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ЗАПИСНИК 
од 02 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 23.01.2015 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 присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, Цветанка Митревска, м-

р Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Арбен Саити, м-р Ивона Муфишева – 
Алексовска, Луција Ѓурковиќ, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Илија Витков. 
            Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ. 
 
 

Г-дин Петрушевски ја отвори 02-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата. Во однос на Дневниот ред, г-дин Петрушевски ги 
информира членовите на Советот дека ќе има една точката под Разно, со наслов 
Предлог - Одлука за да се изврши услугата мигрирање на постојната веб страна на 
Агенцијата и одржување на VDS серверот кој е наменет за хостирање на WEB страната 
на Агенцијата. 

Други предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени. 
            Советот на Агенцијата, со 5 гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на 
Советот Зоран Фиданоски, (членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, беше отсутна за 
време на гласањето), го усвои следниот: 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 01-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.01.2015 година.  

2. Предлог – Правилник за внатрешна организација и работа на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Прилог бр.1 Графички приказ на 
внатрешната организација на Агенцијата – органограм. 

     3. Предлог – Правилник за систематизација на работни места во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со Прилог бр. 1 Табеларен преглед на 
работните места и звања. 

4. Предлог – Правилник за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

5. Предлог – Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на 
Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

6. Предлог – Правилник за определување на обврските и одговорностите на 
администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.     
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7. Предлог – Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

8. Нацрт – Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето на 
радиодифузерите.  

9. Нацрт – Правилник за стручно усовршување на вработените во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

10. Предлог – Записник од стручен надзор. 
11. Предлог - Oдлука со која ќе се дозволи спроведување на промената во 

сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ 
Скопје. 

12. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Kанцелариски материјали. 
13. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Тонери за принтер и копир 

апарати. 
14. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Одржување и сервис на 

компјутерска мрежа и активна мрежна опрема. 
15. Предлог – Одлука за потреба од јавна набавка: Одржување и сервис на 

фотокопир апарати, факс и принтери. 
16. Разно. 

 

 

 
Точка 1 
Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно, со 6 гласа „за“ (членот на 

Советот, м-р Алма Машовиќ, беше отсутна за време на гласањето), го усвои 
Записникот од 01-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, одржана на 08.01.2015 година, со текст како што беше предложен. 
 
 

Точка 2 
Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, го образложи предложениот 

Правилник за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, со Прилог бр.1 Графички приказ на внатрешната 
организација на Агенцијата – органограм. Генерално објасни дека предложениот 
правилник е усогласен со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
Разликата со постојниот Правилник е во тоа што одредени сектори се спојуваат и дел 
од вработените преминуваат во други сектори. Причината за оваа постапка е за да се 
зајакне улогата на раководителите на Секторите бидејќи досега имаше сектори во 
Агенцијата со двајца или тројца вработени, така да сега има најмалку две одделенија 
за еден Сектор и со овој начин скоро 95% внатрешна организација и работа на 
Агенцијата е усогласена со Законот за административни службеници. При тоа објасни 
дека досегашниот Сектор за правни работи и Секторот за економско-финансиски 
работи, се спојуваат во еден Сектор со три одделенија. Досегашниот Сектор за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права и Секторот 
за стратешко планирање се спојуваат во еден сектор. Дел од Секретаријатот оди во 
Секторот за поддршка на работа на Директорот и Советот и Секторот за информатичка 
технологија, додека дел од Секторот за правни работи, поточно водењето на јавните 
набавки оди во Секторот за информатичка поддршка и општи работи. Единствена 
промена каде не е направена во поглед на организацијата е Секторот за програмски 
работи кој и досега функционирал на предложениот начин, но сега е поделен во три 
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одделенија, каде посебно е ставено Одделението за човекови права и медиумска 
писменост, на кое во следните години ќе му се даде поголемо значење, како и 
Одделението за културен идентитет, каде согласно Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, радиодифузерите имаат зголемени обврски во однос на 
емитувањето на домашна музика, како и емитувањето на домашна играна и 
документарна програма. Одделението за внатрешна ревизија и досега беше посебно 
Одделение кое претходно со својата работа одговараше на Советот а сега на 
Директорот на Агенцијата. 

