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ЗАПИСНИК 

од 12 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 07.10.2014 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 Алма Машовиќ, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Драгица Љубевска, м-р 

Ружица Бошнакоска Јотевска, Арџент Џелили, Билјана Парлеева. 

            Други присутни: Иван Стефановски од ЦРМ.   

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 15 часот и 10 минути и се 

одржа во просториите на Агенцијата.  

Пред да се усвои предложениот Дневен ред за 12 седница, г-дин Фиданоски, 

рече дека сака да реагира на како што рече, старата пракса, упорно и вербално да се 

кити со некакви убави зборови за транспарентност, кооперативност или подготвеност 

за соработка и дослух со сите, а во суштина, како денешната седница, се прави 

спротивното. Според него, закажаната седница не е деловнички покриена затоа што 

материјалите членовите на Советот ги добиле за помалку од 24 часа од деловнички и 

законски предвиденото. И, предложи доколку некој не верува, истото може да го 

провери во минутата на пристигнување на електронската пошта со материјалите за 

седницата. Рече дека се оградува и не сака за оваа ситуација веднаш и воопшто да ја 

префрли вината на Стручната служба. Второ, рече, ретко некој може да успее да ги 

прочита материјалите за седница за помалку од 24 часа, убаво да прегледа и 

анализира 172 страници материјал, освен доколку од напред се нема определено за 

која точка кој како ќе гласа или нема да гласа. Можеби, рече, некој функционира на тој 

начин, можеби некој сака Советот да го сведе во ситуација да биде само гласачка 

машинерија, и веројатно за некого би било така најдобро. Но, рече, тој така не 

функционира. Не може да крене рака за било што „ЗА“ или „ПРОТИВ“, ако претходно 

тоа убаво не го прегледа, не го види, не донесе во себе заклучок што и како да се 

произнесе за секоја точка посебно. И од тие причини рече дека ќе биде воздржан по 

самиот дневен ред и точките кои се на него, иако нагласи дека има точки кои реално 

сака да ги поддржи како што е „Истражувањето на медиумската писменост кај 

возрасната популација и кај деца 2 (две) истражувања“, која претставува законска 

обврска, се залага за такво нешто и според него тоа е потребно во денешно време. Но 

потенцираше, како да се има конструктивна дискусија, кога техничката спецификација 

заедно со методологијата има 51 страница. Или, како да се произнесе за промената на 

сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје, 
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каде документацијата за неа има повеќе од 70-тина страници. Може да разбере дека за 

одредени точки имало брзање да се стаса за да се стават на Дневен ред, иако не гледа 

причина зошто. Објасни дека имаше пауза од 10 дена меѓу двете седници, така што 

некои точки, според него, можеле да се подготват навреме и навреме да се достават за 

да се разгледаат, ако се сака да се има дебата како што доликува на Совет, на 

регулаторно тело што се грижи за работата во етерот. А не вака, рече, да се добива 

Дневен ред по 13 часот, материјали после 15 часот попладне, и денеска по сите тие 

материјали да се дискутира. Смета дека е несериозно, дека не треба оваа пракса да 

продолжи, иако истата се повторува и од тие причини ќе биде воздржан по самиот 

Дневен ред и по сите точки. 

Г-дин Петрушевски, објасни дека доцнењето од она што г-дин Фиданоски го 

кажал е од 10-тина минути. Материјалите биле испратени во 15 часот и 20 минути а 

седницата започна во 15 часот и 10 минути. Значи, рече, имаше период од 24 часа без 

10 минути за да се разгледаат материјалите. Во однос на забелешката во врска со 

техничките спецификации кои се подготвени порано, се согласи, и рече дека следниот 

пат кога ќе има пообемни спецификации, а се готови, без разлика што севкупниот 

материјал не е спремен, тие да се праќаат до членовите на Советот. Објасни дека 

причината што се задоцни со Дневен ред и материјалите, е што се чекаше да биде 

доставен Извештајот од Комисијата за евалуација на доставените пријави на 

кандидатите по објавените јавни конкурси за избор на директор и заменик на 

директорот на Агенцијата. Предложи, во иднина Стручната служба, оние материјали 

што се готови, се од интерес и се претпоставува дека во наредниот период ќе бидат 

ставени на Дневен ред, да ги испраќаат до членовите на Советот. Во однос на 

материјалите за денешната 12-та седница, рече дека ги прочитал сите и немал 

проблем да ги разбере. За таа цел денес дошол 3 часа порано во Агенцијата посебно 

да ги разгледа документите во архива за пријавените кандидати по објавениот јавен 

конкурс за избор на директор на Агенцијата, и не му било потребно повеќе од половина 

час да ги разгледа сите. Тоа е рече личен пристап кон работата, но за него времето 

било доволно и оправдано. 

