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

одржана на 20.01.2014 година 
 

 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, д-р 

Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р 

Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ, (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: Цветанка Митревска, м-р Драгица Љубевска, м-

р Емилја Јаневска, Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Горан Радуновиќ, 

Арѓенд Џелили, Милаим Абдураими, м-р Ружица Бошнакоска Јотевска, Јетон Исмаили, 

Луција Ѓурковиќ. 

            Други присутни: Мамедали Јусифи од МТВ2, Фиљана Кока од МТВ1, Ивана 

Рамаданова од ТВ Алфа, Бранислав Ѓорѓиевски од НВО Инфоцентар, Злате 

Тодоровски од ТВ Кисс, Наде Чаловски од Хелсиншки комитет, Фатиме Гаши од ТВ 

Ера, Игор Јанковски од А1 ОН, Влатко Перковски од Телеграф, Мирослава Бурнс од 

Плусинфо, Сања Јовановиќ од ТВ Телма. 

 

 

 Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 02-та 

седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата 

започна во 14 часот и се одржа во просториите на Агенцијата. 

 

 
          Советот, со 14 гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран 

Трајчевски, Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на 

Агенцијата, д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, 

Лазо Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, 

м-р Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, 

едногласно го усвои следниот: 

 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

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

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.01.2014 година. 

2. Предлог за Ребаланс на Финансискиот план од 20.01.2014 година на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со објаснување.  

3. Дополнување на Годишниот план за Јавни набавки во 2014 година на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

4. Информација за потребата од измена на Стратешкиот план за извршување 

внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година и на Планот за извршување на 

внатрешна ревизија за 2014 година. 

5. Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на 

ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки 

против радиодифузерите. 

6. Анализа на сите спроведени мерки, упатени укажувања и известувања од 

страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и најчести 
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прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-ви 

декември 2013 година. 

7. Барање бр.11-09 од 13.01.2014 година, за регистрација на  пакет програмски 

сервиси  бр.50  на Македонски Телеком АД Скопје. 

8. Барање бр.11-10 од 13.01.2014 година, за регистрација на  пакет програмски 

сервиси  бр.51  на Македонски Телеком АД Скопје. 

9. Барање бр.11-11 од 15.01.2014 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.20 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

10. Барање бр.11-12 од 15.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.7 на ТРД – оператор на кабелска мрежа  Крател Сат Виница. 

11. Барање бр.11-13 од 15.01.2014 година, за регистрација на дигитален пакет 

програмски сервиси бр.25 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 

Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, 

Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци. 

12. Барање бр.11-14 од 15.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.23 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

13. Барање бр.11-15 од 16.01.2014 година, за регистрација на  пакет програмски 

сервиси  бр.52  на Македонски Телеком АД Скопје. 

14. Барање бр.11-16 од 16.01.2014 година, за регистрација на пакет програмски 

сервиси бр.4 на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола. 

15. Предлог - Одлуки за поништување на постапки за јавна набавка.  

16. Предлог – Одлуки за доделување договори за јавна набавка за потребите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

17. Разно. 

 

 
 
 Точка 1 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Записник од 1-та седница на 

одржана на 08.01.2014 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 

10.01.2014 година. 

 Членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов имаше забелешка во врска со 

неговото гласање во однос на точката 2 „Предлог-Финансиски план на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-та година“ за кое рече дека бил 

воздржан и за истото да се констатира, да се провери од видео снимката за 01-та 

седница. 

 Советот на Агенцијата со 13 гласа „за“ од Претседателот на Советот на 

Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, и еден 

воздржан глас од Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи, со забелешката од 

членот на Советот на Агенцијата, Столе Наумов, го усвои предложениот Записник од 1-

та седница на Агенцијата одржана на 08.01.2014 година, за која имаше и едно 

продолжение одржано на 10.01.2014 година, во текстот како што беше предложен. 

 

  

 Точка 2 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложениот Ребаланс на Финансискиот 

план од 20.01.2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

со објаснување.  

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, објасни дека 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за своите потреби треба да 
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обезбеди Финансиско – осигурителни услуги, согласно Законот за Јавни набавки. 

Цената што се постигна на е-аукција, ја надминала сумата што е предвидена во 

Финансискиот план на Агенцијата. Поради таа причина, предложено е да се изврши 

Ребаланс на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги за 2014-та година. Со предложениот Ребаланс на Финансискиот план за 2014-та 

година, вкупните планирани расходи според планот ќе останат на претходно 

утврденото ниво, односно ќе изнесуваат 198.994.898,00 денари. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно 

донесе одлука за усвојување на Ребалансот на Финансискиот план од 20.01.2014 

година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел да се 

обезбедат средства за финансиско-осигурителни услуги. 