Г-дин Фиданоски, смета дека се случува трет пат, и како што рече, се вели дека 
ако еднаш се случи е случајно, втор пат дека е ненамерно а третиот пат веќе станува 
навика. Во врска со предложениот документ рече дека е од суштинско значење за 
работата на Агенцијата, но не добиле шанси и можност да го видат три дена пред 
закажаната седница. При тоа, рече, не важи според него, ако има оправдување од 
типот дека немало време да се подготви, бидејќи е суштински документ, кој 
претпоставува дека е работен подолго време и истиот не е од типот на точка каде што 
зависи од законски рокови. Можеби, рече, Претседателот го имал како предлог-текст на 
увид повеќе денови и за него е се познато. Смета дека времето е прекратко, бидејќи 
материјалот бил пуштен во 16 часот на 21.01.2015 година, и сметал дека меѓу нив има 
џентлменско разбирање, споменато уште кога се усвојувал Деловникот за работата на 
Агенцијата  и требало материјалите да се пуштат три дена пред одржување на 
седницата. Според него систематизацијата не е едноставна работа, а во неа има многу 
трансформации и промени кој што треба да се простудираат а Советот е тој кој треба 
да го изгласа или не, а за тоа треба време да се согледаат сите аспекти и целиот круг 
на работи како тоа наново ќе функционира со новата систематизација, како што стои во 
предлогот, согласно новите законски одредби. Второ го интересира и очекува дека ќе 
добие одговор, во врска со образложението за овој предлог каде стои дека 
претходниот Правилник бил донесен поради усогласување и измени од технички 
аспект. Но во предлогот на тогашниот Правилник за внатрешна систематизација и 
организација не стоело дека ќе бидат измени од технички аспект, туку стоел како 
нормален предлог. Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги тогаш бил 
донесен и имало доволно време да се согледа како треба да функционира, и зошто 
кога можело, тогаш не се донел ваков тип на предлог за  внатрешна организација и 
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и за систематизација 
на работните места. Не сака да ја оспори легитимноста и правото на Директорот на 
Агенцијата, како менаџер на оваа институција да ја направи организацијата на 
работата внатре онака како што лично смета тој дека е најцелисходно да ги исполнува 
своите задачи. Но смета дека ваквите документи ако се дискутираат на седница, треба 
да имаат шанса членовите на Советот да ги добијат порано, за да подетално ги 
простудираат, да отворат дебата, со цел да си ги кажат ставовите на кои можеби ќе 
произлезат интересни предлози и аргументи. 

Г-дин Трајчевски одговори дека ваквиот усогласен Правилник го предлага 
Директорот на Агенцијата, но тогаш тој се уште не бил Директор на Агенцијата и тогаш 
во дискусијата и го објаснил тоа. Предочи дека се дискутираат исти работи, без да се 
знае што е дискутирано во јули месец 2014 година. Обраќајќи му се на г-дин 
Фидановски, рече дека тој му ја побарал систематизацијата која се усвоила во јули 
месец 2014 година, и доколку водел толку сметка, можел да го отвори компјутерот и да 
ја најде сам. Потенцира дека не ја крие систематизацијата. 

Г-дин Фиданоски рече дека добро се сеќава што кажал на таа седница, и затоа 
рече дека не сака да спори дека Директорот има право да ја организира внатре 
работата како ќе функционира, како нејзин менаџер. Не смета дека е ерес ако побарал 



4 
 

насока каде да ја најде систематизацијата, затоа што ако кликне на веб страната на 
Агенцијата таа не е ажурирана, не ја нашол, затоа прашал, добил насока и ја нашол. 

Г-дин Ајдини, во врска со систематизацијата понуди конкретен предлог. Во 
делот за програмски работи, рече, се предвидени три одделенија и предложи да се 
додаде уште едно одделение кое ќе врши превод од македонски јазик на албански 
јазик и обратно. Посочи дека веб страната на Агенцијата веќе подолго време на 
албански јазик не е ажурирана. Како член на Совет, не знае кај кого да се обрати за таа 
проблематика и бидејќи е во интерес на сите граѓани, предложи да се додаде 
четвртото одделение наменето за превод. 

Г-дин Петрушевски рече дека предлогот на г-дин Ајдини од една реченица е 
малку и треба технички да се дополни за да биде посодржаен. Во однос на преводот 
смета дека е предвидено во систематизацијата, посебно што и г-дин Фетаи барал 
подолго време, во поранешниот Сектор за меѓународна соработка и односи со 
јавноста, со експлицитно познавање на албанскиот јазик. 

