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ЗАПИСНИК 

од 23 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 24.12.2014 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: д-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, м-р Арбен 

Саити, м-р Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Ружица Бошнакоска - Јотевска, Илија 

Витков. 

            Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 23-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 13:00 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, во однос на  Предлог- Дневниот ред, информира дека има и 

една точка под Разно, со наслов: „Предлог-Анекс бр.1 кон Договорот (бр.03-5570/1 од 

11.11.2014 година), за јавна набавка за извршување на услугата – Истражување на 

медиумската писменост кај возрасна популација и кај деца“. Други предлози за измена 

и дополнување на дневниот ред не беа понудени. 

             Советот на Агенцијата, со предложената точка под Разно, едногласно, со 7 

гласа „за“, го усвои следниот: 

 

Д н е в е н   р е д 

   

1. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.12.2014 година. 

2. Предлог-Програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2015 година (со Предлог-Програма на планирани активности и 

Предлог-Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за 2015 година). 

3. Предлог-Годишен план за јавни набавки во 2015 година на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги. 

4. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: Услуга за транскодирање, 

сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат 

програми преку дигитален терестријален мултиплекс. 

5.  Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: Финансиско - осигурителни 

услуги. 

6. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: Средства за хигиена. 

7. Предлог-Одлука за потреба од јавна набавка: Компјутерска опрема – преносни 

компјутери. 
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8. Предлог-Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку 

јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на 

регионално ниво на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 

9. Предлог-Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку 

јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на 

регионално ниво на ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ. 

10. Предлог за престанување на важноста на дозволата за вршење на 

радиодифузната дејност на ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски Брод – во 

ликвидација, бр.07-3460/1 од 26.11.2018 година, по сила на закон и бришење на 

радиодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

11. Предлог-Одлука за формирање Комисија за евалуација на понудите од 

деловните банки за земање на долгорочен кредит наменет за финансирање на проект- 

Изградба на деловниот објект на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги „Палата Панко Брашнаров“. 

12. Разно. 

 
 

 

Точка 1 

             Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 22-та 

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

одржана на 18.12.2014 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

             Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека во Предлог-

Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 

2015 година (со Предлог-Програма на планирани активности и Предлог-Финансиски 

план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година), се 

вградени предлозите на г-дин Фетаи и г-дин Трајчев, кои беа дадени кога се усвојуваше 

нацрт верзијата на документот. Најави дека има уште неколку мали корекции во 

содржината, предложени од раководителот на Стручната служба, д-р Андриана 

Скерлев - Чакар и раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан 

Радуновиќ, кои поединечно ќе ги образложат измените во програмата. 

 Раководителот на Стручната служба, д-р Андриана Скерлев Чакар, објасни 

дека во Предлог- Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2015 година (со Предлог - Програма на планирани активности и 

Предлог - Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за 2015-та година), се вградени следните измени: 

      -  Во делот III. Усогласување на домашната регулатива, се брише зборот: 

“преостанатите”. Имајќи предвид дека регулативата континуирано се унапредува и 

менува, Агенцијата  покрај преостанатите, можеби ќе донесе и некои нови подзаконски 

акти.  

- Во делот IV. Извештаи, истражувања и анализи се додава: „Извештај за 

спроведување на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер“ и 

се брише  од делот XI. Транспарентност и јавност во работењето на Агенцијата. Во овој 

дел од Програмата се наведени сите извештаи и анализи кои ги подготвува Агенцијата, 

па оттука овој предлог, извештајот да биде интегриран во овој дел.  

- Во делот IV. Извештаи, истражувања и анализи  се додаваат уште две анализи: 

Анализа на имплементацијата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

и Анализа на имплементацијата на Законот за медиуми. Од донесувањето на Законот 
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за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2013 година, беа донесени пет измени, 

а од донесувањето на  Законот за медиуми во 2013 година, беше донесена една 

измена. Со цел да може да се говори за оправданост и рационалност на некои од 

решенијата, треба да се согледа целината на законите и дури тогаш да се пристапи кон 

евентуални измени. Имајќи предвид дека Агенцијата е надлежна за имплементирање 

на овие закони, особено дека го спроведува надзорот над субјектите кои ги регулира, ја 

следи меѓународната регулатива и новите практики, комуницира и со граѓаните за чија 

заштита на интересите е надлежна, а имајќи ја предвид и динамиката на усвојувањето 

на подзаконските акти, потребни се првични оценки за имплементацијата на овие два 

закони. Воедно, треба да се земат во предвид и податоците од бројните анализи и 

извештаи кои ги изработува Агенцијата (наведени во делот IV. Извештаи, истражувања 

и анализи). Имајќи го предвид наведеното, Агенцијата на овој начин ќе даде свој 

придонес во согледување на ефикасноста на постојните решенија и формулирање на 

евентуални измени или дополнувања на регулативата.     

- Во дел V. Доделување дозволи за нови програмски сервиси, на предлог на 

заменикот на претседателот на Советот на Агенцијата д-р Милаим Фетаи, втората 

алинеја  се дополнува и гласи: Доделување дозволи за радио емитување за 

програмски сервис на терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс 

(радиофреквенции или преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс ) 

по пат на јавен конкурс, при што ќе се води сметка за доделување дозвола за радио 

емитување на државно ниво, на албански јазик, со цел поттикнување на културниот 

плурализам. 

- Во делот VI. Други активности на Агенцијата се додава нова алинеја: Поддршка 

на иницијативите за корегулација и саморегулација во аудио и аудиовизуелната дејност 

со цел започнување на конструктивна расправа за отворените прашања во областа на 

аудио и аудиовизуелната дејност. Овој предлог е во насока и на залагањата на 

Европската комисија за интегрирање на корегулацијата и саморегулацијата во Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги , па оттука е логична поддршката која што 

може да ја даде Агенцијата за поттикнување на овие процеси со интегрирање на оваа 

активност во Програмата за работа. 