Со усвоениот Ребаланс на Финансискиот план за 2014-та година, вкупните 

планирани расходи според планот ќе останат на претходно утврденото ниво, односно 

ќе изнесуваат 198.994.898,00 денари. 

Ребалансот се изврши на следните ставки во усвоениот Финансиски план за 

2014 година и тоа: 

- се намали групната ставка 400 Потрошени материјали и наместо износот од 

1.239.000,00 денари истиот изнесува 1.238.000,00 денари. 

- позицијата 400500 Потрошени материјали за лична хигиена, вода и сл., се 

намали за 1.000,00 денари и наместо досегашниот износ од 250.000,00 денари, 

изнесува 249.000,00 денари. 

- се зголеми групната ставка 412 Премии за осигурување за 1.000,00 денари и 

наместо досегашниот износ од 140.000,00 денари истата изнесува 141.000,00 денари. 

- позицијата 412100 Премии за осигурување недвижности и права, наместо 

досегашниот износ од 60.000,00 денари, изнесува 73.200,00 денари. 

- позицијата 412200 Премии за осигурување на моторни возила, наместо 

досегашниот износ од 80.000,00 денари, изнесува 67.800,00 денари. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи во соработка со 

Секторот за економско-финансиски работи да ја подготви горенаведената Oдлука.  

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економски-финансиски работи да 

го изготви Ребалансот на Финансискиот план на Агенцијата за 2014 година, во кој ќе ги 

вгради наведените измени и дополнувања. 

 

 

 Точка 3 

 Советот на Агенцијата го разгледа предложеното Дополнување на Годишниот 

план за Јавни набавки во 2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 Раководителот на Секторот за правни работи ги образложи причините за 

горенаведеното предложено дополнување, напоменувајќи дека оваа точка е поврзана 

со претходната точка од Дневниот ред (точка бр.2). 

  Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно 

можноста што е дадена во член 28 став 4 од Законот за јавните набавки, со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 
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Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно 

одлучи да се дообезбедат средства во износ од 1.000,00 денари потребни за 

реализација на договорот, бидејќи цената која е утврдена по спроведената е-аукција на 

понудувачот Национална групација за осигурување на  АД „ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА“ 

Скопје, не е понеповолна од реалните цени на пазарот за таков вид на услуга и износот 

не го надминува вредносниот праг пропишан за соодветната постапка - барање за 

прибирање на понуди (20.000 ЕУР во денарска противвредност), со што доставената 

понуда ќе има третман на соодветна, односно прифатлива понуда согласно член 3 став 

став 1 точка 25 од Законот за јавните набавки. 

 Согласно горенаведеното, постојниот Годишен план за јавни набавки во 2014 

година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги бр.01-194/1 од 10.01.2014 

година, согласно член 26 став 3 од Законот за јавните набавки, се дополни, односно 

измени на следниот начин: 

Главата II. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги 

Точката 13 која 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 

13. 

Финансиски – 
осигурителни 
услуги 
 

 

декември 
2013/ 

јануари 
2014 

Постапка 
со барање 

за 
прибирање 

понуди 

140.000,00 

      
 

       Се менува на следниот начин, и 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 

13. 
Финансиски – 
осигурителни 
услуги 

 
јануари 

2014 
 

Постапка 
со барање 

за 
прибирање 

понуди 

141.000,00 

 

 Финансиските средства за реализација на наведената постапка за 

доделување на предметниот договор за јавна набавка, во износ од 1.000,00 денари, се 

обезбедени со Финансискиот план за 2014 година на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи согласно 

усвоените измени, да подготви пречистен текст на Годишниот план за Јавни набавки во 

2014 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

 Точка 4 

     Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Информација за потребата 

од измена на Стратешкиот план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 

2014-2016 година и на Планот за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година. 

 Внатрешниот ревизор од Одделението за внатрешна ревизија на Агенцијата 

објасни дека на 64-та седница, одржана на 13.12.2013 година Советот за 
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радиодифузија ги усвои Стратешкиот план за извршување на внатрешна ревизија за 

периодот од 2014-2016 година и Планот за внатрешна ревизија за 2014 година. Во 

Законот за аудио и аудиовизуелните медиумски услуги (Службен весник на Република 

Македонија бр.148/13) кој стапи во сила на 03.01.2014 година, предвидено е правен 

наследник на Советот за радиодифузија да биде Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. Затоа е потребно да се извршат измени во Стратешкиот план за 

вршење внатрешна ревизија за периодот од 2014 до 2016 година и Планот за 

извршување на внатрешна ревизија за 2014 година. Овие измени би се однесувале на 

промена на називот на регулаторното тело, односно наместо „Совет за радиодифузија“ 

ќе стои „Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“. Исто така, промена е 

предвидена и во однос на роковите кога треба да се извршат планираните ревизии. 

