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ЗАПИСНИК 

од 03-та седница на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                         одржана на 22.01.2016 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, Селвер Ајдини, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев 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, Горан Радуновиќ, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, Билјана П. Парлеева, Маја Дамевска, м-р Ивана 
Стојановска, Илија Витков. 

Други присутни: Дејан Георгиевски од ЦРМ. 
 

 
Г-дин Петрушевски ja отвори 03-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.  

Г-дин Петрушевски, информира дека г-ѓа Машовиќ поради сообраќајната гужва во 
градот, ќе има мало задоцнување на седницата.  

Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“, (г-ѓа Машовиќ не беше 
присутна за време на гласањето), го усвои следниот: 

 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д  
 

1. Усвојување на Предлог-записник од 02-та седница на Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 14.01.2016 година. 

2. Предлог-одлука за промена на сопственичка структура на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС 
од Куманово. 

3. Предлог-одлука за предвремена отплата на дел од кредитот наменет за изградба 
на деловениот објект на Агенцијата. 

4. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Одржување и 
сервис на компјутери и активна мрежна опрема. 

5. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Одржување и 
сервис на фотокопир апарати, факс и принтери. 

6. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Тонери за принтер 
и копир апарати. 

7. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Авионски билети. 
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8. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Ревизорски услуги. 

9. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Мултифункциски 
принтери.    

10. Разно. 

 
 

Точка 1 

Советот го разгледа и со 5 гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Трајчев, (г-ѓа 
Машовиќ не беше присутна за време на гласањето), го усвои Записникот од 02-та 
седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана 
на 14.01.2016 година, со текст како што беше предложен. 

Точка 2 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, ја образложи предложената одлука за промена на 
сопственичка структура на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС од Куманово. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.02-1213 од 20.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, донесе 
Одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА 
ПЛУС ДООЕЛ Куманово, со текст како што беше предложенa. 

Со предложените промени на сопственичката структура на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА 
ПЛУС ДООЕЛ Куманово, 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 достави допис 
до ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово, со кој ќе го задолжи, по извршената 
промена до Агенцијата да достави актуелна тековна состојба издадена од Централен 
регистар на Република Македонија. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страницата на 
Агенцијата. 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски ја образложи предложената одлука за предвремена отплата на 
дел од кредитот наменет за изградба на деловниот објект на Агенцијата. Објасни дека 
во текот на минатата 2015 година, Агенцијата додели три дозволи за телевизиско 
емитување на државно ниво преку јавна електронска комуникациска мрежа која не 
користи ограничен ресурс, со што се остварени непредвидени дополнителни приходи на 
Агенцијата. Со оглед на тоа дека тие средствата се очекуваат и оваа година, се 
создадоа услови за можна предвремена отплата на дел од кредитот, а тие средства се 
предвидени во Финансискиот план на Агенцијата за 2016 година, што Советот го усвои 
на една од претходните седници. Со предвременото отплаќање, ратата од 587.000,00 
денари ќе се намали на 369.000,00 денари. При тоа не се намалува периодот на 
враќање на кредитот, туку само износот на ратата која месечно треба да се уплати. 

Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски 
работи, Горан Радуновиќ, објасни дека износот на основната ратата која ја кажал 
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директорот е без камата. При тоа даде и дополнителни податоци околу висината на 
месечниот ануитет од кредитот наменет за финансирање на проектот-изградба на 
деловниот објект Палата „Панко Брашнаров“. 

Г-дин Петрушевски се изјасни дека ќе ја подржи одлуката, бидејќи се работи за 
домаќинско работење, каде непланираните приходи на Агенцијата, се наменуваат за 
предвремена отплата на дел од кредитот.  

Г-дин Трајчев ја поздрави одлуката, бидејќи според него, секое предвремено 
отплаќање значи заштеда на финансиски средства и домаќински работење. Постави 
прашање, дали ова предвремено плаќање може да го наруши понатамошниот 
паричниот тек? 