- Во делот VII. Подигнување на институционалниот и административниот 

капацитет на Агенцијата, се додава нова алинеја која гласи: Подобрување на 

просторната и техничката инфраструктура на Агенцијата  и унапредување на 

софтверските решенија. Со оглед дека после осумнаесет години делување како 

регулатор, Агенцијата конечно ќе го реши прашањето на сопствен деловен простор, 

важно е да се нагласи за што сé ќе придонесе ова. Имено, покрај осовременувањето на 

условите за работа на Агенцијата, ќе се подобрат и техничките капацитеи низ 

активностите за усовршување на софтверите кои ги користи Агенцијата, следење на 

програмските сервиси на субјектите во просториите на Агенцијата, што ќе придонесе и 

за подобрување на перформансите на вработените, а со тоа за зголемување на 

ефективноста и ефикасноста на Агенцијата.    

-  Во делот „IX. Меѓународна и европска соработка“, на предлог на членот на 

Советот г-н Лазар Трајчев, во првата алинеја се бришат зборовите “во регионот, како и 

билатералната соработка“ и се додава нова алинеја која гласи: - Развивање и 

унапредување на билатералната соработка со други регулаторни тела, особено со 

регулаторните тела од регионот преку потпишување меморандуми и протоколи за 

соработка и одржување средби за прашања кои произлегуваат од аудиовизуелната 

област, а особено за прашања поврзани си имплементацијата на Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми. 

-   Во делот XI. Транспарентност и јавност во работењето на Агенцијата, се менува 

насловот и гласи: “Транспарентност во работењето и комуникација со јавноста”; 
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Постојната алинеја 2 (два), се преформулира и гласи: “Постапување по барањата што 

произлегуваат од Законот за слободен пристап од информациите од јавен карактер и 

ажурирање на листата со информации од јавен карактер”;  и да се избрише делот од 

текстот за подготовка на годишен извештај за спроведување на Законот за слободен 

пристап од информациите од јавен карактер, со оглед дека со Предлогот бр.2 е 

поместен во делот IV. Извештаи, истражувања и анализи. Во постојната алинеја 6 

(шест) , после текстот:  “печатење публикации”, се додава текстот: ”и брошури со цел 

информирање на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги 

по брање, операторите на јавни комуникациски мрежи, релевантните субјекти и 

граѓаните, достапни во електронска форма на веб страницата на Агенцијата, како и за 

дистрибуција во печатена форма на настани”. Се додаваат 4 (четири) нови алинеи, и 

тоа:   

 Унапредување и ажурирање на веб страницата на агенцијата во согласност со 

новиот визуелен идентитет на Агенцијата. 

 Востановување на банер на веб страницата на Агенцијата каде ќе бидат 

објавени најчесто поставуваните прашања и одговори од аспект на областа која ја 

регулира Агенцијата. 

 Востановување банер на веб страницата на Агенцијата каде субјектите и 

граѓаните ќе даваат свои мислења, сугестии и поплаки за работењето на Агенцијата, со 

цел да се обезбеди поголема ефективност, отчетност, подобра заштита на интересите 

на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги и да се 

обезбеди подобар сервис за субјектите кои ги регулира. 

 Популаризирање на можноста за комуникацијата со граѓаните, особено 

граѓаните со попреченост, преку веб страницата на Агенцијата, преку периодично 

објавување на соопштенија за јавноста во дневниот печат за можностите и начините 

кои стојат на располагање на граѓаните за комуникација со Агенцијата, подобрување на 

интернет презентацијата на Агенцијата, учество на вработени од Агенцијата во емисии 

во рамките на програмските сервиси на радиодифузерите и други слични активности. 

Овој аспект од работењето на Агенцијата е во функција на остварување на нејзините 

надлежности, особено треба да се стави акцент на комуникацијата со јавноста која е 

двонасочна, што е различно од  јавноста во работењето, која е повеќе еднонасочна, и е 

елемент на транспарентноста. Исто така, предложените активности ќе придонесат за 

јакнење и зголемување на довербата кон Агенцијата, доближување до граѓаните и 

субјектите кои ги регулира, па во таа насока ќе стане по достапна, што крајно ќе 

придонесе за уште подобро остварување на нејзините законските обврски и ќе ја 

оправда суштината на постоењето на регулатор во областа на аудио и 

аудиовизуелната дејност, а воедно ќе придонесе за зајакнување на корпоративниот 

имиџ на Агенцијата.  

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

објасни дека во Предлог – финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2015-та година, се внесуваат следните измени:  

- Вкупно предвидените расходи кои изнесуваа 212.800.000,00 денари се 

намалуваат и изнесуваат 208.660.000,00 денари. Со вкупно предвидените износи на 

поединичните расходни позиции, се намалува износот на вкупно планираните расходи 

во Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 

2015-та година за 4.140.000,00 денари.  

- Се зголемува  групната ставка 405 Издатоци за репрезентација за 250.000,00 

денари и наместо планираниот износ од 750.000,00 денари истата изнесува 

1.000.000,00 денари. Позицијата 405000 Издатоци за репрезентација се зголемува за 

250.000,00 денари и планираниот износ од 750.000,00 денари се зголемува на 

1.000.000,00 денари. Се внесува нова расходна ставка 411 – Кредити и камати за 
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кредити на износ од 2.500.000,00 денари. Се внесува позицијата 411000 Кредити и 

камати за кредити во износ од 2.500.000,00 денари. Средства наменети за отплата на 6 

месечни рати за кредитот што е предвиден да се подигне за изградба на деловниот 

објект на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

       - Се зголемува групната ставка 412 – Премии за осигурување за 100.000,00 денари 

и наместо планираниот износ од 260.000,00 денари истата изнесува 360.000,00 денари. 