Предлози за дополнување и измена на предложениот дневен ред не беа 

понудени. 

            Советот на Агенцијата, со шест гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин 

Фиданоски, го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

    
   1. Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 24.09.2014 година.  

2. Извештај од Комисијата за евалуација на доставените пријави на кандидатите 

по објавените јавни конкурси за избор на директор и заменик на директорот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог одлука за избор на 

директор на Агенцијата.  

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.01-4532/1 од 15.09.2014 година.  

4. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3802/1 од 17.07.2014 година.  
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5. Предлог за давање одобрување за спроведување на постапка за јавна 

набавка за предметот на набавка – Истражување на медиумската писменост кај 

возрасната популација и кај деца 2 (две) истражувања, со предлог-Одлука за потреба 

од јавна набавка.  

6. Предлог за донесување одлука со која се дозволува промена во 

сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје, со 

Предлог-Одлука.  

7. Предлог за давање одобрување за склучување договор за санирање и 

поправка на кровот во деловните простории каде што се наоѓа седиштето на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на склучен договор 

за закуп, со предлог-договор.  

8. Предлог за давање одобрување за донесување на Одлука за набавка на 

фолии за стакла во 1 (една) канцеларија, во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги.  

9. Разно 

  

  

 

Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа, и со пет гласа „за“ и два воздржани гласа од 

г-дин Фиданоски и г-ѓа Машовиќ (поради отсуство заради годишен одмор), го усвои 

Записникот од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 24.09.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

        

 

 

Точка 2 

 Во однос на Извештајот од Комисијата за евалуација на доставените пријави на 

кандидатите по објавените јавни конкурси за избор на директор и заменик на 

директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со предлог 

одлука за избор на директор на Агенцијата, г-дин Петрушевски го повика претседателот 

на Комисијата, г-дин Трајчев, да го елаборира извештајот. 

 Г-дин Трајчев, објасни, дека по задолжение на Советот се формира Комисија со 

задача да ја спроведе постапката за избор на директор и заменик на директорот на 

Агенцијата. По објавениот оглас во два печатени медиуми, за  директор пристигнале 4 

пријави, а за заменик на директорот 13 кандидатури. Комисијата одржала 4 состаноци. 

На првиот состанок се отвориле сите пристигнати пријави и се утврдило дека за 

директор комплетни се 2 од 4 кандидатури, додека за заменик на директорот вкупно 6 

од 13, согласно утврдените критериуми во конкурсот со одлука на Советот. За да има 

пореален увид за кандидатите, Комисијата одлучила да реализира интервјуа со сите за 

да се претстават пред Комисијата, да ги образложат причините за нивната одлука да се 

кандидираат и да одговорат на одредени прашања. За избор на директор биле 

повикани двајца кандидати, г-дин Зоран Трајчевски и г-ѓа Славица Григориевска. На 

третиот состанок на Комисијата биле повикани 6 кандидати кои конкурирале за заменик 

на директорот. При тоа едно лице не дошло на интервју од причина што своето 

недоаѓање го оправдал со службено патување. Комисијата направила разговор со 5-те 

кандидати. Објасни дека на четвртиот состанок биле присутни само двајца членови на 

Комисијата, додека третиот член бил отсутен и тогаш се усогласиле предлогот за избор 

на директор го дадат веднаш, а предлогот за заменик на директорот, од причина што 
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едно од лицата Беким Ајдини, не било во можност да биде повикан на разговор и да 

има рамноправен третман како и сите останати кандидати, да се одложи, а Стручната 

служба да се задолжи да направи напори да стапи во контакт и повторно да биде 

повикан на разговор. Крајната одлука рече сепак ја има Советот на Агенцијата, а 

комисијата врз база на сопствените видувања и анализа на документите кои се 

доставени и разговорот со лицата, одлучила за директор на Агенцијата да го предложи 

д-р Зоран Трајчевски, за кој сметаат дека од двата кандидати ги исполнува условите по 

основ на конкурсот и може да ја обавува работата во Агенцијата, додека за заменик на 

директорот предложија да се одложи до наредната седница, по реализираниот 

разговор со Беким Ајдини. 

