и се очекува цената значително да се намали. 

 Г-дин Фиданоски постави три прашања. Првото прашање се однесуваше на 

квадратурата на површината на приземјето внесено во проектната програма, дали 

квадратурата која е внесена во документот е дел од приземјето што е во сопственост 

на Агенцијата? Второто прашање беше дали квадратурите на катовите се всушност 

цели катови во сопственост на Агенцијата или е дел од квадратурата што е во 

сопственост на Агенцијата? Третото прашање се однесуваше на информацијата кога ќе 

почне да функционира на терен оваа јавна набавка? 

 Во однос на првото и второто прашање, г-дин Трајчевски објасни дека 

Агенцијата е сопственик на 1, 2, 3, 4 и 5 кат, а во врска со приземјето рече дека не 

припаѓа целосно на Агенцијата со оглед на тоа дека во приземјето ќе има дуќани, 

додека 6 и 7 кат ќе ги користи друга институција. Во однос на третото прашање објасни 

дека техничката спецификација треба да се прати до најмалку 5 фирми за да одговорат 

дека ги исполнуваат условите за да можат да конкурираат, така да што побрзо 

одговорат, побрзо и ќе биде објавена јавната набавка. Почитувајќи ги законските 

прописи и рокот за склучување на договор, рече дека очекува реализацијата да 

започне од крајот на октомври или почетокот на ноември оваа година. 

 Г-дин Фетаи, до Советот постави информативно прашање во врска со името на 

новиот објект на АААВМУ, „ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“. Запраша како е дојдено до 

ова име, односно кој објектот го нарекол така? Рече, бидејќи Агенцијата е сопственик 

на поголемиот процент од зградата, смета дека е соодветно од службите во чија 

надлежност е носењето на имињата, да се побара таа информација. 

 Г-дин Петрушевски и г-дин Трајчевски се изјаснија дека и тие не се 

информирани за процедурата при носење на името и најавија дека Агенцијата нема 
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никаков удел и нема учествувано во носењето на името на објектот„ПАЛАТА ПАНКО 

БРАШНАРОВ“. Г-дин Трајчевски информира дека последните дописи кој Агенцијата ги 

добива, се со тоа име.  

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

Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, бр.02-4633/2 од 22.09.2014 година и едногласно даде 

одобрение за спроведување на постапка за јавна набавка за услуга - Изработка на 

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

на Агенцијата – „ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“, со текст како што е предложена 

одлуката. 

 В.д. Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да донесе Одлука за 

спроведување на постапката за јавна набавка за услугата - Изработка на основен 

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

Агенцијата – „ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“.  

 Советот го задолжи Секретаријатот, до сите членови на Советот по електронска 

пошта да го испрати дописот од „Акционерското друштво за изградба и стопанисување 

со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје“, со кој 

се известува АААВМУ дека во сите понатамошни званични документи (ситуации, 

преписки и сл.), за новиот деловен објект на Агенцијата да се користи името „ПАЛАТА 

ПАНКО БРАШНАРОВ“. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секретаријатот 

на Агенцијата, да испитаат како е добиено името на деловниот објект на Агенцијата – 

„ПАЛАТА ПАНКО БРАШНАРОВ“ и за истото да подготват информација до сите членови 

на Советот. 

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да го реализира заклучокот и да 

ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

 

Точка 3 

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. 02-4621/3                            Агенција за аудио и 

07.10.2014 година                          аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