Позицијата 412200 Премии за осигурување на моторни возила, наместо планираниот 

износ во Нацртот од 80.000,00 денари се зголемува за 100.000,00 денари и истата 

изнесува 180.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за каско 

осигурување на возилата и за автоодговорност. 

- Се намалува групната ставка 417 – Интелектуални и други услуги и наместо 

планираниот износ од 8.306.400,00 денари истата изнесува 5.786.400,00 денари. 

Позицијата 417800 Други неспомнати услуги-истражување, планираниот износ се 

намалува за 2.520.000,00 денари и истата изнесува 2.714.000,00 денари. Средствата 

кои се намалуваат беа планирани за спроведување на истражување на бројот и 

специфичностите на ТВ домаќинствата во Република Македонија, кое според 

заклучоците што произлегоа во текот на јавната расправа за Нацрт-Упатството за 

начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на 

радиодифузерите во Република Македонија, ќе го спроведе и трошоците за него ќе ги 

сноси Македонскиот комитет за мерење на публиката.  

- Се зголемува групната ставка 418 – Останати други расходи за 400.000,00 

денари и наместо планираниот износ во Нацртот од 1.840.000,00 денари истата 

изнесува 2.240.000,00 денари. Позицијата 418800 Други расходи, се зголемува за 

400.000,00 денари и истата изнесува 2.240.000,00 денари. Средствата се однесуваат за 

спроведување на набавка за систематски прегледи на вработените во Агенцијата во 

износ од  250.000,00 денари и плаќања на добиените мислења од Советот за јавни 

набавки во износ од 150.000,00 денари.   

- Се намалува групната ставка 440 – Средства за градежни објекти и наместо 

планираниот  износ во усвоениот Нацрт од 125.000.000,00 денари, истата изнесува 

120.130.000,00 денари. Позицијата 440100 Изградба, реконструкција и адаптација на 

градежни објекти се намалува за 4.870.000,00 денари и истата изнесува 120.130.000,00 

денари. Средствата се намалуваат од причина што во меѓувреме пристигна фактура за 

шеста времена ситуација која се однесува за градежни работи изведени во 2014-та 

година. Групната ставка 441 – Средства за опрема ќе остане на планираниот износ од 

13.130.000,00 денари. Позицијата 441000 – Купување на канцелариски мебел се 

намалува за 400.000,00 денари  и истата изнесува 11.400.000,00 денари. Позицијата 

441100 – Купување на моторни возила се зголемува за 400.000,00 денари и истата 

изнесува 1.100.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат со наведеното 

зголемување се однесуваат за набавка на автомобил за потребите на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по пат на финансиски лизинг за период од 

шест (6) години. Останатите средства за отплата на наведената набавка ќе се 

планираат соодветно во Финансиските планови на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 година.   

- Вкупно предвидените приходи со Предлог – финансискиот план на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година, кои изнесуваа 

212.800.000,00 денари се намалуваат и истите изнесуваат 208.660.000,00 денари. 

Планираниот приход од радиодифузна такса се зголемува за 770.000,00 денари и 

изнесува 42.770.000,00 денари. Зголемувањето е направено врз основа на прибраните 

средства од радиодифузната такса во тековната година. Пренесените средства од 

минатата година се намалуваат за 4.870.000,00 денари и изнесуваат 94.130.000,00 
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денари. Намалувањето се должи на износот на средствата потребни за плаќање на 

изведените градежни работи во тековната година - шестата времена ситуација. 

 Г-дин Петрушевски, рече, согласно материјалот кој е предложен на седницата за 

Предлог-Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги за 2015 година (со Предлог-Програма на планирани активности и Предлог-

Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 

година) и согласно презентациите, може да се заклучи дека се намалува износот на 

вкупно планираните расходи во Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година, за 4.140.000,00 денари. Но, 

бидејќи не ќе може во 2014 година да се исплати јавната набавка за извршување на 

услугата – Истражување на медиумската писменост кај возрасна популација и кај деца, 

во износ од 299.720,00 денари, во конечната верзија на финансискиот план ќе биде 

пресметана и оваа сума. 

Г-дин Фиданоски, во однос на Предлог-Програмата за работа на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година (со Предлог-Програма на 

планирани активности и Предлог-Финансиски план на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година), имаше техничка забелешка и објасни 

дека текстот секаде треба да се усогласи, и да биде „Закон за слободен пристап до 

информации од јавен карактер“ а не „од информации од јавен карактер“. Го поздрави 

делот IV. Извештаи, истражувања и анализи, во кој се додаваат уште две анализи и 

тоа: Анализа на имплементацијата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и Анализа на имплементацијата на Законот за медиуми. Во образложението, 

рече, е точно констатирано дека се направени пет измени на законот и според него тоа 

претставува голема бројка на измени за една година од функционирањето на овој 

закон. Смета дека двете анализи ќе ги опфатат сите сегменти на тоа како 

функционирал законот и како бил спроведен во пракса, и со задоволство ќе ја прочита. 