 Г-дин Фетаи рече дека по излагањето на г-дин Трајчев во однос на работата на 

комисијата, сака да каже позитивни зборови и им честита дека успеале така ефективно, 

брзо, согласно времето кое го имале на располагање да ја завршат работата. Упати 

благодарност околу тоа што сите кандидати кои ги исполнуваат условите се земени на 

интервју, е разговарано со нив, за да се дојде до соодветно решение. Малку го збунува 

фактот што било поатрактивна позицијата за заменик на директорот, бидејќи се 

пријавиле 13 кандидати, а за директор само 4. Се надева дека до првата наредна 

седница, лицето кое не можело да дојде на разговор ќе биде повикано и на следната 

седница веќе ќе има предлог од комисијата за можен кандидат за заменик на 

директорот на Агенцијата. Сега, рече, има мал дисбаланс, бидејќи во пакет биле 

објавени огласите за директор и заменик на директорот. Но, рече дека држи извештајот 

од Комисијата и поради рамноправност треба да биде повикано лицето бидејќи правно 

можеби има право на жалба. 

 Г-дин Петрушевски, рече дека е многу важен изборот на Директор на Агенцијата, 

од причина што тековно Агенцијата има обврски кои произлегуваат од ЗААВМУ, кои се 

хронолошки поврзани. По неговиот избор, следува донесување на многу значајни 

подзаконски акти и можности што телевизиите ги очекуваат, а тоа е да се регистрираат 

на кабел на поширока територија и нови телевизии каде што нема да има конкурс за 

кабелски телевизии, така што доколку ги исполнуваат условите, Советот е должен да 

даде лиценца на секој кандидат, фирма или приватно лице што ги исполнува условите. 

Со оваа можност рече, ќе се збогати медиумскиот простор во Република Македонија. 

Исто така наведе дека Агенцијата има тековен проект од ИПА 2009, каде се 

изработуваат подзаконските акти на Агенцијата со помош на експерти платени од ЕУ, и 

тие најголемиот дел од работата што ќе ја завршат ќе ја ефектуираат по изборот на 

Директор. Во поглед на кандидатите за Директор й верува на комисијата, дошол 3 часа 

порано и лично ги разгледал документите на пријавените кандидати и според него 

единствено кандидатот м-р Јанез Чернута не ги задоволил неговите критериуми, така 

да и кандидатот Игор Тантуровски е добар, солиден кандидат, но не доставил технички 

добри документи. Во однос на кандидатите д-р Зоран Трајчевски и г-ѓа Славица 

Глигориевска рече дека се добри кандидати и било кој да се избере има способности 

да ја извршува функцијата Директор. Во однос на д-р Зоран Трајчевски, рече дека има 

огромно искуство во оваа област. Г-дин Петрушевски објасни дека има работно 

искуство од околу 30 години, работел со директори на неколку големи компании, со 

неколку градоначалници, соработувал со многу луѓе на високи позиции, но за г-дин 

Зоран Трајчевски рече дека е еден од подобрите менаџери што ги сретнал во животот. 

Во таа насока ќе го поддржи неговиот избор бидејќи тој има капацитет да ја обавува 

функцијата директор на Агенцијата. 

 Г-ѓа Машовиќ, за г-дин Петрушевски рече дека одговорно ја извршува својата 

работата, дошол од едно работно место на друго уште поодговорно 3 часа порано. Во 
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рамките на нејзините способности и од нејзина гледна точка колку што може да ја 

оцени способноста, рече забележливо е дека предложениот кандидат од Комисијата за 

директор на Агенцијата, г-дин Зоран Трајчевски, отскокнува од останатите кандидати и 

станува збор за личност која во досегашниот период одлично менаџира со Агенцијата. 

Се надева дека чесно како и досега, одговорно и посветено ќе работи во мандатот од 7 

години и ќе ги исполнува своите обврски како што ги исполнувал и до сега. 

