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ЗАПИСНИК 

од 16 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги 

одржана на 17.04.2015 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, Лазар Трајчев, м-р Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини и 

Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: / 

На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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

Чакар, м-р Магдалена Давидовска Довлева, м-р Арбен Саити, Маја Дамевска, Илија 

Витков. 

Други присутни: / 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 16-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14:00 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од првото продолжение на 14-та седница на 
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 
06.04.2015 година. 

2. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.04.2015 година. 

3. Предлог - Заклучок за исправка на Одлуката за доделување дозвола за 
телевизиско емитување преку ОЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално 
ниво бр. 08-694 од 24.12.2014 година. 

4. Предлог - Одлука за промена во сопственичката структура на ТРД Радио 
Охрид ДОО Охрид. 

5. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Услуга за мобилна телефонија.  

6. Предлог - Одлука за избор на фирма која ќе обезбеди стручен надзор над 
изведбата на ентериерски градежно-занатски работи во деловниот објект на 
Агенцијата, ПАЛАТА „ПАНКО БРАШНАРОВ”. 

7. Разно. 
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Точка 1 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од првото продолжение на 

14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

одржано на 06.04.2015 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Советот го разгледа Записникот од 15-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 06.04.2015 година. 

Г-дин Фиданоски имаше една забелешка во текстот од неговото излагање која се 

наоѓаше на страна 9 од вкупниот материјал. Предложи место зборот „сублимација“, да 

стои „супремација“, бидејќи така рекол во неговото искажување и има друго содржинско 

значење. 

Г-дин Фетаи имаше забелешка во текстот на неговата дискусија, која се наоѓаше 

на страна 12 од вкупниот материјал. Предложи да се додаде зборот „Ако“ пред 

реченицата „Тој имал негов личен став за нешто на седницата, но не поминал, па е 

надгласан“, бидејќи со додавање на зборот „ако“ се прави претпоставка. 

Г-дин Петрушевски се изјасни дека и двете дадени забелешки за него се 

прифатливи. 

Советот, со забелешките од г-дин Фиданоски и г-дин Фетаи, едногласно го усвои 

Записникот од 15-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, одржана на 06.04.2015 година, со текст како што беше предложен. 

 
 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски го образложи Предлог - Заклучокот за исправка на Одлуката за 

доделување дозвола за телевизиско емитување преку ОЈЕКМ што не користи 

ограничен ресурс на регионално ниво бр. 08-694 од 24.12.2014 година. Објасни дека 

Советот на Агенцијата на 23-та седница одржана на 24.12.2014 година, донесе Одлука 

за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво бр. 08-694 

од 24.12.2014 година, на Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло 

Охрид ДООЕЛ. По извршениот увид во изворниот текст на наведената одлука, се 

утврдило дека во текстот потребно е да се изврши исправка на начин што во точката 1 

наместо зборовите “на подрачјето D6 - Mали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, 

Другово)“ треба да стојат зборовите “на подрачјето D6 - Mали Влај (Охрид, Струга, 

Дебарца, Вевчани)“. 

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

Трајчевски, бр.08-743 од 16.04.2015 година и едногласно донесе Заклучок за исправка 

на Одлуката за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна 

електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално 

ниво бр. 08-694 од 24.12.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ 

бр.194/14), со текст како што беше предложен. 

По извршениот увид во изворниот текст на Одлуката за доделување дозвола за 

телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи 

ограничен ресурс на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ, на регионално ниво 

бр. 08-694 од 24.12.2014 година, се утврди дека во текстот на истата потребно е да се 

изврши исправка на начин што во точката 1 наместо зборовите “на подрачјето D6 - 
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Mали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани, Другово)“ треба да стојат зборовите “на 

подрачјето D6 - Mали Влај (Охрид, Струга, Дебарца, Вевчани)“. 

Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на директорот и на 

Советот на Агенцијата, Исправката која е составен дел на горенаведениот заклучок, да 

ја објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

 

Точка 4 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 

Магдалена Даводовска Довлева ја образложи предложената Одлука за промена во 

сопственичката структура на ТРД Радио Охрид ДОО Охрид. Објасни дека на 26.03.2015 

година, Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид до Агенцијата 

доставила Известување за промена на сопственичката структура, но доставеното 

известување било некомплетно, па затоа на 27.03.2015 година, Агенцијата со писмен 

допис побара од радиодифузерот да го докомплетира истото. На 14.04.2015 година, 

ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид ги достави бараните документи со што го 

комплетираше Известувањето за промена на сопственичката структура, согласно 

Правилникот за формата и содржината на известувањето за промена на 

сопственичката структура. Од состојбата што ќе произлезе од планираната промена на 

Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, сопственици ќе бидат 

физичкото лице, со учество од 85% од основната главнина и правното лице Пензиско и 

инвалидско осигурување Скопје, со учество од 15% од основната главнина. Со 

предложените промени не се создава недозволена медиумска концентрација. 