Г-дин Фетаи, рече дека е добро што на Дневен ред е ставен Правилникот за 
внатрешна организација и работа на Агенцијата и Правилникот за систематизација на 
работни места во Агенцијата. Генерално смета дека тоа е тоа, каде што треба да се 
прилагодат на новите законски решенија и во дискусијата би се осврнал на 
поспецифични елементи. Не знае дали е соодветно денес да се донесе конечната 
одлука за овие точки, бидејќи според материјалите и органограмот се крие една голема 
и студиозна работа во смисла на работата на Директорот на Агенцијата, Стручната 
служба, минатото искуство, се со една идеја Агенцијата да биде поефективна, 
поефикасна, во исполнувањето на законските обврски. Се приклучува во 
размислувањето дека е пребрзо донесено, и би гласал за тоа да се одложи за едно 
два-три дена за конечното усвојување. Се приклучува и кон размислувањето на г-дин 
Ајдини, околу потребата за одвојување на едно одделение кое ќе се занимава со 
превод од албански јазик на македонски јазик и обратно. Природата на нашата 
институција, рече, е директно поврзана со тоа, во смисла на мониторингот, бидејќи има 
30 радија и телевизии на кои Советот им дал дозвола да емитуваат програма 
исклучително на албански јазик. Досега според него, елегантно сме го положиле тој 
испит и сме се прилагодиле, но смета дека е оставено на една добра волја на 
вработените. Благодарен е во смисла на разбирањето на демократското милје и она 
што е Устав и Закон околу потребата на јазиците и програмите кои се една реалност во 
Република Македонија. Зошто ова одделение би било посоодветно? Г-дин Фетаи 
објасни дека нешто слично има во Собранието на Република Македонија, каде имаат 
обврска материјалите и дискусиите да ги преведуваат на албански јазик. Веб 
страницата на Агенцијата треба да се ажурира на албански јазик, колку е можно 
повеќе. Во Секторот за поддршка на работата на Директорот е предвидено Одделение 
за превод, но не со нагласок да се преведуваат материјалите на албански јазик. Смета 
дека не треба да се вработуваат нови луѓе, но да се знае одговорноста кој од 
вработените го има тој дел за преводот. Од таа причина смета дека посоодветно би 
било Одделението за превод да биде во програмскиот сектор, од 4-5 луѓе кои тамо се 
вработени.  

Г-дин Трајчевски, објасни, дека доколку се погледне веб страницата на 
Агенцијата, ќе се забележи дека и на македонски јазик таа не е ажурирана, бидејќи 
освен што Агенцијата имаше работа за доделување на дозволите за вршење 
радиодифузна дејност, имаше и огромни активности околу странските канали кои се 
реемитуваат, а таа активност продолжи и по нова година. Исто така додаде дека 
вработениот од Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста кој работи на 
ажурирање на веб страницата, од оправдани причини не бил на работа и реално 
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немаше вработен за таа намена. Појасни дека не е ништо тенденциозно направено, 
бидејќи пред се, изминатите два месеци работата на Агенцијата била насочена кон 
доделување на дозволите. 

Г-дин Петрушевски праша, дали освен во Одделението за меѓународна 
соработка, има предвидено друго одделение кое се бави со превод од албански на 
македонски јазик и обратно, односно дали има друг Сектор или Одделение со таква 
слична работа? 

Г-дин Трајчевски објасни дека сега нема предвидено и преводот им се дава на 
вработените кои можат да преведат од македонски на албански јазик и обратно. Но 
реално тоа е обврска на Одделението за меѓународна соработка. 

Г-дин Фетаи, праша дали Одделението за културен идентитет, може да се 
преименува како Одделение за културен идентитет и превод?  

Г-дин Трајчевски, поради тоа што во моментот Агенцијата нема капацитет за 
преведувач за таа намена, бидејќи има еден вработен кој преведува и за веб страната 
и документи од македонски на албански, предложи при следната јавна набавка - 
Ангажирање на Биро за преведување, во условите да се предвиди и превод на 
албански јазик. 

Г-дин Петрушевски предложи, Одделението за меѓународна соработка да се 
дополни со вработен што ќе работи само превод од македонски јазик на албански и 
обратно. Но неговата дилема беше дали има толкав обем на работа што само тоа ќе го 
работи? Дали Агенцијата со 50 вработени треба да има слично одделение за превод 
како во Собранието на Република Македонија? 

