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ЗАПИСНИК 

од 12 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 23.03.2015 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, Селвер Ајдини и Зоран 

Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Лазар Трајчев 

На седницата не 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, Огнен 

Неделковски, Маја Дамевска, Илија Витков. 

Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 12-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 10:30 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, ги извести членовите на Советот, дека г-дин Трајчев се 

најавил дека нема да биде во можност навремено да пристигне за да присуствува на 

седницата, бидејќи бил на службен пат, а авионот со кој треба да пристигне во Скопје, 

ќе слета подоцна во текот на денот. Од тие причини г-дин Петрушевски, информира 

дека отсуство на г-дин Трајчев се смета за оправдано.  

Предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени. 

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

 

 
Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 11-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 18.03.2015 година.  

2. Предлогот - Одлука за исплата на средства за национално кофинансирање 

(НКФ) за проектот на АААВМУ од IPA TAIB 2009 – ИПА Компонента 1. 

3. Разно. 

 

Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 11-та 

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

одржана на 18.03.2015 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски 

работи, Горан Радуновиќ, објасни дека како корисници на Проектното фише 3.1 

(Enhancing the administrative capacities of telecom and media authorities for efficient 

regulation of new digital and multiple play services) од Националната програма ИПА 2009 



2 

 

од првата компонента од ИПА, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(АААВМУ) доби Известување од Сектор Национален Фонд, Министерство за финансии, 

дека по однос на Барањето на средства за плаќање од страна на ЦФЦД, издадено е 

Одобрување на барањето за плаќање од страна на Национален фонд.  Согласно 

договорот за обезбедување на националното кофинансирање за ИПА проектите, 

износот на национално кофинансирање кој треба да се обезбеди за горенаведениот 

проект од страна на АААВМУ и АЕК изнесува 21.507,61 евра во денарска 

противвредност, односно секоја институција по 10.753,80 евра во денарска 

противвредност на денот на конверзија. Согласно Барањето за трансфер на 

национално кофинансирање на сметката на НФ (бр.10-1866/3, наш бр.05-2156/1 од 

20.03.2015), доставено од Сектор Национален Фонд, Министерство за финансии, а по 

однос на Одобрување на барање на трансфер на средства бр.10-1866//2 од 10.03.2015 

година за ИПА компонента 1, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

за проектот финансиран преку IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните 

капацитети на регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно 

регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“, потребно е да исплати 

10.753,80 евра во денарска противвредност на денот на конверзија. Средствата се 

предвидени во буџетот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 

национално кофинансирање (НКФ). 

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

Трајчевски, бр.02-2160/1 од 20.03.2015 година и едногласно даде одобрување да 

донесе одлука за исплата на средства за национално кофинансирање (НКФ) за 

проектот на АААВМУ од IPA TAIB 2009 „Зајакнување на административните капацитети 

на регулаторните тела за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на 

новите дигитални и повеќенаменски сервиси“, во износ од 10.753,80 евра во денарска 

противвредност на денот на конверзија. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, исплатата да ја 

реализира, согласно член 7 од Договорот за обезбедување на национално 

кофинансирање за  проектите финансирани од првата компонента од Инструментот за 

претпристапна помош – ИПА под децентрализиран систем за управување со 

средствата од Инструментот за претпристапна помош – ИПА (бр.27-13419/1 од 

27.03.2013 и бр.03-1533/1 од 03.04.2013 година), најдоцна до 23.03.2015 година, до 

11.30 часот. 

 Горенаведените средства се предвидени во Буџетот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги за национално кофинансирање (НКФ). 

 

 

 

Бр. 02-2158/3                                                 Агенција за аудио и 

31.03.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

 

 С к о п ј е                                                   Претседател на Советот  

 

                                              Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 

 