 Г-дин Фетаи, рече дека сега му е јасен и прецизен предлогот од Комисијата 

зошто се определиле за колегата д-р Зоран Трајчевски. Во таа насока смета дека нема 

што повеќе да надополни и се согласува со претходните дискусии во однос на 

кандидатот за директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. Објасни дека ќе бил 

изненаден и ќе ја прашал комисијата доколку би бил предложен некој од другите 

кандидати. Наведе дека со колегата Трајчевски подолго време има соработувано и во 

Советот за радиодифузија на РМ, сега и во Агенцијата, каде ја извршувал функцијата 

Претседател на Советот, а по конституирање на Агенцијата ја вршел должноста в. д. 

Директор. И во поглед на сето тоа што го има сработено, не е изненаден и е задоволен 

што меѓу кандидатите се пријавил и Трајчевски и го поддржува неговиот изборот за 

директор на АААВМУ. Предложи дека треба да биде присутен и што побрзо да му се 

честита. 

 Г-дин Петрушевски рече дека останува констатацијата на Комисијата дека 

работата се уште не е завршена до избор на заменик на директор на АААВМУ. 

Предлогот за директор на Агенцијата го стави на гласање. 

 Советот на Агенцијата го усвои Извештајот од Комисијата за евалуација на 

доставените пријави на кандидатите по објавените јавни конкурси за избор на директор 

и заменик на директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

бр.04-4853/1 од 06.10.2014 година. 

 Советот со шест гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Фиданоски, донесе 

Одлука за директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да се 

избере д-р Зоран Трајчевски. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи, за 

горенаведената одлука да ги извести сите кандидати кои се пријавиле на Јавниот 

конкурс за избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, објавен во весниците „Нова Македонија“ на 06.09.2014 година и во „Коха“ на 

06.09.2014 година, согласно член 27 од  Законот за работните односи („Службен весник 

на Република Македонија бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 

47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14). 

 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 

Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски го објасни 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.01-4532/1 

од 15.09.2014 година. Во таа насока ја повика соработничката од Секторот за правни 

работи, Билјана Парлеева, да ги образложи последните измени од Законот за јавни 

набавки. 
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Соработникот од Секторот за правни работи, Билјана Парлеева, објасни дека 

согласно потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои 

произлегоа по донесувањето и усвојувањето на Годишниот план за јавни набавки во 

2014 година, (Пречистен текст) бр.01-4532/1 од 15.09.2014 година, а со цел 

усогласување со последната измена на Законот за јавните набавки, („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.130/14), која влезе во сила на ден 11.09.2014 година, во 

врска со  членот 26 став 3 од Законот за јавните набавки, потребно е постојниот 

годишен план за јавни набавки за 2014 година, да се дополни и измени и тоа: 

 

-  Во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, се 

изврши   измена, на начин што точките 6, 10 и 12, од оваа глава, и тоа: 

Глава I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки 

 
  
Бр. 
 
 

 
Предмет на договорот 
за јавна набавка/ 
рамковната спогодба 
 

 
Шифр

а 
споре

д 
ОПЈН 
 
 

 
Очекуван 

почеток на 
постапката 

(месец) 
 

 
 
Вид на постапката 

 
 
 

 
 
   6. 
 
 

Податоци за 
електронско мерење на 
гледаноста на ТВ 
програмите 

 

декември 
2013/ 
јануари 
2014 

 

Постапка со преговарање без 
претходно објавување јавен оглас 
(член 99 став 1 точка 1 алинеа 2) 

10. 

Истражување на 
медиумската писменост 
кај возрасна популација 
и кај деца, 2 (две) 
истражувања 

 април/мај 
Постапка со барање за прибирање 

понуди 

12. ИСО сертификација  по потреба 
Постапка со барање за прибирање 

понуди 

 

се изземаат од Глава I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки и 

се префрлуваат во Глава II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на 

услуги, како точки: 25, 26 и 27, и тоа: 

Глава II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 

Бр. 
 
 

Предмет на договорот 
за јавна набавка/ 
рамковната спогодба 
 

 
Шифра 
според 
ОПЈН 

 
 
 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 
 

Вид на постапката 
 

 

25. 

Податоци за 
електронско мерење 
на гледаноста на ТВ 

програмите 
 

 
 

по потреба 
 

Постапка со преговарање без 
претходно објавување јавен оглас 
(член 99 став 1 точка 1 алинеа 2) 

 26. 