Г-дин Фетаи даде пример од работењето во Секторот за програмски работи. На 
пример рече, од одреден медиум кој емитува програма на албански јазик, потребно е 
да се симне емисијата на албански јазик и членовите треба да ја разгледаат. Во таа 
насока рече дека има потреба да се преведе и на македонски јазик, а можеби од 
Обвинителството ќе има укажување за говорот на омраза и таа емисија од албански 
јазик треба да се преведе на македонски јазик. 

Г-дин Петрушевски рече дека не ја отфрла идејата на г-дин Ајдини и г-дин 
Фетаи, но сега не би ја гласал. Им предложи тоа да се формулира во еден документ и 
да се предложи во наредниот период кога ќе биде комплетна. Се работи за работно 
место кој ќе го работи само преводот. Предложи во рок од 3 месеци да се започне 
постапка за вработување. 

Г-дин Ајдини рече дека оваа тема е стара веќе две години, но до сега прецизно 
решение не било донесено и затоа не сакал предлогот посебно да го елаборира. 

Г-дин Фиданоски, бидејќи точките 2 и 3 од дневниот ред меѓу себе се тесно 
поврзани, рече дека е за тоа во догледно време, не како што велат г-дин Ајдини и г-дин 
Фетаи да биде одделение, да се прими работник кој ќе се занимава доминантно да ги 
преведува сите тие работи од албански на македонски јазик и обратно и претпоставува 
дека ќе има простор да се примат луѓе, а до тогаш да се усогласат работите, ама во 
првиот можен термин да се прими човек. Во однос на предложената точка, рече, дека 
ќе се осврне на шематскиот приказ или органограм кој сите го имаат во материјалите. 
Не сака да биде погрешно сфатен, со сиот респект, но на него му е интересна 
поставеноста на Советот на Агенцијата во целата шема, фигуративно кажано, ако се 
гледа како еден аквариум тоа е една рипка која што не е кај сите риби туку негде сама 
си плива. Според Законот, член 11, Органи на Агенцијата се Совет и Директор. А да се 
нема никаква поврзаност или стрелка е малку е интересен момент, дури и 
Одделението за поддршка на работата на Советот нема некаква стрелка која ќе значи 
дека ќе има некаква комуникација со Советот во текот на нивната работа за седниците. 
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Г-дин Петрушевски рече дека спрема она што се случувало до сега, смета дека 
треба да стои една двонасочна стрелка. 

Г-дин Трајчевски рече дека повеќе пати е гледан органограмот, но смета дека 
треба да има стрелка бидејќи соработува Советот со Директорот. Реално дека 
Одделението за поддршка на Советот на Агенцијата ќе работи за потребите на 
Советот, но Советот нема комуникација со вработените. 

Г-дин Фетаи, во врска со неговиот предлог, рече дека најблиску за пример му 
било Собранието на Република Македонија. Во врска со органограмот рече дека прво 
се избира Советот на Агенцијата, па подолу произлегува Директорот и потоа Заменикот 
на Директорот и после тоа Одделение за внатрешна ревизија. Од Советот на 
Агенцијата би требало да биде една посебна цртичка која би се поврзала со 
Одделението за поддршка на работата на Советот, со цел соработка кога ќе се има 
потреба за одредени материјали. При тоа го објасни и органограмот на Собранието на 
Република Македонија. 

Г-дин Петрушевски рече дека во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, Советот и Директорот се наведени како два органи што ја преставуваат 
Агенцијата, и затоа е пологично да стои двострана стрелка помеѓу нив. Во однос на 
Одделението за поддршка на работата на Советот на Агенцијата, рече дека не треба 
да  има стрелка од Советот кон него. 

Г-дин Трајчев, во врска со предлогот за органограмот од г-дин Фетаи, да под 
Директорот стои Заменик на директорот, рече дека тоа не произлегува од Законот, 
бидејќи Заменикот на директорот го заменува Директорот на Агенцијата во случај на 
негово отсуство. Не може да оди протокот на информации, податоци и наредби од 
протокот на работењето од Директорот спрема Заменикот па спрема вработените, туку 
оди директно од Директорот до вработените, освен во случај на негово отсуство. Така 
да според Законот, органограмот треба да биде онака како што е предложен на 
седницата. Во однос на предлогот за црта кон Одделението за поддршка на работата 
на Советот, рече дека одделението има раководител на Сектор, така да 
комуникацијата не би била со одделението туку со Секторот и раководителот на 
Секторот кој што преку тоа одделение би дал сервис и поддршка. Но според него тоа 
се неважни работи во однос на суштината внатре во описот, поставеноста и 
надлежностите кои ќе ги имаат вработените. Органограмот рече е само еден приказ кој 
не може секогаш реално да ја прикаже состојбата. Но ако се оди во детали како би 
требало да биде, подобра е варијантата како што е предложена на седницата. 