Г-дин Трајчевски објасни дека приходите од трите телевизии кои ги имаше 
Агенцијата во 2015 година, а ќе ги има и во 2016 година, воопшто не биле планирани во 
Финансискиот план за 2015 година. Со тоа се дојде до сознание дека Агенцијата е во 
можност да изврши предвремена отплата на дел од кредитот, така што трите 
телевизиите и да решат да престанат со работа, на Агенцијата ќе и се олесни 
работењето, бидејќи не се троши од тековните приходи, туку од вонредните. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.02-512/1 од 21.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, даде 
одобрение директорот на Агенцијата да донесе одлука со која ќе се изврши 
предвремена отплата на дел од кредитот наменет за изградба на деловниот објект на 
Агенцијата, со текст како што беше предложенa. 

 Спроведувањето на одлуката за предвремена отплата на дел од кредитот наменет 
за изградба на деловниот објект на Агенцијата, е во согласност со Финансискиот план на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година. 

Точка 4 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева, ја образложи предложената одлука за спроведување на постапка за јавна 
набавка: Одржување и сервис на компјутери и активна мрежна опрема. 

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-488/3 од 20.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, даде 
одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка - услуга: Одржување и 
сервис на компјутери и активна мрежна опрема. 

 Спроведувањето на постапката за јавна набавка - услуга: Одржување и сервис на 
компјутери и активна мрежна опрема, е предвидена и е во согласност со Годишниот 
план за јавни набавки за 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година, а средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-
та година. 

 Точка 5 

 Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева, ја образложи предложената одлука за спроведување на постапка за јавна 
набавка: Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери. 

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-487/3 од 20.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, даде 
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одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Одржување и сервис 
на фотокопир апарати, факс и принтери. 

 Спроведувањето на постапката за јавна набавка - услуга: Одржување и сервис на 
фотокопир апарати, факс и принтери, е предвидена и е во согласност со Годишниот 
план за јавни набавки за 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година, а средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-
та година. 

Точка 6 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева, ја образложи предложената одлука за спроведување на постапка за јавна 
набавка: Тонери за принтер и копир апарати. 

Г-дин Петрушевски постави прашање, Правилникот за формата и содржината на 
стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации и 
начинот на нивно користење од страна на договорните органи, е објавен на веб 
страницата на Бирото за јавни набавки или на веб страницата на Министерството за 
финансии? 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева, одговори дека  наведениот подзаконски акт е објавен и на двете веб 
страници.  

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-493/3 од 21.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, даде 
одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка - стока: Тонери за принтер и 
копир апарати. 

 Спроведувањето на постапката за јавна набавка - стока: Тонери за принтер и 
копир апарати, е предвидена и е во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 
2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 
25.12.2015 година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-та година. 

Точка 7 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева, ја образложи предложената одлука за спроведување на постапка за јавна 
набавка: Авионски билети. 

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-503/1 од 21.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, даде 
одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Авионски билети. 

 Спроведувањето на постапката за јавна набавка-услуга: Авионски билети, е 
предвидена и е во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2016 година на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 
година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-та година. 
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Точка 8 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева, ја образложи предложената одлука за спроведување на постапка за јавна 
набавка: Ревизорски услуги. 

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-489/3 од 20.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, даде 
одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-услуга: Ревизорски услуги. 

 Спроведувањето на постапката за јавна набавка-услуга: Ревизорски услуги, е 
предвидена и е во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2016 година на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 
година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-та година. 

Точка 9 
Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 

Парлеева, ја образложи предложената одлука за спроведување на постапка за јавна 
набавка: Мултифункциски принтери. 

Г-дин Петрушевски се изјасни дека ја поддржува наведената јавна набавка. 

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-486/3 од 20.01.2016 година и едногласно, со 7 гласа „за“, даде 
одобрување за спроведување на постапка за јавна набавка-стока: мултифункциски 
принтери. 

 Спроведувањето на постапката за јавна набавка-стока: мултифункциски принтери, 
е предвидена и е во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2016 година на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 
година, а средствата се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за  2016-та година. 

 

Точка 10 

Разно. 

Немаше точки под Разно. 

 
 

 
 

Бр. 02-465/10                                              Агенција за аудио и 
29.01.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                 
                                  Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