Истражување на 
медиумската 
писменост кај 

возрасна популација 

 
октомври 

2014 
Постапка со барање за прибирање 

понуди 



7 

 

и кај деца, 2 (две) 
истражувања 

 27. ИСО сертификација  по потреба 
Постапка со барање за прибирање 

понуди 

 

Советот на Агенцијата со шест гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Фиданоски, 

ги усвои горенаведените измени на Годишниот план за јавни набавки во 2014 година на 

Агенцијата и 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 

Г-дин Трајчевски го објасни Предлог за донесување на Правилник за 

изменување и дополнување на Правилникот за месечниот надоместок и другите 

трошоци на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-

3802/1 од 17.07.2014 година. Објасни дека со донесувањето на овој правилник се 

наметна како потреба дополнувањето, со цел да се уреди плаќање на надоместок на 

патни трошоци на членовите на Советот кои живеат надвор од градот Скопје, кога 

покрај на седници на Советот присуствуваат на јавни состаноци, работилници, 

конференции, семинари и други состаноци и активности како и кога учествуваат во 

работата на работните тела (комисии, групи, тимови и слично), чии членови се, а во 

врска со работата од надлежност на АААВМУ. 

 Советот на Агенцијата со шест гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин 

Фиданоски, го усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

бр.01-4821/1 од 03.10.2014 година и донесе Правилник за изменување и дополнување 

на Правилникот за месечен надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-3802/1 од 17.07.2014 година, со текст 

како што беше предложен. 

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

горенаведениот правилник. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник да 

го објави на огласната табла  на Агенцијата. 

 

 

Точка 5 

 Г-дин Трајчевски го образложи Предлогот за давање одобрување за 

спроведување на постапка за јавна набавка за предметот на набавка – Истражување 

на медиумската писменост кај возрасната популација и кај деца 2 (две) истражувања, 

со предлог-Одлука за потреба од јавна набавка. Рече дека требаше да биде 

спроведена во април/мај 2014 година, но поради Изборите во 2014 беше одложена 

нејзината реализација. 

 Советот на Агенцијата со шест гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин 

Фиданоски, го усвои Предлогот на в. д. Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, 

бр.02-4730/2 од 02.10.2014 година и даде одобрение за спроведување на постапка за 

јавна набавка на услугата: Истражување на медиумска писменост кај возрасна 

популација и кај деца, 2 (две) истражувања. 
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 Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да донесе Одлука за 

спроведување на постапката за јавна набавка на услугата: Истражување на медиумска 

писменост кај возрасна популација и кај деца, 2 (две) истражувања.  

 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 6 

Г-дин Трајчевски го образложи Предлогот за донесување одлука со која се 

дозволува промена во сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво 

ТВ ЕРА ДОО Скопје, со Предлог-Одлука. Објасни дека Трговското радиодифузно 

друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје, согласно член 41 став 1 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со поднесување Барање за издавање одобрение за 

промена на сопственичка структура, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за неговата намера да спроведе промена во сопственичката 

структура на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје. Секторот за 

истражување и долгорочен развој направил детална проверка и констатира дека со 

спроведувањето на промената во сопственичката структура на Трговското 

радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје, не се создава недозволена медиумска 

концентрација односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 

34, 35 став 2 и 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Додаде 

дека и покрај тоа што ТВ ЕРА била најдобра во регионот, последната година имала 

негативни финансиски резултати и првпат после долги години покажала загуба во 

работењето. Се надева дека во иднина овој медиум ќе продолжи да работи успешно. 

Г-дин Фетаи рече дека до сега имале промени на сопственичка структура на 

радиодифузерите, но ова е позитивен сигнал бидејќи повеќе сопственици ќе влезат во 

сопственичката структура, односно во овој бизнис. 

Г-дин Фиданоски, рече дека принципиелно и за оваа точка ќе биде воздржан, 

но рече дека сака да продискутира од новинарски аспект бидејќи доаѓа од таа фела. 

Се сеќава дека до пред една година, микрофонот на ТВ Ера бил присутен на сите 

настани каде што оделе да работат и известуваат, а меѓу новинарите тоа е секогаш 

знак дека во медиумот се работи сериозно бидејќи се покриваат настани. Добро е 

рече ако ТВ Ера повторно функционира, односно граби сериозно во овој бизнис, да 

зрачи во етерот и да има работа за новинари кои тамо ќе работат. 