Г-дин Фиданоски обраќај му се на г-дин Трајчев, рече дека некогаш формата ја 
одразува и содржината и се согласи дека со Секторот треба да оди стрелката која се 
поврзува со Советот и смета дека треба да има цртичка која ќе означува директна 
комуникација помеѓу Директорот и Советот, пред се затоа што на седниците 
Директорот дава предлози кој Советот ги дискутира, односно една стрелка кон секторот 
и една двострана стрелка кон Директорот, не работодавна туку логистичка за 
поддршка. 

Г-дин Трајчевски за предлогот за поврзаноста со двострана стрелка на Советот 
со Директорот се согласи и го прифати, но не и за поврзаноста на Советот со Секторот, 
бидејќи според Законот, со вработените и Стручната служба раководи Директорот. 

Г-дин Фетаи во врска со неговиот предлог во органограмот, прво Советот на 
Агенцијата, па подолу да произлегува Директор и потоа Заменикот на Директорот, рече 
дека нема да се прекрши Законот, но го прифати и така како што е предложен.  

По дискусијата, г-дин Петрушевски ги сублимира предлозите кои беа дадени. 
Прво беше двострана стрелка помеѓу Директорот и Агенцијата, за кој г-дин Трајчевски 
се согласи и ќе земе како составен дел на органограмот. Предлог од г-дин Ајдини и г-
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дин Фетаи, да Советот донесе заклучок во наредните три месеци од Директорот да се 
иницира постапка за вработување на лице кое ќе работи исклучиво на превод и трето, 
при наредна јавна набавка - Ангажирање на Биро за преведување, во условите да се 
предвиди и превод на албански јазик. Во однос на предлогот на г-дин Фиданоски, го 
запраша дали останува на предлогот да остане врската од Советот на Агенцијата до 
Секторот? 

Г-дин Фиданоски го повлече предлогот. 
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-541/1 од 21.01.2015 година и едногласно донесе Правилник за 
внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со Прилог бр.1 Графички приказ на внатрешната организација на Агенцијата – 
органограм, со текст како што беше предложен. 
 Со денот на влегување во сила на наведениот Правилник, престанува да важи 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и задачите во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-3801/1 од 17.07.2014 
година, со Прилог бр.1 – Опис на работните места, работите и задачите во Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Прилог бр.2 – Табеларен преглед на 
работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
 Советот го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник, да го објави на 
огласната табла на Агенцијата. 
 Советот едногласно донесе заклучок во наредните три месеци, Директорот на 
Агенцијата да спроведе постапка за вработување за Соработник за превод и односи со 
јавноста, кој ќе врши превод од македонски јазик на албански јазик и обратно. 
 Советот едногласно донесе заклучок при следната јавна набавка - Ангажирање 
на Биро за преведување, во условите да се предвиди и превод на албански јазик. 
 Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, горенаведениот подзаконски акт, да го објави на веб страната на Агенцијата. 
 
 

Точка 3 
Г-дин Фиданоски, постави прашање во врска со Предлог – Правилникот за 

систематизација на работни места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со Прилог бр. 1 Табеларен преглед на работните места и звања. Според 
систематизацијата, рече, што сега се предлага, има 89 работни позиции, но ако го 
служи памтењето, минатиот пат се кажало дека се реално 44-45 вработени. Постави 
прашање дали во идниот период се планираат и други вработувања, односно 
годинава? 

