
                                          
 

1 

 

ЗАПИСНИК 

од првото продолжение на 16 - та седница на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

                                         одржано на 08.05.2015 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: д-р Андриана Скерлев Чакар, м-р Магдалена 

Давидовска Довлева, Билјана П. Парлеева, Маја Дамевска, Илија Витков. 

Други присутни: / 

 

Г-дин Петрушевски го отвори првото продолжение на 16-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. На продолжението се разгледуваше 

точката која беше одложена на 16-та седница со наслов: 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”. 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. 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”.  

 

Точка 1 

 Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог – Одлуката за избор на фирма која ќе 

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

деловниот објект на Агенцијата, ПАЛАТА „ПАНКО БРАШНАРОВ”. Објасни дека на 16-та 

седница при изработка на првиот материјал, Агенцијата се`уште немаше склучено 

Договор со предложениот избран изведувач МАКАУС Скопје, а сега Договорот е 

склучен и тоа е наведено во сегашниот втор материјал. Исто така објасни дека има и 

мали технички измени во дефиницијата за обезбедување стручен надзор, што 

подразбира вршење контрола на видот, количината и квалитетот за избор на 

вградените материјали, во деловниот објект, оцена на квалитетот на изведените 

работи и на употребените материјали и опрема во текот на изведувањето на секоја 

поединечна работа, како и потпишување во градежниот дневник и градежната книга, со 

што ќе се овозможи надгледување на работата на изведувачот и квалитетно 

извршување на изведените работи. Износот е 30.000,00 денари, без пресметан ДДВ, а 

набавката е под 500 евра, согласно Законот за јавни набавки. 

 Раководителката на Одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 

Парлеева, даде дополнително објаснување по предметната точка. 
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 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 

Трајчевски, бр.05-3249/1 од 06.05.2015 година и едногласно  даде одобрение 

Директорот на Агенцијата, да донесе 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”, за потребите на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во износ кој нема да надмине 30.000,00 

денари, без вклучен ДДВ, според доставена понуда, бр.05-2743/1 од 06.04.2015 година. 

 Од доставените понуди до Агенцијата, понудата со бр.05-2743/1 од 06.04.2015 

година, на Друштвото за проектирање, инженеринг, консaлтинг, производство и 

трговија „Студио Џон и Џони“ увоз – извоз, ДОО, Прилеп, Подружница Скопје, во износ 

од 30.000,00 денари, без пресметан ДДВ, финансиски беше најповолна за Агенцијата. 

 Горенаведените средства се обезбедени од Финансискиот план на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2015-та година. 

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

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

 

 

 

 
 
 
     

Бр.02-3584/1                                              Агенција за аудио и 

21.05.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                  

                                                    Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 


