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ЗАПИСНИК 

од 09 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 06.03.2015 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, м-р Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев, 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, м-р Ивона Муфишева, м-р 

Ружица Бошнакоска Јотевска, Илија Витков. 

Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 09-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12 часот 10 минути 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 08-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 03.03.2015 година.  

2. Предлог-Одлука за давање одобрување за потпишување на Анекс кон 

Договорот за градење административен објект „Палата Панко Брашнаров“. 

3. Разно. 
 

 

Точка 1 

 Советот на Агенцијата, едногласно го усвои Записникот од 08-та седница на 

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

03.03.2015 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Г-дин Трајчевски во однос на Предлог-Одлуката за давање одобрување за 

потпишување на Анекс кон Договорот за градење административен објект „Палата 

Панко Брашнаров“, ги информира членовите на Советот дека материјалот пo оваа 

точка се состои од Решение од Советот за јавни набавки, бр.17-1412/4 од 03.02.2015 

година, Записник од состанокот за разгледување на понуди, Понуда за непредвидени 

работи, Анекс кон Договорот за градење и Предлог – Одлука за давање одобрување. 

Објасни дека претходната година, од изведувачот ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ Скопје, е 

пристигнат допис, со кој ја информираат Агенцијата дека има потреба од изведување 

на непредвидени работи. Од тие причини, АААВМУ во Финансискиот план за 2015 
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година, предвиде 10 милиони денари плус ДДВ, за дополнителните работи кои не се 

предвидени во договорот. Со предложениот Анекс кон Договорот за градење 

административен објект „Палата Панко Брашнаров, таа сума е пониска. Во врска со 

наведеното, на 13.02.2015 година во просториите на СОЗР на РМ, се одржал работен 

состанок, на кој присуствуваа назначените претставници од инвеститорите и 

претставници од изведувачот и тоа: Мирјана Спироска и Кирил Анчевски од СОЗР на 

РМ, Ивона Муфишева од ААВМУ, Ленче Стојановска и Душка Софрониевска од 

АДССДП, како и директорот, Дејан Велевски и Татјана Т. Калиновска од ДЕКОН-КОМ 

ДООЕЛ Скопје. 

 Раководителката на Одделението за нормативно-правни работи, м-р Ивона 

Муфишева, даде подетално објаснување. Изведувачот на градежните и градежно 

занаетчиските работи на предметниот административен објект - Друштвото за 

производство, трговија, градежништво и услуги ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

до инвеститорите, доставил Барање, за непредвидени работи (работи кои не се 

предвидени во предмер пресметка, а мора да се изведат или работи кои ги нема во 

предмер пресметка, а ги има во графичкиот дел на основниот проект за изградба на 

објектот), кое го поткрепил со мислења и образложенија од проектантот, Трговско 

друштво за проектирање, инженеринг и консалтинг - Прима Инженеринг ДОО Скопје и 

од надзорниот орган, Градежниот институт Македонија АД Скопје (ГИМ).  Одделението 

за јавни набавки (при СОЗР на РМ), доставило барање, извештај и образложение до 

Советот за јавни набавки заради добивање на согласност за спроведување на 

постапка со преговарање без објавување на оглас, за изведување на непредвидени 

работи за изградба на предметниот објект. Советот за јавни набавки со Решение, 

бр.17-1412/4 од 03.02.2015 година, барањето го отфрлило како недозволено, со 

образложение дека не постои правен основ за поднесување на барање за добивање 

на согласност до Советот за јавни набавки, од причина што правниот основ за 

користење на постапка со преговарање без објавување на оглас и законска обврска за 

барање на согласност од Советот за јавни набавки, се однесува само за дополнителни 

работи, односно дека во конкретниот случај  работите кои е потребно да се изведат, не 

спаѓаат под дополнителни работи, туку непредвидени работи согласно член 3 став 1 

точка 37 од Законот за јавните набавки. Со оглед на тоа, непредвидените работи на 

административниот објект “Палата Панко Брашнаров”, се одлучи да се регулираат 

согласно член 7, член 42 и член 44 од основниот Договор за градење, на начин што ќе 

се склучи Анекс кон овој Договор. Следствено на тоа, а во насока на реализација не 

непредвидените работи изработен е Анекс кон Договорот за градење на 

административниот објект за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен 

простор и со деловен простор од значење на Републиката – Скопје и Службата за 

општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија. Анексот кон 

Договорот за градење, Службата за општи и заеднички работи на 27.02.2015 година, 

заради негово потпишување и архивирање, го достави до Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и е даден во прилог на материјалот за седницата по 

оваа точка. Анексот е потпишан од изведувачот ДЕКОН-КОМ ДООЕЛ Скопје од 

Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор  и со деловен 

простор од значење на Републиката – Скопје. 

Г-дин Фетаи, рече, по излагањето за оваа точка и според материјалите кои се 

доставени за седницата во врска со изведување на непредвидените работи, дека кај 

него нема дилеми во таа насока. Го поддржува лифтот за хендикепирани, за кој рече 

дека претставува стандард за јавните институции. За фасадата на објектот и другите 

потребни градежни работи, рече дека не е стручно лице во таа област. Во однос на 

потпишување на Анексот кон договорот, рече дека се потпира на довербата и 
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сериозноста на институциите кои се дел и кои учествуваат како инвеститори на 

објектот, и на комисијата и на предлогот од Директорот на Агенцијата и неговиот 

потпис на Анексот. Во минатото имал резерва по ова прашање, како што се анексите 

на договорот, но сега рече дека ќе го поддржи потпишувањето на Анексот, бидејќи 

според него не може 100%  сè да се предвиди во процесот на градењето на зградата. 

Додаде дека секој од членовите на Советот одговара со својата поддршка, но тоа е 

ризикот на јавната функција. Се солидаризира и им верува на материјалите кои се 

доставени. До г-дин Трајчевски, постави прашање дали има сознание кога се 

предвидува свечено Агенцијата да се пресели во новиот деловен објект? 

Г-дин Трајчевски одговори дека според последните сознанија, Агенцијата би 

требало да се пресели во текот на месец мај 2015 година. 

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

Зоран Трајчевски, бр.02-1691/1 од 05.03.2015 година и со 6 гласа „за“ и еден воздржан 

глас од г-дин Фиданоски, донесе Одлука со која даде одобрување, директорот на 

Агенцијата, во име на Агенцијата, да потпише Анекс кон Договорот за градење на 

административниот објект “Палата Панко Брашнаров”, кој се гради за потребите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Акционерското друштво за 

изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење на 

Републиката – Скопје и Службата за општи и заеднички работи на Владата на 

Република Македонија, а во врска со изведување на непредвидените работи, со текст 

како што беше предложена одлуката. 

 Во врска со горенаведеното, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, да 

потпише Анекс кон Договорот за градење на административниот објект “Палата Панко 

Брашнаров” и истиот да се достави до Службата за општи и заеднички работи на 

Влада на Република Македонија. 

 

 

 
 
       
Бр. 02-1690/3                                                        Агенција за аудио и 

12.03.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

 

 С к о п ј е                                                   Претседател на Советот  

                                              Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