Г-дин Петрушевски одговори дека во секоја институција има вишок од 20% 
работни места во систематизацијата заради унапредување на вработените. Дали ќе 
има нови вработувања ќе зависи од финансиска ситуација и потребите на работата на 
Агенцијата. 
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-542/1 од 21.01.2015 година и едногласно донесе Правилник за 
систематизација на работни места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со Прилог бр. 1 Табеларен преглед на работните места и звања, со текст како 
што беше предложен. 
 Распоредувањето на работните места утврдени со горенаведениот Правилник, 
ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на неговото влегување во сила. 
 До правосилноста на актот за распоредување, работникот ќе ги извршува 
работите и работните задачи на кои е распореден според постојниот Правилник за 
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внатрешна организација и систематизација на работите и задачите во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-3801/1 од 17.07.2014 година, со права 
и должности врз таа основа. 
 По предлог на г-дин Петрушевски, се задолжуваат Секторите  на Агенцијата, 
Правилниците на Агенцијата да ги усогласат со новиот Правилник за систематизација 
на работни места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
 Со денот на влегување во сила на горенаведениот Правилник, престанува да 
важи Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работите и 
задачите во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-3801/1 од 
17.07.2014 година, со Прилог бр.1 – Опис на работните места, работите и задачите во 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Прилог бр.2 – Табеларен 
преглед на работните места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник, да го 
објави на огласната табла на Агенцијата. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт, да го објави на веб 
страната на Агенцијата. 
 
 

Точка 4 
             Г-дин Петрушевски, даде забелешки во однос на текстот на Предлог – 
Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Рече дека забележал неусогласеност меѓу членот 4 
и членот 13. Во членот 4 се предвидува Директорот и Заменикот да имаат плата по 
сложеност и одговорност, образование и минат труд. Во член 13 се предвидува да се 
вреднува нивната работна успешност. Смета дека не е во ред тие да имаат додаток на 
плата во однос на работна успешност и треба да се изостават директорот и заменикот 
од работната успешност и исто така во однос на платата на Директорот и Заменикот, 
да не може да се зголеми со одлука на Советот, од причина ако има можност да се 
наградуваат, ќе треба да се предвиди можност и да се казнуваат што е спротивно со 
Закон. Од таа причина предложи во членот 13 став 1 од Правилникот за бруто плата и 
други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да се 
избришат зборовите „на Директорот на Агенцијата, заменикот на директорот на 
Агенцијата и“, и целосно да се избрише став 3 од истиот член. 
 Г-дин Фетаи, рече дека ако има простор, Советот да го прифати предлогот од г-
дин Петрушевски, се разбира, доколку не се коси со Законот. Но доколку не се коси со 
Законот, тој е за наградување бидејќи има менаџери со многу повисоки примања од 
Директорот на Агенцијата. Од таа причина рече бидејќи така е предложено во 
материјалите, останува на предлогот да стои наградата за Директорот и неговиот 
Заменик. 
    Г-дин Трајчевски во врска со предлогот, објасни, дека главата 5 од Правилникот 
е целосно препишана од Правилникот што Советот го донел во јули 2014 година и не 
претставува ништо ново, но нема против да се прифати и предлогот на г-дин 
Петрушевски. 
 Г-дин Трајчев рече дека го поддржува предлогот на г-дин Петрушевски, бидејќи 
според него лично, во Законот не е предвидена таква можност. Со предложениот 
Правилник се предлага стимулирање на вработените, со можност Директорот да ги 
награди или казни во зависност од ситуацијата. Во законот се поставени односите 
помеѓу Советот и Директорот, и според него не би требало да има можност Советот 
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материјално да ги наградува Директорот на Агенцијата и Заменикот. Стимулот на 
Директорот за успешност, е самата можност да се избере за уште еден мандат.  
 Г-дин Фиданоски го праша г-дин Петрушевски, дали кога го дал предлогот, го 
имал во предвид и член 16, последните две алинеи од став 1? Не сака да суди дали 
треба или не треба да се наградуваат, бидејќи треба да се држиме до законот односно 
дали се предвидува тоа или не. 
   Г-дин Петрушевски објасни дека доколку Советот е именуван и избран од страна 
на Собрание на Република Македонија, Директорот е избран од Советот и во таа 
смисла според него нема место за награди. При тоа даде и други забелешки во текстот 
на правилникот од технички аспект. 
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-544/1 од 21.01.2015 година и едногласно донесе Правилник за 
бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со текст како што беше предложен. 
 Советот на Агенцијата, со 4 (четири) гласа „за“ од членовите на Советот: г-дин 
Петрушевски, г-дин Трајчев, г-дин Јанчевски и г-ѓа Машовиќ и 3 (три) воздржани гласа 
од членовите на Советот: г-дин Фетаи, г-дин Ајдини и г-дин Фиданоски, ги задолжи 
Секторот за правни работи и Секторот за економски работи, од член 13 став 1 од 
Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, да се избришат зборовите „на Директорот на 
Агенцијата, заменикот на директорот на Агенцијата и“, и да се избрише став 3 од 
истиот член.  
 Горенаведениот правилник влегува во сила со денот на неговото донесување, a 
ќе се применува започнувајќи со пресметка на платите за месец февруари 2015 година. 
 Со денот на влегување во сила на наведениот Правилник, престанува да важи 
Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3803/1 од 17.07.2014 година и Правилникот за 
изменување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3803/1 од 17.07.2014 година со Прилог 
бр.1 Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметка на бруто плата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-5049/1 од 17.10.2014 
година. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник, 
да го објави на огласната табла на Агенцијата. 