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

Зоран Трајчевски, бр.02-4835/2 од 06.10.2014 година за донесување одлука со која се 

дозволува промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво 

ТВ ЕРА ДОО Скопје. 

 Советот на Агенцијата со шест гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин 

Фиданоски донесе Одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура 

на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО Скопје.  

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

горенаведената одлука. 

 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. 
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Точка 7 

Г-дин Трајчевски го објасни Предлогот за давање одобрување за склучување 

договор за санирање и поправка на кровот во деловните простории каде што се наоѓа 

седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на 

склучен договор за закуп, со предлог-договор. Даде краток опис на настаните и 

комуникацијата со АГРОМЕХАНИКА и додаде дека на крајот Друштвото за трговија и 

услуги АГРОМЕХАНИКА АД увоз-извоз Скопје, до Агенцијата писмено достави одговор, 

во кој даваат согласност да го отклонат дефектот – изработка на хидроизолација на 

равен и непрооден кров заедно со замена на парапет во вкупна површина од 228 м2, 

кршење на бетонски холкер и транспорт до депонија и замена на постојани сливници со 

нови и согласност дека парите за поправката ќе бидат одбиени од фактурите за 

закупнина за месец 10/2014 и дел од месец 11/2014. 

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

Зоран Трајчевски, бр.03-4854/1 од 06.10.2014 година и со шест гласа „за“ и еден 

воздржан глас од г-дин Фиданоски, даде одобрување за склучување договор со 

Друштвото за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги „ИНКОМ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, за санирање и поправка на кровот во 

деловните простории каде што се наоѓа седиштето на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со вкупна цена од 353.805,00 денари со пресметан 

ДДВ. 

 Советот на Агенцијата го одобри текстот на Предлог - Договорот со „ИНКОМ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ Скопје, кој беше доставен во прилог.  

 Директорот на Агенцијата, согласно горенаведеното, да го потпише Договорот 

со Друштвото за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги „ИНКОМ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје.  

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

горенаведениот Договор. 

 

 

Точка 8 

Советот го разгледа Предлогот за давање одобрување за донесување на 

Одлука за набавка на фолии за стакла во 1 (една) канцеларија, во Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Г-дин Петрушевски објасни дека се работи за набавка за фолии за стакло за 

неговата канцеларија со цел за да се обезбедат соодветни услови за работа. 

Г-дин Фетаи рече бидејќи е за подобрување на условите за работа на 

Претседателот на Советот на Агенцијата, ќе го поддржи предлогот. 

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

Зоран Трајчевски, бр.02-4852/1 од 06.10.2014 година и со шест гласа „за“ и еден 

воздржан глас од г-дин Фиданоски, даде одобрение на Директорот на Агенцијата да 

донесе одлука за набавка на фолии за стакла во  1 (една) канцеларија, во вкупен износ 

кој нема да надмине 30.000,00 денари без пресметан ДДВ. 

 Директорот да донесе Одлука за набавка на фолии за стакла со површина 5.5 

м2, во 1 (една) канцеларија што опфаќа и лепење на фолиите од страна на Друштвото 

за производство, услуги и трговија Драган и Миодраг „НОВУС – ТРЕЈД“ ДОО, увоз-

извоз Скопје, во износ од 5.225,00 денари без ДДВ, според нивната доставена понуда, 

бр.05-4833/1 од 06.10.2014 година, која е финансиски најповолна за Агенцијата. 

 Средствата од горенаведената Одлука се обезбедени со Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи и Секторот за 

економски работи да го реализираат заклучокот. 

 

 

     Точка 9 

Разно 
 

- Г-дин Фиданоски информира, дека на 03.10.2014 година, до сите членови на 

Советот писмено поднел Иницијатива за разгледување на делови од кампањата за 

поголема безбедност во сообраќајот. Во таа насока, рече, информиран е дека 

Стручната служба работи на мониторинг и анализа на спотовите и запраша до каде е 

мониторингот и дали е завршен. 

 Г-дин Петрушевски одговори дека се заинтересирал и лично ја прашал Стручната 

служба која работи на мониторингот и ќе биде известен кога ќе завршат. 
 

 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
 
 
 

Бр. 02-4845/9                            Агенција за аудио и 

15.10.2014 година                       аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