Имено, ревизијата на процесот на мониторинг на програмските сервиси на 

радиодифузерите предвидена за периодот од 01 јуни до 15 август 2014 ќе се одложи за 

периодот од 01 октомври до 31 декември 2014 година, а ревизијата на ИПА проектите 

предвидена да се изврши во периодот од 16 август до 31 октомври 2014 година ќе се 

премести за периодот од 01 јули до 30 септември 2014 година. Ревизијата на следење 

на препораките предвидена за периодот од 01 ноември до 31 декември 2014 година, 

целосно ќе се избрише. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 

гласа „за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, 

Заменикот на претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, 

д-р Борис Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо 

Петрушевски, Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р 

Васко Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, 

едногласно ја усвои предложената Информација за потребата од измена на 

Стратешкиот план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 

година и на Планот за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Одделението за внатрешна ревизија во 

Агенцијата, да ја  подготви измената на Стратешкиот план за извршување внатрешна 

ревизија за периодот од 2014-2016 година и на Планот за извршување на внатрешна 

ревизија за 2014 година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, измената 

на Стратешкиот план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 

година и на Планот за извршување на внатрешна ревизија за 2014 година, да ги 

достави до Министерството за финансии на Република Македонија, Сектор за 

внатрешна финансиска контрола. 

 

 

 Точка 5 

             Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Анализа на судските 

прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста на изречените прекршочни 

санкции на поведените прекршочни постапки против радиодифузерите. 

 Раководителот на Секторот за правни работи, објасни дека горенаведената 

анализа претставува редовна активност на Секторот за правни работи, која како 

обврска произлегува од НПАА. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно ја 

усвои предложената Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на 
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ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки 

против радиодифузерите. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведената 

анализа да ја објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

 

 Точка 6 

  Советот на Агенцијата ја разгледа предложената Анализа на сите спроведени 

мерки, упатени укажувања и известувања од страна на Советот за радиодифузија на 

РМ против радиодифузерите и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите 

во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2013 година. 

 Раководителот на Секторот за правни работи, објасни дека горенаведената 

анализа претставува редовна активност на Секторот за правни работи, која како 

обврска произлегува од НПАА. 

 Членот на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Столе Наумов, рече дека засилената комуникација и превентивното делување на 

Советот (сега Агенција), е многу поефикасна отколку казнувањето. Со засилувањето на 

таа комуникација и аспектите на превентивно делување се зголемува интензитетот, не 

на казните, не на прекршоците, туку на почитувањето на законските прописи од страна 

на радиодифузерите. Рече дека се казнува само кога има нужна ситуација, кога е 

очигледно дека станува збор за намерни прекршоци а не за ненамерни грешки. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно ја 

усвои предложената Анализа на сите спроведени мерки, упатени укажувања и 

известувања од страна на Советот за радиодифузија на РМ против радиодифузерите и 

најчести прекршувања од страна на радиодифузерите во периодот од 1-ви јули до 31-

ви декември 2013 година. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го задолжи 

Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста горенаведената 

анализа да ја објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

 

   

 Точки од 7 до 14 

          Во однос на Барањата за дополнување на регистрираниот збирен програмски 

пакет на наведените во дневниот ред оператори на јавна комуникациска мрежа,   

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 

право и сродните права, објасни дека целата доставена документација е во согласност 

законските и подзаконските норми за регистрација на програмски пакети. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно 

одлучи да се прифатат Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет 
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на: Македонски Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО 

Ресен, ТРД – оператор на кабелска мрежа  Крател Сат Виница, ТРД – оператор на 

кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за 

градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, 

Радовиш и Кавадарци и Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола. 

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одлучи:      

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.50, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.51, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 

за регистрација на дигитален пакет програмски сервиси бр.20, за регистрација на 

дигитален пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа  Крател Сат Виница, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.7, за регистрација на програмски пакет 

на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – 

Дигитален пакет за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, 

Кочани, Неготино, Радовиш и Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистрација на 

дигитален пакет програмски сервиси бр.25, за регистрација на дигитален пакет на 

програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 

за регистрација на пакет програмски сервиси бр.23, за регистрација на програмски 

пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистрација на пакет 

програмски сервиси бр.52, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 

за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. 