 

Точка 5 
 Г-дин Трајчевски, во врска со предложениот Правилник за обезбедување на 
транспарентност во работењето на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, објасни дека во нацрт верзија бил објавен на веб страната при што не биле 
доставени предлози и забелешки од заинтересирани страни. 
 Раководителката на Секторот за меѓународна соработка и односи со јавноста, м-
р Драгица Љубевска, објасни дека Агенцијата, согласно член 9 став 4 од ЗААВМУ, со 
подзаконски акт поблиску ги уредува начинот на обезбедување на транспарентност во 
нејзиното работење, односно постапката и начинот на примање предлози од 
заинтересирани страни, начинот и местото на објавување на конкурсите, пријавените 
кандидати и други информации поврзани со постапка за доделба на дозволи и 
податоците и информациите што Агенцијата ќе ги објавува како и начинот на пристап 
до истите согласно ЗААВМУ. 
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 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-516/1 од 21.01.2015 година и едногласно донесе Правилник за 
обезбедување на транспарентност во работењето на Aгенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше предложен. 
Се задолжува Секретаријатот, горенаведениот правилник, да го објави на огласната 
табла на Агенцијата. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт, да го објави на веб 
страната на Агенцијата.  

 
 

Точка 6 
  Вишиот Соработник од Секторот за правни работи, м-р Ивона Муфишева, го 
објасни предложениот Правилник за определување на обврските и одговорностите на 
администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.     
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-519/1 од 21.01.2015 година и едногласно  донесе Правилник за 
определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот 
систем и на овластените лица во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, со текст како што беше предложен. 
 Со денот на влегување во сила на горенаведениот правилник, престанува да 
важи Правилникот за определување на обврските и одговорностите на 
администраторот на информатичкиот систем и на овластените лица во во Советот за 
радиодифузија на Република Македонија бр.01-4807/1 од 19.09.2012 година.  
 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник, 
да го објави на огласната табла на Агенцијата. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт, да го објави на веб 
страната на Агенцијата.  

 
 
Точка 7 

             Вишиот Соработник од Секторот за правни работи, м-р Ивона Муфишева, го 
објасни предложениот Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти 
во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-518/1 од 21.01.2015 година и едногласно донесе Правилник за 
пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше предложен. 
 Со денот на влегување во сила на горенаведениот правилник, престанува да 
важи Правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Советот за 
радиодифузија на Република Македонија бр.01-6102/1 од 29.11.2012 година.  
 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведениот правилник, 
да го објави на огласната табла на Агенцијата. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт, да го објави на веб 
страната на Агенцијата.  
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Точка 8 
             Раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој, м-р 
Магдалена Давидовска – Довлева, го објасни Нацрт Правилникот за начинот на 
објавување на податоците за работењето на радиодифузерите.  
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-517/1 од 21.01.2015 година. 
 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, едногласно 
донесе Нацрт-Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето на 
радиодифузерите, со текст како што беше предложен, а Агенцијата да постапи во 
согласност со член 10 од 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 
член 47 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб 
страната на Агенцијата, со рок од 30 дена, со цел да се овозможи на сите 
заинтересирани страни да ги изразат своите мислења. 
 
 

Точка 9 
             Г-дин Трајчевски во врска со Нацрт Правилникот за стручно усовршување на 
вработените во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, објасни дека 
се предлага, по укажување од страна на Државниот завод за ревизија. Со него се 
уредуваат правата и обврските на вработените во Стручната служба на Агенцијата за 
стручно усовршување, дообразување и специјализација, формите, динамиката и 
условите под кои тие можат да се реализираат. 
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-534/1 од 21.01.2015 година. 
 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. едногласно 
донесе Нацрт-Правилник за стручно усовршување на вработените во Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со текст како што беше предложен, а 
Агенцијата да постапи во согласност со член 48 од Деловникот за работа на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, горенаведениот подзаконски акт да го објави на веб 
страната на Агенцијата, со рок од 30 дена, со цел да се овозможи на сите 
заинтересирани страни да ги изразат своите мислења. 
 