Г-дин Трајчевски забележа дека во планираната промена на сопственичката 

структура на ТРД РАДИО ОХРИД, со учество од 15% од основната главнина се јавува 

правното лице Пензиско и инвалидско осигурување Скопје. Потенцира дека тоа е 

спротивно на ЗААВМУ, каде државни органи, органи на државна управа, јавни 

претпријатија, политички партии и сл., имаат посебна забрана за стекнување на 

сопственост. Во таа насока праша дали и кај други трговски радиодифузни друштва 

правното лице Пензиско и инвалидско осигурување се јавува со учество во 

сопственичка структура?  

 Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 

Магдалена Даводовска Довлева одговори дека веројатно уште кај еден или два 

радиодифузера ПИОМ се јавува со удел во сопственоста, но сепак рече дека треба да 

се провери. 

Г-дин Фетаи рече дека е добро што г-дин Трајчевски го нотирал како случај 

учеството од 15% на ПИОМ, но рече кога Советот знае дека има незаконски удел на 

учеството од 15%, предложи да се почека со усвојување на предложената промена во 

сопственоста на РА ОХРИД, бидејќи Советот би дал одобрување за промена на 

сопственичката структура во сознание дека тие 15% се незаконски. 

Г-дин Трајчевски објасни дека Советот ќе даде одобрување за промена во 

сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО 

Охрид, за пристапување на правното лице на Трговско друштво МАЕМИ ДООЕЛ Охрид, 

со учество од 85% во основната главнина 

Г-дин Фиданоски рече дека според него има техничка забелешка, односно дека 

називот на правното лице Пензиско и инвалидско осигурување Скопје, не е вистинското 

име, туку веројатно е Фонд за пензиско и инвалидско осигурување Македонија Скопје. 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 

Магдалена Даводовска Довлева објасни дека онака како што е наведено во тековната 

состојба од Централен регистар така е ставено и во официјалниот документ. 
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Г-дин Петрушевски, по дискусијата и изнесените забелешките од г-дин 

Трајчевски, и г-дин Фетаи, предложи да се направи анализа во кои трговски 

радиодифузни друштва правното лице Пензиско и инвалидско осигурување Скопје се 

јавува како сопственик. 

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

Трајчевски, бр.02-672 од 16.04.2015 година и едногласно донесе Одлука со која се 

дозволува промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво 

РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, со текст како што беше предложенa. 

Со предложените промени на сопственичката структура на Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, не се создава недозволена 

медиумска концентрација, во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги („Службен весник на Република Македонија бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 

132/14) и тие не се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став 2 или 38 од овој 

закон. 

Се задолжи Секторот за стратешко планирање и авторски права да направи 

анализа во кои трговски радиодифузни друштва, правното лице Пензиско и инвалидско 

осигурување Скопје се јавува како сопственик, со предлог за усогласување на 

работењето на овие радиодифузери во согласност со одредбите од глава IV од 

ЗААВМУ. Анализата да се подготви за една од наредните седници. 

Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и 

на Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на 

Агенцијата. 

 
 

Точка 5 

Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог – Одлуката за потреба од јавна набавка: 

Услуга за мобилна телефонија. Ја објасни техничката спецификација во однос на 

време траење на договорот од 24 месеци, тарифните модели со месечна претплата од 

510 денари без вклучен ДДВ за 43 мобилни претплатнички линии и тарифен модел со 

месечна претплата од 1950 денари за 15 мобилни претплатнички линии. Исто така ги 

објасни и другите финансиски погодности во однос на претходниот договор. 

Раководителот на Секторот за информатичка поддршка и општи работи, м-р 

Арбен Саити даде кратко објаснување за набавката за услугата за мобилна телефонија 

со што се обезбедуваат службени мобилни телефонски линии за вработените заради 

ефикасно извршување на работните задачи. 

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

Трајчевски, бр.05-2955/1 од 16.04.2015 година и едногласно даде одобрување за 

спроведување на постапката за јавна набавка за следниот предмет на јавна набавка - 

услуга: Услуга за мобилна телефонија за 2 (две) години. 

Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 
 

Точка 6 

Г-дин Трајчевски предложи точката Предлог - Одлука за избор на фирма која ќе 

обезбеди стручен надзор над изведбата на ентериерски градежно-занатски работи во 

деловниот објект на Агенцијата, ПАЛАТА „ПАНКО БРАШНАРОВ”, да се одложи, за да 

уште еднаш се проверат доставените документи и законитоста на Договорот. 
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Советот на Агенцијата одлучи горенаведената точка да се одложи и да се 

разгледа на првото продолжение на 16-та седница. 

 
Точка 7 

Разно. 
Немаше точки под Разно. 

 

 
 
 
     

Бр. 02-2925/5                                                    Агенција за аудио и 

08.05.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                             Претседател на Советот  

                                      Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 


