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ЗАПИСНИК 
од 05-та седница на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 
                                             одржана на 05.02.2016 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. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Зоран Фиданоски. 

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, Горан Радуновиќ, м-р Магдалена Давидовска Довлева, Билјана П. Парлеева, Маја 
Дамевска, м-р Ивана Стојановска, Илија Витков. 

Други присутни: / 
 

 
Г-дин Петрушевски ja отвори 05-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.  

Во врска со отсуството на г-дин Фиданоски од седницата, г-дин Петрушевски 
информира дека по електронска пошта добил известување од Британскиот Совет и лично 
од него, дека од 01 до 26 февруари 2016 година, не ќе биде во можност да присуствува 
на седниците, бидејќи е на студиски престој во Велика Британија, во организација на 
Британскиот Совет. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“, го усвои следниот: 
 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д  

 
1. Усвојување на Предлог-записник од 04-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.01.2016 година. 

2. Предлог-одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за 
радио емитување, на локално ниво. 

3. Предлог-одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што 
не користи ограничен ресурс, на локално ниво. 

4. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за 
телевизиско емитување на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ Охрид. 

5. Предлог за покренување постапка за одземање на дозволата на ТРД ТВ ЕМИ 
ДООЕЛ Радовиш. 

6. Предлог-одлука за ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година. 

7. Предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2016 
година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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8. Предлог-одлука за спроведување на постапка за јавна набавка: Систем за аудио и 
видео снимање на седници и симултан превод. 

9. Разно. 

 

 
Точка 1 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 04-та седница на Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 29.01.2016 
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 предлог-одлуката за објавување на јавен 
конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување, на локално ниво. Објасни 
дека на ден 27.11.2015 година, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, беше доставено писмено Барање од страна на физичкото лице Илкер Јусуф од 
Гостивар, за отворање на локална радиостаница на подрачјето на општина Гостивар. Во 
согласност со членот 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
по повод доставеното Барање, на 02.12.2015 година, Агенцијата се обрати со писмен 
допис до Агенцијата за електронски комуникации, за да побара информација, дали на ова 
локално подрачје има слободни фреквенции. Агенцијата за електронски комуникации, на 
21.12.2015 година, одговори дека „врз основа на извршена првична анализа од страна на 
Секторот за радиокомуникации, утврдено е дека постои можност за доделување на 
фреквенција за емитување на локална радио програма на територијата на град 
Гостивар“. Исто така, Агенцијата за електронски комуникации достави податоци за 
радиофреквенција, преку која ќе се емитува радио програмата на територијата на град 
Гостивар, и тоа: 94.8 МHz. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, преку 
Секторот за стратешко планирање и авторски права, на ден 02.02.2016 година изработи, 
„Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување 
дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на град Гостивар“, која е 
објавена на веб страницата. Наодите од оваа Студија покажуваат дека постои 
оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
подрачјето на Гостивар, за програмски сервис музичко – говорно радио од општ формат, 
на македонски, албански и турски јазик. 

Г-дин Петрушевски, рече дека го радува фактот што радиото ќе емитува програма 
на три јазици, македонски, албански и турски јазик. Објасни дека и во Стратегијата за 
развој на радиодифузната дејност во Република Македонија 2013-2017, е наведено како 
интенција на Агенцијата, да стимулира ваков вид на радија. Се надева дека на граѓаните 
од локалната средина во Гостивар, ќе им биде од корист и во таа насока се изјасни дека 
ќе го поддржи предлогот за објавување јавен конкурс за доделување една дозвола за 
радио емитување, на локално ниво. 

Г-дин Фетаи, рече дека е добро што на дневен ред има предлог за објавување јавен 
конкурс за доделување една дозвола за радио емитување, на локално ниво на подрачјето 
на општина Гостивар. Објасни дека постапката е во согласност со главната мисија на 
Агенцијата како регулаторно тело, да се пополни радиодифузниот сектор, 
радиодифузниот пејсаж со медиуми, онаму каде има потреба. Како и на една од 