Г-дин Фиданоски, лично смета дека период од неколку месеци е недоволен за да се 

констатира или определи каков ефект имала одредена законска одредба во праксата 

па потоа да се оди на промена прва, втора и т.н. Уште еднаш даде поддршка на 

предлогот на г-дин Фетаи кој е вграден во програмата за „Доделување дозволи за 

радио емитување за програмски сервис на терестријално радио што се емитува преку 

ограничен ресурс (радиофреквенции или преносен капацитет на дигитален 

терестријален мултиплекс ) по пат на јавен конкурс, при што ќе се води сметка за 

доделување дозвола за радио емитување на државно ниво, на албански јазик, со цел 

поттикнување на културниот плурализам“, и комплентна поддршка  даде и на предлогот 

на г-дин Трајчев за „Развивање и унапредување на билатералната соработка со други 

регулаторни тела, особено со регулаторните тела од регионот преку потпишување 

меморандуми и протоколи за соработка и одржување средби за прашања кои 

произлегуваат од аудиовизуелната област, а особено за прашања поврзани си 

имплементацијата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за 

медиуми“. Понатаму, во глава XI Транспарентност во работењето и комуникација со 

јавноста, посебно го поздравуви востановувањето на банер на веб страницата на 

Агенцијата, каде ќе бидат  објавени најчесто поставуваните прашања и одговори, од 

аспект на областа која ја регулира Агенцијата, така да сите што се заинтересирани ќе 

добијат поголема прегледност и побрзо ќе дојдат до посакуваниот одговор. Потоа, се 

осврна и на постапувањето по барањата што произлегуваат од Законот за слободен 

пристап од информациите од јавен карактер и ажурирање на листата со информации 

од јавен карактер, каде иако законскиот рок е 30 дена на доставување одговор, според 

него би било добро да се востанови една пракса на многу побрз одговор на бараното 

прашање согласно овој закон.  
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Г-дин Фетаи, рече, бидејќи Програмата за работа на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година (со Предлог-Програма на планирани 

активности и Предлог-Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2015 година) е во финален дел на усвојување, сите дополнувања 

кои биле искажани во поглед на транспарентноста, комуникацијата, според него се во 

ред. Инкорпориран е делот што го предложил во нацрт-верзијата и тоа: „Доделување 

дозволи за радио емитување за програмски сервис на терестријално радио што се 

емитува преку ограничен ресурс (радиофреквенции или преносен капацитет на 

дигитален терестријален мултиплекс ) по пат на јавен конкурс, при што ќе се води 

сметка за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво, на албански 

јазик, со цел поттикнување на културниот плурализам“, пред се бидејќи има еден 

континуитет, која треба да биде завршен од страна на Агенцијата. Посочи дека е 

потребно до крај да се проследи неговиот предлог, во смисла дека не е доволно само 

тоа што е вграден во содржината на програмата, туку потребно е Агенцијата до АЕК да 

формулира еден допис, за да тие изнајдат начин за доделување на една фреквенција 

за радио емитување на државно ниво, на албански јазик. Во дописот рече де се 

потенцира дека реализацијата на програма на Агенцијата, зависи од нивниот технички 

ангажман. Го поздравува делот за меѓународната соработка, особено со регулаторните 

тела од регионот, бидејќи колку години работат во Агенцијата, а не се остварени посети 

и се сретнуваат само на конференции. Рече дека идејата за меѓусебни посети е добра 

и  предложи да се посети Белград, Сараево, Подгорица, Приштина, Софија, Тирана, 

Атина. Тоа е една од обврските, рече, кои произлегуваат од Пактот за стабилност на 

југоисточна Европа, регионална соработка во сите домени, а посебно во сферата  на 

медиумите, во врска со рекламите, преводите, прекршување на изборниот молк. Во таа 

насока треба да се операционализираат одредени работи. 

Г-дин Фиданоски, во однос на финансискиот план, рече дека го поздравува 

намалениот предлог Буџет на Агенцијата за 2015 година, иако посочи дека тоа 

претставува менлива категорија, при што претпостави дека во јуни 2015 година, ќе се 

разгледува и предлог ребаланс, во зависност како ќе се одвиваат работите во 

Агенцијата. Направи мала дигресија, упатена до г-ѓа Машовиќ, и рече дека прашањето 

кога била нацрт верзијата на програмата, дали би купувале ново моторно возило, било 

на место поставено. 

Г-дин Трајчевски објасни дека досега, посебно од кога тој е во Агенцијата, 

никогаш во текот на годината не се зголемила расходната ставка, туку ребалансот се 

правел само со внатрешно распределување на средствата. 

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

Зоран Трајчевски, бр.01-6444/1 од 22.12.2014 година и едногласно донесе Одлука со 

која се одобри Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2015 година (со Предлог-Програма на планирани активности и 

Предлог-Финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за 2015 година), со текст како што беше предложена. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за технологии и информатика да 

испрати допис до АЕК, во кој ќе побара да ја испита можноста за доделување 

фреквенција за радио на албански јазик на државно ниво. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, Програмата за работа на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година (со Предлог-

Програма на планирани активности и Предлог-Финансиски план на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година), да ја достави до Собранието на 

Република Македонија согласно ЗААВМУ. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, горенаведената одлука и Програмата за работа на 
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година (со Предлог-

Програма на планирани активности и Предлог-Финансиски план на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година), да ги објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 

 

Точка 3 

            Раководителката на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска, објасни 

дека предложениот Годишен план за јавни набавки во 2015 година на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, вградени се сите јавни набавки кои што како 

потреба се дадени од сите сектори на Агенцијата, за кои се смета дека во овој момент 

се потребни да се спроведат. Објасни дека Законот за јавни набавки дава можност во 

текот на годината планот да се измени или дополни, така да доколку во текот на 

годината произлезе одредена потреба, истата може да се надополни во планот. 