- на Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола, да му се издаде 

Потврда за регистрација на пакет програмски сервиси бр.4, за регистрација на 

програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска 

мрежа. 

         Советот на Агенцијата го задолжи назначеното лице од Агенцијата за водење на 

предмети од управна постапка, да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 

управна постапка – Уп 1. 

         Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка 

и односи со јавноста да ги објави на веб страницата на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги измените во програмските пакети на: Македонски 

Телеком АД Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – 

оператор на кабелска мрежа  Крател Сат Виница, ТРД – оператор на кабелска мрежа 

РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел – Дигитален пакет за градовите Скопје, 

Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица, Кочани, Неготино, Радовиш и 

Кавадарци и Друштво за производство, трговија и услуги БТВ – НЕТ Битола. 

           Советот на Агенцијата го задолжи Секретаријатот на Агенцијата, потврдите да ги 

достави до наведените оператори на јавна комуникациска мрежа. 

 

 

 Точка 15 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог - Одлуката за поништување на 

постапка за јавна набавка.  
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   Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, едногласно 

донесе Одлука да се поништи постапката за доделување договор за јавна набавка, 

спроведена со примена на постапката – барање за прибирање на понуди, за предметот 

- услуги:  Миење на службените возила, Оглас бр.08/2014, поради тоа што понудувачот 

понудил цени за извршување на договорот за јавна набавка  кои се понеповолни од 

реалните на пазарот. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлуката за поништување. 

 

 

 Точка 16 

 Советот на Агенцијата ја разгледа Предлог – Одлуката за доделување 

договори за јавна набавка за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, донесе 

едногласна одлука согласно одредбите од Законот за јавните набавки, во 2014 година 

да се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот 

предмет на набавка – услуги: Миење на службените возила на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014-

та година.  

Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 

за јавни набавки во следниот состав:  

         Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука и да ги преземе потребните активности согласно Законот за 

јавните набавки. 

 

 

 Точка 17 

 Разно. 

 

- Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со 14 гласа 

„за“, од Претседателот на Советот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, Заменикот на 

претседателот д-р Милаим Фетаи и членовите на Советот на Агенцијата, д-р Борис 

Арсов, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Столе Наумов, Лазо Петрушевски, 

Антонио Јовановски, м-р Методија Јанчески, Бранко Радовановиќ, м-р Васко 

Петревски, Замир Мехмети, Сељадин Џезаири и Методи Стоименовски, донесе Одлука 

да се уплатат средства за пристигнатото парично побарување на доверител 

Национална групација за осигурување АД Осигурителна полиса Скопје, застапуван 

преку адвокат Борис Јантински од Скопје, и тоа:  
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- главен долг по извод од заверени деловни книги-структура на долг од 28.11.2013 

година, во вкупен износ од 1.347,00 денари, со законска казнена камата во висина на 

референтната стапка на Народна Банка на  Република Македонија, што за секое 

полугодие важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното 

полугодие зголемена  за десет процентни поени и тоа: на износ од 1.347,00, денари 

сметано од 05.01.2012 година, до конечна исплата;  

- како и трошоци по постапката во вкупен износ од 3.726,00 денари, според 

Решението за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа УПДР 

бр.03/14  од 08.01.2014 година, од нотар Сашо Клисароски од Скопје. 

        Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за економско-финансиски работи, 

заради избегнување трошоци за присилно извршување, наведените средства, да се 

уплатат најдоцна до 21.01.2014 година, на сметка на доверителот, односно неговиот 

полномошник. 

По предлог на Претседателот на Советот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Советот на Агенцијата го 

задолжи Секторот за економско-финансиски работи детално да ја провери 

процедурата за да се утврди одговорноста за неподмирениот долг, со цел истиот да се 

наплати од одговорното лице/одговорните лица за сторениот пропустот за 

ненавремено плаќање на паричните побарувања од Национална групација за 

осигурување АД Осигурителна полиса Скопје. 

Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви 

горенаведената одлука. 

 

 

Бр. 02-425/11                          Агенција за аудио и аудиовизуелни 

24.01.2014 година                                          медиумски услуги 

 С к о п ј е                                                     П р е т с е д а т е л, 
                д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
 
 
 
 
Записникот го водеше, 
м-р Ружица Бошнакоска Јотевска 
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