3 
 

претходните седници, рече, така и на оваа, се предлага доделување дозвола по 
претходно доставено писмо на намери, што значи дека во таа насока има заинтересирани 
луѓе кои сакаат да го инвестираат својот капитал. Бидејќи јавниот конкурс е анонимен, се 
надева дека лицето што доставило писмо на намери и ќе добие дозвола, со оглед дека 
тие од почетокот покажале интерес и спремност својот капитал да го инвестираат во 
отворање на радиостаница. Наведе дека Агенцијата како регулаторно тело го цени 
јавниот интерес и смета дека програмата на новото радио ќе биде соодветна за 
публиката на наведеното локално подрачје. Негов став е дека ова радио ќе претставува 
збогатување на понудата за слушателите од општина Гостивар кои ќе можат да ги следат 
нивните програми, посебно што се работи за тријазично радио наменето за заедницата. 
Тоа е добар потег, посебно за нивните огласувачи, со што ќе се прилагодат на пазарот. 
Го поздрави предлогот и праша, бидејќи има 90 дена за припрема и пријавување на 
документацијата, дали може порано да се донесе одлука? 

Г-дин Трајчевски одговори дека пријавите се поднесуваат во рокот определен со 
одлуката, на начин, форма и со содржина предвидена во конкурсната документација, 
односно пријавите се поднесуваат во рок од 90 дена.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-32 од 04.02.2016 година и едногласно донесе Одлука за објавување на 
јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за радио емитување на програмски сервис, 
музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина 
Гостивар, кој ќе се емитува преку радиофреквенција определена од страна на Агенцијата 
за електронски комуникации на Република Македонија, и тоа: 94.8 МHz, со текст како што 
беше предложенa. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави во „Службен весник на 
Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, како и во најмалку 2 (два) дневни весници од кој едниот дневен весник 
е на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од 
граѓаните во Република Македонија. 

 

Точка 3 
Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р 

Андриана Скерлев Чакар, ја образложи предложената одлука за доделување дозвола за 
телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на локално ниво. 
Објасни дека Јашар Сејдија од с.Голема Речица, Тетово, на ден 26.01.2016 година до 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски поднесе Барање за доделување дозвола 
без објавување на јавен конкурс, за телевизиско емитување на програмски сервис со 
специјализиран формат кој има забавна функција, на локално ниво - Општина Тетово, 
Општина Теарце, Општина Јегуновце, Општина Желино и Општина Брвеница, кој ќе се 
емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 
По разгледување на поднесеното Барање за доделување дозвола без објавување јавен 
конкурс, а согласно член 76 став 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, се утврди дека барателот ги исполнува условите и обврските утврдени со Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на овој 
Закон, како и тоа дека на Јашар Сејдија од с.Голема Речица, Тетово, како подносител на 
Барањето, не му е одземена дозвола за телевизиско или радио емитување во 
последните 5 (пет) години.    
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Г-дин Петрушевски, објасни дека по разгледување на доставениот материјал за 
точката, не можел да најде податок на кој јазик ќе се емитува програмата и во таа насока 
праша дали тоа треба посебно да се наведе или не? 

Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р 
Андриана Скерлев Чакар, објасни дека тој податок е составен дел на пријавата и 
програмскиот концепт каде е наведено дека телевизиското емитување на програмскиот 
сервис ќе се емитува на албански јазик, додека во одлуката не се наведува јазикот на 
емитување. 

Г-дин Ајдини, рече дека поднесеното барање за доделување дозвола за 
телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на локално ниво, 
претставува храбар чекор на подносителот, бидејќи во сите досегашни анализи, па и во 
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија 2013-2017 е 
констатирано отсуство на понуди за програми од специјализиран формат. Во таа насока, 
имајќи го во предвид подрачјето каде ќе се емитува програмата, иако е со функција од 
забавен карактер, рече дека потполно ќе го поддржи предлогот и повторно нагласи дека е 
направен многу храбар потег од страна на подносителот. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-34 од 04.02.2016 година и едногласно донесе Одлука за доделување 
дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со специјализиран формат кој 
има забавна функција, на локално ниво - Општина Тетово, Општина Теарце, Општина 
Јегуновце, Општина Желино и Општина Брвеница, на Јашар Сејдија од с.Голема Речица 
б.б., Тетово, со текст како што беше предложенa. 

 Телевизискиот програмски сервис, ќе се емитува преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс. 

 Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од лицето Јашар Сејдија 
од с.Голема Речица, Тетово, на кое му е доделена дозволата, се обврзува да започне со 
вршење на дејноста во рок од шест месеци од денот на доделувањето на дозволата, така 
што во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста, согласно 
член 82 став 1 алинеја 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
Агенцијата ќе ја одземе доделената дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и 
ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери. 

 Се задолжува Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 4 

Г-дин Трајчевски го образложи предлогот за запирање на покрената постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло 
ДООЕЛ Охрид. Објасни дека Советот на Агенцијата, на 4-та седница одржана на ден 
29.01.2016 година, покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на ТРД ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ Охрид, бидејќи не го платил во целост 
годишниот надоместок за дозволата. Во меѓувреме, ТРД ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ 
Охрид изврши  доплата на долгот, со што го плати во целост годишниот надоместок за 
дозволата за телевизиско емитување. 
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 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-21 од 04.02.2016 година и едногласно донесе заклучок за запирање на 
покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
Трговското радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ Охрид, бр.08-39 од 
05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од 205.412,00 
(двестеипетилјадиичетиристотиниидванаесет) денари, за годишен надоместок за 
дозволата за телевизиско емитување. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
 Точка 5 

   Раководителката на Секторот за Стратешко планирање и авторски права, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, го образложи предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата на ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш. Објасни дека наведениот 
радиодифузер не ја исполнил обврската од член 13 ставови 3 и 6 од Законот за медиуми, 
односно на сопствената програма не ги објавил податоците за сопственичката структура, 
одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година, 
најмалку три пати годишно, во ударни термини и до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги не доставил снимка од објавата во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето. Во член 13 став 6 од Законот за медиуми е утврдено дека “Доколку 
издавачот на медиум и во дополнителниот рок не ги изврши  обврските предвидени со 
овој член, надлежното регулаторно тело ќе ја одземе дозволата за телевизиско или 
радио емитување согласно со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски  услуги“. 

Г-дин Трајчевски, објасни дека Агенцијата има добиено информации од два 
оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, дека ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ 
Радовиш, веќе подолго време од 3 месеци не работи, односно не емитува програма. 

Г-дин Петрушевски, се надоврза на дискусијата од директорот и потврди дека и во 
материјалите по точката е наведено дека има официјален допис од два оператори дека 
ТРД ТВ ЕМИ неколку месеци не емитува програма. Наведе дека со овие дополнителни 
информации, на некој начин се олеснува одлуката на Советот за покренување постапка 
за одземање на дозволата на наведениот радиодифузер. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-33 од 04.02.2016 година и едногласно покрена постапка за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ 
ДООЕЛ Радовиш, бр.08-47 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 13 
ставови 3 и 6 од Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13 и 13/14), а согласно член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 5 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). 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не ја исполни обврската од член 13 став 3 
од Законот за медиуми, според која е должен податоците за сопственичката структура, 
одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година да 
ги објави и на сопствената програма, најмалку три пати годишно, во ударни термини и 
снимката од објавата да ја достави до Агенцијата за адио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, во рок од 15 дена од денот на објавувањето, Советот на Агенцијата во рок од 15 
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(петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на 
ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш, бр.08-47 од 05.01.2015 година, поради прекршување на 
член 13 став 3 од Законот за медиуми, а согласно со член 82 став 1 алинеја 5 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 6 
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски 

работи, Горан Радуновиќ, детално ја образложи предложената одлука за ребаланс на 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та 
година. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.02-670/1 од 03.02.2016 година и едногласно донесе Одлука со која се 
одобрува ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, за 2016-та година, бр.05-7138/1 од 25.12.2015 година, со текст како што 
беше предложена одлуката. 

   Предложените расходи и приходи со Финансискиот план на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за 2016-та година, ќе останат на утврдениот износ од 
139.544.300,00 денари, бидејќи само се врши прераспределба на средствата на одредени 
расходни ставки, и тоа:  

- Се зголеми групната ставка 402 Инвестиционо одржување на средствата за 
80.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 3.444.600,00 денари, истата изнесува 
3.524.600,00 денари.  

- Позицијата 402030 Поправки, извршување на добрата, сервис, монтажа – хардвер и 
софтвер, наместо досегашниот износ од 627.000,00 денари, се зголеми за 80.000,00 
денари и изнесува 707.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за 
набавка на антивирус програма за потребите на Агенцијата. 