 Г-дин Петрушевски, во однос на предложениот Годишен план за јавни набавки 

во 2015 година на Агенцијата, имаше забелешки во точка 10. Стоки - Горива за 

службени моторни возила на Агенцијата. Набавката е планирана да започне 

септември/октомври 2015 година. Од неговото искуство со новите измени на Законот за 

јавни набавки, рече дека многу побавно оди спроведувањето на јавната набавка, 

посебно ако е потребно да се побара согласност од Советот за јавни набавки. Негов 

предлог беше не само за оваа јавна набавка, туку за сите, со исклучок на оние кои сега 

треба да се спроведат, да се проверат тековните договори за набавка на стоки и 

услуги, и терминот на започнување на набавката да биде најмалку три месеци пред 

завршување на постојниот договор. Во таа насока предложи да се задолжи Секторот за 

правни работи да подготви информација до Директорот, во врска со важечките 

договори за јавните набавки во Агенцијата, која ќе ги содржи роковите на склучување 

на договорите и рокот на нивното траење. Потоа во текот на наредната година да се 

направи измена на роковите за започнување на постапката, така да доколку е 

поедноставна 3 месеци порано, ако е комплицирана 6 месеци порано. Во однос на 

компјутерската опрема и преносните компјутери, рече дека разговарал со 

раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, дека по 

донесување на одлуката за спроведувањето на јавната набавка, ќе се бара согласност 

од Советот за јавни набавки и во овој случај нема потреба да се прави анализа на 

пазарот, што многу ќе ја олесни работата. Во врска со точката 23 од услуги - 

Поврзување на опремата во новиот деловен објект на Агенцијата, праша дали во 

планираните средства се предвидени пуштање на кабли и што се содржи набавката од 

150.000,00 денари? 

 Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 

објасни дека е предвидено само поврзувањето на опремата што е во систем салата, а 

останатото е веќе предвидено во текот на изградбата на објектот. 

 Г-дин Фиданоски, во точка 10, Стоки - Горива за службени моторни возила на 

Агенцијата, праша, бидејќи има дискрепанци во однос на цените на горивото, дали 

средствата се добро предвидени во планот како годишна проекција? 

 Г-дин Трајчевски, одговори, дека средствата за гориво во однос на 2014 и 2013 

година се видно намалени и сумата во Годишниот план за 2015 е предвидена според 

тоа колку реално се троши гориво, без разлика што Агенцијата има засилени 

активности за вршење на теренски надзор врз работата на трговските друштва и 

операторите на јавните комуникациски мрежи, во однос на почитување на ЗААВМУ. 

 Г-дин Трајчев, во врска со предложениот Годишен план за јавни набавки во 

2015 година на Агенцијата, точка 12 - Агенција за привремени вработувања, праша, 

сумата која е предвидена дали се однесува за плати на лицата кои ќе се ангажираат 
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или за трошоците за провизија на Агенцијата и дали е неопходно да се ангажираат 

лица или е подобро тие да се вработат на определено време? Второто прашање беше 

во врска со тоа дали е неопходна набавка на Лиценци за канцелариско работење 

Office, затоа што рече дека може да се искористи можноста, користење на оперативни 

системи каде не се потребни лиценци кои денес голем број компании ги користат? 

Потоа праша и дали Услуга за транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на 

регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку дигитален терестријален 

мултиплекс, мора да биде постапка со преговарање без објавување на оглас? 

 Г-дин Трајчевски во врска со прашањето за точка 12 - Агенција за привремени 

вработувања, објасни дека сумата од минатата година е драстично намалена, бидејќи 

оваа година ќе нема избори. Доколку, рече, има во Агенцијата поголем обем на работа, 

посебно во Секторот за програмски работи, ќе се ангажираат лица, доколку нема 

потреба, средствата нема да бидат искористени. Во врска со Услугата за 

транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што 

емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс, одговори дека се 

работи само за еден субјект кој ја нуди таа услуга а тој е операторот ОНЕ и затоа 

постапка е со преговарање без објавување на оглас.  

 Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 

во врска со прашањето за потребата на Лиценци за канцелариско работење Office, 

објасни дека вработените во Стручната служба на Агенцијата, традиционално работат 

со Office пакетите за канцелариско работење. Бесплатните пакети што се нудат според 

него се многу ограничени и не нудат алатки што ги нуди професионален Office пакет. 

Додаде дека како придобивка е тоа што лиценцата ќе може да се пренесува од еден на 

друг компјутер и крајно Агенцијата нема да има штета од набавка на лиценците. 

 Во таа насока, г-дин Петрушевски предложи, Секторот за технологии и 

информатика, да направи анализа каде има потреба од професионални платени 

лиценци за компјутерите во АААВМУ. 

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

Зоран Трајчевски, бр.05-6445/1 од 22.12.2014 година и едногласно даде одобрување за 

донесување Годишниот план за јавни набавки во 2015 година на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше предложен. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за технологии и информатика, да 

направи анализа каде има потреба од професионални платени лиценци за 

компјутерите во АААВМУ.  

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да подготви 

информација до Директорот на Агенцијата во врска со важечките договори за јавните 

набавки во Агенцијата, која ќе ги содржи роковите на склучување на договорите и рокот 

на нивното траење. 

 

 

Точка 4 

            Директорот го објасни Предлогот за потреба од јавната набавка: Услуга за 

транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што 

емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс. 

 Г-дин Фетаи, имаше една забелешка во воведот на техничката спецификација и 

предложи од текстот „Со процесот на дигитализација од 01.06.2013 вкупно 19 

телевизиски сервиси коишто дотогаш емитуваа програма на локално ниво, започнаа со 

емитување на програма на регионално ниво. На таков начин им се зголеми нивото на 

опфат, а со тоа и значењето што го остваруваат како медиуми на регионално ниво“, да 

се исфрли делот „а со тоа и значењето што го остваруваат“, бидејќи е непотребно. 
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            Г-дин Петрушевски даде поддршка на забелешката на г-дин Фетаи и во таа 

насока предложи текстот да се коригира. 

