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ЗАПИСНИК 

од 23 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни  

медиумски услуги 

                                         одржана на 06.07.2015 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, Лазар Трајчев, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини и Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ (оправдано 

отсутна, породилно отсуство). 

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, Билјана Панева 

Парлеева, Маја Дамевска.  

Други присутни: Елена Костова од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ja отвори 23-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.  

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 првото продолжение на 21-та седница на Советот 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 25.06.2015 

година. 

2. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.06.2015 година. 

3. Предлог - Одлука за набавка на санитарна галантерија, за потребите на 

Агенцијата. 

4. Разно. 

 

 

 

Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од првото продолжение на 21-та 

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

одржано на 25.06.2015 година. 

Г-дин Фетаи, во врска со неговото отсуство од седницата, рече дека во тој период 

бил учесник на меѓународна конференција која се одржала од 22 до 28 јуни 2015 

година во Дубровник, Хрватска. Се изјасни дека од неговиот мобилен телефон од 

технички причини не можел да испрати порака за да го најави отсуството, но рече дека 

директорот бил информиран дека г-дин Фетаи нема да биде тој период во Република 
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Македонија. Најави дека доколку е потребно, може да приложи докази и аргументи со 

кои ќе го поткрепи неговото учество на конференцијата. 

Г-дин Петрушевски предложи, во записникот, под отсутни членови на Агенцијата, 

по името на д-р Милаим Фетаи, да се додаде – учество на конференција. Истото да се 

додаде и во записникот од 22-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.06.2015 година, бидејќи и тогаш г-дин 

Фетаи бил отсутен од истата причина. 

Советот на Агенцијата, со 5 гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин Фетаи, со 

предложената корекција, го усвои Записникот од првото продолжение на 21-та седница 

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

25.06.2015 година., со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

 Советот на Агенцијата го разгледа и со 5 гласа „за“ и еден воздржан глас од г-дин 

Фетаи, со предложената корекцијата, го усвои Записникот од 22-та седница на Советот 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 25.06.2015 

година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски, во однос на точката, објасни дека во основниот договорот со 

изведувачот на деловниот објект на Агенцијата „Палата Панко Брашнаров“, не се 

предвидени санитарни додатоци, како што се корпи за отпадоци, четки и сл. и од таа 

причина, побарани се три понуди за обезбедување на санитарна галантерија, а станува 

збор за набавката од мала вредност, под 500 евра. При тоа објасни дека кога 

претставници од Агенцијата биле на лице место кај сите 3 (три) понудувачи, се јавил 

сериозен проблем бидејќи бараната количина на корпи и четки, фирмите ја немале во 

доволен број. 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана 

Панева Парлеева, детално ја објасни потребата од обезбедување на санитарна 

галантерија, која ќе ги задоволи потребите на Агенцијата и со која ќе бидат опфатени 

сите катови од објектот. 

Г-дин Фиданоски, се јави за дискусија, за како што рече добронамерна техничка 

корекција во излагањето на г-ѓа Парлеева. Имено рече дека не се користи терминот 

„понудени се три понуди“ туку „дадени се три понуди“ и не треба  да се употребува 

зборот „роба“ туку „стока“. 

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

Зоран Трајчевски, бр.03-4338/1 од 03.07.2015 година и едногласно даде одобрение 

Директорот на Агенцијата, да донесе Одлука за набавка на санитарна галантерија, за 

потребите на Агенцијата, во износ кој нема да надмине 18.592,00   денари, со вклучен 

ДДВ. 

  За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во 

деловниот објект на Агенцијата, ПАЛАТА „ПАНКО БРАШНАРОВ”, се одобрија 

финансиски средства за набавка на санитарна галантерија (во износ од 15.756,00 

денари без пресметан ДДВ и износ на ДДВ кој се пресметува посебно и изнесува 

2.836,00 денари – вкупна цена со вклучен ДДВ изнесува 18.592,00 денари), од страна 
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на Друштвото за трговија и услуги „МЕРКУР“ ДОО, Скопје, според нивната доставена 

понуда, (наш бр.05-4370/1 од 02.07.2015 година), која беше најсоодветна за потребите 

на Агенцијата. 

  За реализирање на горенаведената услуга, средствата се обезбедени од 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 

година. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 

потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

 

Точка 4 

Разно. 

Немаше точки под Разно. 

 

 

 
 
     

Бр.02- 4385/3                                                       Агенција за аудио и 

30.07.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  

С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

 

                                                                           Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