- Се отвори нова групна ставка 440 Средства за градежни објекти и истата изнесува 
175.000,00 денари. 

- Се отвори нова позиција 440100 Изградба, реконструкција и адаптација на градежни 
објекти и истата изнесува 175.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се 
однесуваат за адаптација на постоечкиот деловен објект на Агенцијата, Палата „Панко 
Брашнаров“. 

- Се намали групната ставка 412 Премии за осигурување за 255.000,00 денари и 
наместо досегашниот износ од 500.000,00 денари истата изнесува 245.000,00 денари.  

- Позицијата 412100 Премии за осигурување недвижности и права, наместо 
досегашниот износ од 300.000,00 денари, се намали за 175.000,00 денари и изнесува 
125.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за адаптација на 
постоечкиот деловен објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“. 

- Позицијата 412200 Премии за осигурување на моторни возила, наместо 
досегашниот износ од 200.000,00 денар, се намали за 80.000,00 денари и изнесува 
120.000,00 денари. Средствата кои се обезбедуваат се однесуваат за набавка на 
антивирус програма за потребите на Агенцијата. 

 Се задолжи Секторот правни и економски-финансиски работи, да го изготви 
горенаведениот Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги за 2016-та година, во кој ќе ги вгради наведените измени и 
дополнувања. 
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  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 7 
   Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 

Парлеева, го образложи предлог за изменување и дополнување на Годишниот план за 
јавни набавки во 2016 година, на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-688/1 од 04.02.2016 година и едногласно даде одобрување за 
изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2016 година, на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 
година, со текст како што беше предложен. 

 Согласно потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
постојниот Годишен план за јавни набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни услуги, бр.05-7139/1 од 25.12.2015 година, се измени и дополни, и тоа: 

- во Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, се врши 
следното дополнување, односно се додаваат две нови точки, и тоа: 

1. По точката 14, се додава нова точка 15 која ќе гласи: 

 

Бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

15. 
 

Набавка на кабли и 
електрична опрема 
за потребите на 
Агенцијата 

 
 

февруари 
2016 

постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 

 
148.000,00 

 

 

2. По точката 15, се додава нова точка 16 која ќе гласи: 
 

Бр. 

Предмет на 
договорот за јавна 

набавка/рамковната 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета вредност на 
набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

16. 
 

Анти вирус за 
потребите на 
Агенцијата 
 

 август 
 2016 

постапка со 
барање за 
прибирање 

понуди 

 
67.800,00 

 

 

 За напред предложеното дополнување и изменување на Годишниот план за јавни 
набавки во 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр.05-
7139/1 од 25.12.2015 година, средствата во целост се обезбедени со ребаланс на 
Финансискиот план за 2016 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 
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Точка 8 
    Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 

Парлеева, ја образложи предлог-одлуката за спроведување на постапка за јавна набавка: 
Систем за аудио и видео снимање на седници и симултан превод. Објасни дека 
наведената постапка ќе биде прва во работењето на Агенцијата, која целосно ќе се 
спроведе по електронски пат, согласно измените од Законот за јавни набавки, член 13 од 
78/2015, каде е наведено дека: договорниот орган е должен да ги спроведува отворената 
постапка, ограничената постапка и постапката со барање за прибирање на понуди со 
користење електронски средства преку ЕСЈН, и тоа: во најмалку 30% од објавените 
огласи од 1 јануари 2016 година, во најмалку 50% од објавените огласи од 1 јануари 2017 
година и во 100% од објавените огласи од 1 јануари 2018 година. Во таа насока 
потенцира дека одделението за јавни набавки ја направи потребната подготовката и 
припрема за да целосно ја исполни таа законска обврска.  

 Советот на Агенцијата го усвои предлогот на директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-667/3 од 04.02.2016 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапка за јавна набавка - стока: Систем за аудио и видео снимање на 
седници и симултан превод. 

 Спроведувањето на постапката за јавна набавка - стока: Систем за аудио и видео 
снимање на седници и симултан превод, е предвидено 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 

          Разно. 

          Немаше точки под Разно. 

 

 
 

 
 
 

Бр. 02-669/9                                              Агенција за аудио и 
10.02.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                  
                                   Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