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

Зоран Трајчевски, бр.05-6438/1 од 22.12.2014 година и со забелешката од г-дин Фетаи, 

едногласно го прифати поднесеното Барање за доделување на договор за јавна 

набавка со техничка спецификација и даде одобрение на Директорот на Агенцијата за 

спроведување на постапка за јавна набавка: Услуга за транскодирање, сегментирање, 

снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку 

дигитален терестријален мултиплекс. 

 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 

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

ја објасни потребата од јавна набавка: Финансиско - осигурителни услуги. 

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

Зоран Трајчевски, бр.05-6440/1 од 22.12.2014 година и едногласно го прифати 

поднесеното Барање за доделување на договор за јавна набавка со техничка 

спецификација и даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на 

постапка за јавна набавка: Финансиско - осигурителни услуги на постојното седиште на 

Агенцијата во Скопје, бул. ВМРО бр.3. 

 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 

            Раководителот на Секретаријатот на Агенцијата, Огнен Неделковски ја објасни 

потребата од јавна набавка: Средства за хигиена. 

            Г-дин Трајчев, имаше забелешка во однос на набавката. Бидејќи во техничката 

спецификација стоеше набавка од конкретен производител, предложи да се избрише, 

за да не се фаворизира ниеден производител. 

            Г-дин Петрушевски предочи дека оваа забелешка треба многу сериозно да се 

сфати и да се избрише брендот на стоката. 

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

Зоран Трајчевски, бр.05-6443/1 од 22.12.2014 година и со забелешката, едногласно го 

прифати поднесеното Барање за доделување на договор за јавна набавка со техничка 

спецификација и даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на 

постапка за јавна набавка: Средства за хигиена. 

 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 7 

            Г-дин Трајчевски во однос на потребата од јавна набавка: Компјутерска опрема 

– преносни компјутери, објасни дека Секторот за спречување на пиратерија и заштита 

на авторското право и сродните права, заради нивните зголемени активности на терен, 
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односно за вршење на теренски надзор врз работата на трговските друштва и 

операторите на јавните комуникациски мрежи, во однос на почитување на ЗААВМУ. 

          Г-дин Петрушевски, објасни дека согласно измените од Законот за јавни набавки, 

каде пишува дека ако нема домашни производители, 3, 4, или 5, мора да се бара 

согласност од Советот за јавни набавки и стручни лица ќе ја анализираат техничката 

спецификација. Во таа насока забележа дека доколку се погледне техничката 

спецификација за предложената јавна набавка, ќе се забележи дека се бара 

лиценциран Windows 8.1 PRO, кој упатува на конкретен производител и Советот за 

јавни набавки ќе дадат забелешки. Предложи да се даде едно објаснување како опис 

на постојната состојба во Агенцијата, на состојбата која може да не оправда а тоа е 

објаснување дека е потребен за платформата, мрежата на кој работи Агенцијата и дека 

овој софтвер е потребен во нашиот активен директориум. 

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

Зоран Трајчевски, бр.05-6435/1 од 22.12.2014 година и едногласно го прифати 

поднесеното Барање за доделување на договор за јавна набавка со техничка 

спецификација и даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на 

постапка за јавна набавка: Компјутерска опрема – преносни компјутери. 

  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 8 

             Г-дин Трајчевски, во однос на предложената точка, објасни дека по 

разгледување на Барањето на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, 

за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, а согласно член 76 став 7 од 

ЗААВМУ, се утврди дека предметниот барател ги исполнува условите и обврските 

утврдени со овој Закон. Врз основа на тоа се предлага да се донесе Одлука за 

доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТВ 

Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 

             Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 

рече дека според документацијата што подносителот ја има доставено, се констатира 

дека ги исполнува просторните и техничките услови, согласно Правилникот за 

минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола 

за телевизиско и радио емитување 

 Раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој, м-р 

Магдалена Давидовска Довлева, рече дека од доставената документација на ТРД ТВ 

Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, се констатира дека ги исполнува 

кадровските согласно Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и 

кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување. Објасни 

дека согласно Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и 

кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување, 

регионалните телевизии треба да бидат со најмалку 10 вработени од кои најмалку 5 

новинари. ТРД ТВ Студио ТЕРА во пријават има наведено вкупно 23 вработени, од кои 

5 новинари со ВСС. 

 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан 

Радуновиќ, во однос на финансискиот дел, рече дека подносителот ТРД ТВ Студио 

ТЕРА, ги исполнува финансиските услови. Од пријават може да се види дека секоја 

година остварува добивка, поголема од надоместокот за дозвола за регионално 

емитување. Доставил и документација за сопственост на недвижен имот, кој е доволен 
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за да биде гаранција дека може да ја исполни обврската за радиодифузер на 

регионално ниво. 

 Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, 

објасни дека ТРД ТВ Студио ТЕРА од програмски аспект конкурираше за дозвола за 

телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат на 

македонски јазик. Документацијата е уредна, програмскиот концепт, описот на 

емисиите и програмската шема. 

 Раководителката на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска, објасни 

дека во прилог на Барањето на ТРД ТВ Студио ТЕРА, доставени се потребните изјави 

од управителот и основачите на радиодифузерот, односно изјави дека не е спроведена 

стечајна постапка, мерка за забрана за вршење на дејноста, дека нема судир на 

интереси и други изјави според кои не се повредува глава 4 од ЗААВМУ. 