 

Точка 10 
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.03-535/1 од 21.01.2015 година и едногласно донесе Записник за 
стручен надзор, со текст како што беше предложен. 

Записникот за стручен надзор, ги содржи задолжителните елементи со кои ќе се 
добие реален приказ на фактичката состојба која ќе се утврди со надзорот, особено во 
поглед на просториите, техничките и кадровските услови, евидентирање на 
забелешките кои ќе бидат констатирани при надзорот, како и евидентирање на 
евентуално дадените изјави и други факти и околности од значење на надзорот. 
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 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 
и односи со јавноста, горенаведениот записник, да го објави на веб страницата на 
Агенцијата. 
 
 

Точка 11 
            Раководителката на Секторот за истражување и долгорочен развој, м-р 
Магдалена Давидовска – Довлева, ја објасни предложената Oдлука со која ќе се 
дозволи спроведување на промената во сопственичката структура на Трговското 
радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.02-276 од 21.01.2015 година и едногласно донесе Одлука со која 
се дозволи спроведување на промената во сопственичката структура на Трговското 
радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје, со текст како што беше 
предложена. 

Со предложените промени на сопственичката структура на Трговското 
радиодифузно друштво ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје, 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 на членовите 34, 35 став 2 или 38 од овој 
закон. 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот, горенаведената одлука да ја 
достави до ТРД ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје . 
 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 
и односи со јавноста, горенаведената одлука, да ја објави на веб страницата на 
Агенцијата. 
 
 

Точка 12 
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-524/1 од 21.01.2015 година и го прифати поднесеното Барање 
за доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно 
даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна 
набавка-стока: Kанцелариски материјали. 
 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 13 
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-520/1 од 21.01.2015 година и го прифати поднесеното Барање 
за доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно  
даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна 
набавка-стока: Тонери за принтер и копир апарати. 
  Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да го реализира 
заклучокот и да ги преземе потребните активности согласно Законот за јавните 
набавки. 
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Точка 14 
Г-дин Петрушевски во однос на постапката за јавна набавка-услуга: Одржување 

и сервис на компјутерска мрежа и активна мрежна опрема и постапката за јавна 
набавка-услуга: Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери, од 
техничките спецификации да се избрише последната ставка „Работната рака се 
наплаќа посебно“, затоа што во табелите треба да биде специфицирана како работен 
час, за да не се отвори простор за евентуални манипулации или да не најде забелешки 
Советот за јавни набавки. 

Раководителот на Секторот за технологии и информатика, м-р Арбен Саити, 
одговори дека таа ќе биде разработена во тендерската документација и потоа ќе биде 
предмет на аукција. 

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.05-521/1 од 21.01.2015 година и го прифати поднесеното Барање 
за доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно 
даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна 
набавка-услуга: Одржување и сервис на компјутерска мрежа и активна мрежна опрема. 
 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 15 
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-522/1 од 21.01.2015 година и го прифати поднесеното Барање 
за доделување на договор за јавна набавка со техничка спецификација и едногласно 
даде одобрение на Директорот на Агенцијата за спроведување на постапка за јавна 
набавка-услуга: Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери. 
 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 16 
  Разно. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.01-564/1 од 22.01.2015 година и едногласно даде одобрение 
Директорот да донесе Одлука за да се изврши услугата мигрирање на постојната веб 
страна на Агенцијата и одржување на VDS серверот кој е наменет за хостирање на 
WEB страната на Агенцијата (www.avmu.mk и www.avmu.org.mk), за период од една 
година, од страна на Производното услужно трговско друштво „СЕТ КОМПЈУТЕРИ“ 
ДООЕЛ увоз -  извоз Скопје, за надоместок, во износ од 30.000,00 денари, без ДДВ, 
според нивната доставена понуда, наш бр.05-547/1 од 21.01.2015 година (бр.0302-1-15 
од 21.01.2015), со текст како што беше предложена. 
 
 
 

http://www.avmu.mk/
http://www.avmu.org.mk/
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 Горенаведените средства, се обезбедени од Финансискиот план на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година. 

 
 
 
 

 
       
Бр.02-507/17                                      Агенција за аудио и 
30.01.2015 година                        аудиовизуелни медиумски услуги  
 
 С к о п ј е                                               Претседател на Советот  

 
               Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.                                                                                                       
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