 Г-дин Фиданоски им ја честита новата дозвола за емитување. Објасни дека 

генерално кога се зборува за радиодифузерите, апелира да се води сметка за 

плурализмот, кој е и обврска на Агенцијата, како културен, етнички, содржински, 

плурализам на форматите. 

 Г-дин Трајчевски, потенцира Секторот за технологии и информатика во рок од 

30 дена да направи стручен надзор односно техничка контрола на ТРД ТВ Студио 

ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 

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

Зоран Трајчевски, бр.08-693 од 22.12.2014 година и едногласно донесе Одлука за 

доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТВ 

Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 

Одлуката се доделува за дозвола за телевизиско емитување на програмски 

сервис со претежно забавен општ формат на македонски јазик, на регионално ниво, на 

подрачјето D5 - Пелистер (Битола, Ресен, Демир Хисар, Прилеп, Крушево, Македонски 

Брод, Кичево, Осломеј, Зајас, Врапчишта, Пласница, Долнени, Кривогаштани, Могија, 

Новаци), на Трговското радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран 

Битола ДООЕЛ. 

Телевизискиот програмски сервис од точка 1 на овој заклучок, ќе се емитува 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

Дозволата на ТРД ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ, се 

доделува за временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на 

друго лице. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведената одлука да ја 

објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 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. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за технологии и информатика во 

рок од 30 дена да направи стручен надзор односно техничка контрола на ТРД ТВ 

Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 

 

 

Точка 9 

             Г-дин Трајчевски, објасни дека по разгледување на Барањето на ТРД ТВМ 

Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ, за доделување дозвола без објавување на јавен 

конкурс, а согласно член 76 став 7 од ЗААВМУ, се утврди дека предметниот барател ги 

исполнува условите и обврските утврдени со овој Закон. Врз основа на тоа се предлага 

да се донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна 
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електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално 

ниво на ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ. 

 Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 

рече дека според документацијата што ја доставил ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, Охрид 

ДООЕЛ, се констатира дека ги исполнува просторните и техничките услови согласно 

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за 

добивање дозвола за телевизиско и радио емитување. 

 Раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој, м-р 

Магдалена Давидовска Довлева, рече дека од доставената документација, се 

констатира дека ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ, ги исполнува кадровските 

услови, согласно Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и 

кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување. Објасни 

дека регионалните телевизии треба да бидат со најмалку 10 вработени од кои најмалку 

5 новинари. ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ во пријавата има наведено 

вкупно 20 вработени од кои 5 новинари со ВСС. 

 Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан 

Радуновиќ, во однос на финансискиот дел, рече дека ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, 

Охрид ДООЕЛ, ги исполнува финансиските услови. Од пријават се констатира дека 

секоја година подносителот остварува добивка која е поголема од надоместокот за 

дозвола за регионално емитување. Доставил и документација за сопственост на 

недвижен имот кој е доволен да биде гаранција дека може да ја исполни обврската за 

радиодифузер на регионално ниво. 

 Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, 

објасни дека од програмски аспект ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ 

конкурирал за дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно 

забавен општ формат на македонски јазик. Документацијата е уредна, програмскиот 

концепт, описот на емисиите и програмската шема. 

 Раководителката на Секторот за правни работи, Цветанка Митревска, објасни 

дека во прилог на Барањето на ТРД ТВМ Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ, доставени 

се потребните изјави од управителот и основачите на радиодифузерот, односно изјави 

дека не е спроведена стечајна постапка, мерка за забрана за вршење на дејноста, дека 

нема судир на интереси и други изјави според кои не се повредува глава 4 од ЗААВМУ. 

 Г-дин Ајдини, рече, со оглед на тоа што двата радиодифузери од локално 

ниво, добиле дозвола за емитување на регионално ниво, праша дали мониторинзите за 

овие телевизии ќе останат на исто ниво како и локалните или ќе подлежат на планот за 

мониторинг за регионални телевизии? 

 Г-дин Трајчевски, одговори дека Агенцијата има усвоен Годишен план за 

програмски надзор, на регионални телевизии, но доколку има сознанија за кршење на 

Законот и претставки од граѓани, ќе се направат и вонредни надзори. 

 Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска во 

однос на прашањето на г-дин Ајдини, одговори дека Годишниот план за програмски 

надзор содржи и редовен надзор на регионални телевизии, така да, во овој случај и 

постојните и сите останати радиодифузери кои би добиле дозволи за емитување на 

регионално ниво, ќе подлежат во таа категорија.  

 Г-дин Фиданоски, рече дека на хартија, мислејќи на пријавите, може се убаво 

да се спреми, но најважниот дел е како на терен тие навистина функционираат, и во 

таа насока го поздрави барањето на г-дин Трајчевски, во рок од 30 дена да се направи 

надзор како тоа функционира во пракса. 

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

Зоран Трајчевски, бр.08-694 од 22.12.2014 година и едногласно донесе Одлука за 

доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска 
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комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТВ 

М Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ. 

Одлуката се доделува за дозвола за телевизиско емитување на програмски 

сервис со претежно забавен општ формат на македонски јазик, на регионално ниво, на 

подрачјето D6 - Mали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Другово), на Трговското 

радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ. 

Телевизискиот програмски сервис, ќе се емитува преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

Дозволата на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло, Охрид ДООЕЛ, се доделува за 

временски период од 9 (девет) години и таа не може да се пренесува на друго лице. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, 

горенаведената одлука да ја објави во „Службен весник на Република Македонија“. 

 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. 

 Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика во рок од 30 дена да 

направи стручен надзор односно техничка контрола на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло, 

Охрид ДООЕЛ. 

 

 

Точка 10 

             Г-дин Трајчевски, во однос на престанување на важноста на дозволата за 

вршење на радиодифузната дејност на ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски 

Брод – во ликвидација, бр.07-3460/1 од 26.11.2018 година, по сила на закон и бришење 

на радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, рече дека лично смета дека 

Советот треба да констатира престанување на важноста, односно дека нема потреба 

да се гласа, субјектот бидејќи е во фаза на ликвидација. 

Г-ѓа Машовиќ, запраша дали ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски 

Брод, има подмирени сметки спрема Агенцијата? 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ 

одговори дека радиодифузерот не и должи на Агенцијата. 

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

Зоран Трајчевски, бр.08-689 од 22.12.2014 година и констатира престанување на 

важноста на дозволата за вршење на радиодифузната дејност на ТРД РАДИО МОРИС 

ПЛУС ДООЕЛ Македонски Брод, бр.07-3460/1 од 26.11.2008 година, по настапувањето 

на ликвидација. 

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

Заклучок за престанување на важноста на дозволата за вршење на радиодифузната 

дејност на ТРД РАДИО МОРИС ПЛУС ДООЕЛ Македонски Брод, бр.07-3460/1 од 

26.11.2008 година и решение за бришење од регистарот. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 

соработка и односи со јавноста, да го објави горенаведеното решение и ажурираниот 

регистар на радиодифузери. 

 

 

Точка 11 

            Г-дин Трајчевски, ја објасни Предлог-Одлуката за формирање Комисија за 

евалуација на понудите од деловните банки за земање на долгорочен кредит наменет 

за финансирање на проект- Изградба на деловниот објект на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги „Палата Панко Брашнаров“. 
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         Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.02-6446/1 од 22.12.2014 година и едногласно даде одобрување на 

Директорот на Агенцијата, да донесе Одлука за формирање Комисија за евалуација на 

понудите од деловните банки за земање на долгорочен кредит наменет за 

финансирање на проект- Изградба на деловниот објект на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги „Палата Панко Брашнаров“. 

Потоа беше именува горенаведената комисија.  

Беше заклучено, по извршената евалуација на понудите и избор на деловната 

банка, Директорот на Агенцијата да склучи договор за земање на долгорочен кредит со 

кој ќе се уредат договорните односи маѓу Агенцијата - како кредитобарател и избраната 

деловна банка – како кредитор. 

 

 

         Точка 12 

    Разно. 

- Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска, ја 

објасни потребата од склучување Анекс бр.1 кон Договорот (бр.03-5570/1 од 11.11.2014 

година) за јавна набавка за извршување на услугата – Истражување на медиумската 

писменост кај возрасна популација и кај деца, со Приватна високообразовна установа – 

Универзитет „ЕВРО - БАЛКАН“ Скопје. Објасни дека се работи за продолжување на 

роковите за изработка на анализите. Појасни дека за време на празниците 

методолошки е неоправдано да се прават ваков тип на анализи и има опасност 

резултатите кои ќе се добијат да бидат не валидни. Со новите рокови истражувањето 

Агенцијата би го добила најдоцна до првата половина на април 2015 година. 

 Г-дин Петрушевски, најави дека ќе го поддржи склучувањето на Анекс бр.1 кон 

Договорот (бр.03-5570/1 од 11.11.2014 година) за јавна набавка за извршување на 

услугата – Истражување на медиумската писменост кај возрасна популација и кај деца 

Г-дин Фиданоски рече дека кога се носела нацрт верзијата на Програмата за работа на 

Агенцијата апелирал и сега исто апелира, телевизиите, национални, регионални, па и 

ние како институција, да ги отворат широко вратите за групни посети, каде учениците и 

децата би се запознале подетално со начинот на функционирање на медиумите и 

медиумски би се описмениле.  

  Г-дин Трајчев праша зошто пролонгирањето е од почеток на февруари 2015 

година бидејќи е повеќе од тоа што значи новогодишни и божиќни празници, и дали 

некој друг што учествувал во постапката за јавна набавка? 

  Раководителката на Секторот за програмски работи, м-р Емилија Јаневска 

објасни дека на јавната набавка учествувала само Приватната високообразовна 

установа – Универзитет „ЕВРО - БАЛКАН“ Скопје. Објасни дека роковите се зголемени 

од 2 февруари натаму линеарно како што беа предвидени во тендерската 

документација. Овој проект е специфичен и содржи многу фази. 

  Г-дин Петрушевски објасни дека средствата остануваат на исто ниво, но се 

изменети само роковите со Анексот. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-6492/1 од 24.12.2014 година и со шест гласа „за“ (г-дин Фетаи не 

беше присутен за време на гласањето), го овласти Директорот во име на Агенцијата да 

склучи Анекс бр.1 кон Договорот (бр.03-5570/1 од 11.11.2014 година) за јавна набавка 

за извршување на услугата – Истражување на медиумската писменост кај возрасна 

популација и кај деца, со Приватна високообразовна установа – Универзитет „ЕВРО - 

БАЛКАН“ Скопје, со текст како што беше предложен. 
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Поради поместување на роковите за реализација на услугата која е предмет на 

Договорот за јавна набавка, потребно е финансиските средства планирани за оваа 

јавна набавка во износ од 299.720,00 со пресметан ДДВ, да се префрлат од Буџетот на 

Агенцијата за 2014 година во Буџетот за 2015 година. 

 
 

 

Подготвил:  м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 

Контролирал: Огнен Неделковски 

Одобрил:  д-р Андриана Скерлев – Чакар 

 

                  Согласен: м-р Драгица Љубевска 

 
       
Бр. 02-6428/13                            Агенција за аудио и 

27.12.2014 година                      аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

                            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


