ЗАПИСНИК
од 25 - та седница на Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 20.08.2015 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 (породилно
отсуство).
На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Присутни од Стручна служба: д-р Андриана Скерлев – Чакар, Маја Дамевска,
Билјана П. Парлеева, м-р Магдалена Давидовска – Довлева, м-р Ивана Стојановска.
Други присутни: Владимир Медарски од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски ja отвори 25-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 предложениот дневен ред, г-дин Петрушевски најави дека ќе се
разгледа уште една точка под Разно, со наслов: „ Предлог за измена на Одлука за
потреба од јавна набавка – печатарски услуги “.
Други предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.07.2015 година.
2. Предлог – Одлука за доделување дозвола на ТРД ТВ КОБРА ДОО Радовиш, за
телевизиско емитување на програмски сервис преку ЈЕКМ што не користи ограничен
ресурс, на регионално ниво.
3. Предлог - Oдлука за промена во сопственичката структура на ТРД РАДИО
СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.
4. Предлог - одлука за набавка на фолдери и плочки за врата.
5. Предлог - Одлука за продажба на движна ствар – патничко моторно возило.
6. Разно.
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Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 24-та седница на Советот на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.07.2015 година.
Г-дин Трајчев, иако како што рече немал обичај да дава забелешки во однос на
записниците, но сега заради допрецизирање на содржината во записникот, даде
забелешки во делот на неговото излагање. На страна 2 од Записникот, стоеше „кажал
г-дин Фиданоски“, и предложи да стои „кажа г-дин Фиданоски“, заради употреба на
сегашно време и затоа што се добива впечаток дека г-дин Фиданоски не бил присутен
на седницата. На страна 6 место зборовите „ќе се установи така“, предложи да стојат
зборовите “ќе се преземат соодветни мерки“, бидејќи тоа не бил термин кој г-дин
Трајчев го употребува. На страна 12, во точка 8, рече дека има суштинска забелешка
во однос на прецизирање на неговото прашање, каде прашува дали изворниот код ќе
биде во сопственост на Агенцијата, а во записникот е ставено дали софтверот ќе биде
во сопственост на Агенцијата, бидејќи тие две работи се различни меѓу себе.
Г-дин Фетаи, имаше забелешка во неговото излагање кое се наоѓаше на страна 4
од Записникот. Предложи наместо зборовите „со можност да се жалат и врвот е
директорот“, да стојат зборовите „со можност да се жалат и до директорот“.
Г-дин Фиданоски во однос на неговото излагање, рече дека има серија
лингвистички забелешки околу композицијата како е запишано, но тие генерално
немаат влијание на содржината на она што е пренесено и од тие причини нема да даде
официјална забелешка за записникот.
Г-дин Петрушевски објасни дека најголемиот број на забелешки беа од г-дин
Трајчев и за него се сосема прифатливи. Негова дилема беше дали на седницата да се
прифати се што предложија г-дин Трајчев и г-дин Фетаи или записникот да се одложи.
Во таа насока предложи службите да ги земат предвид сите забелешки што ги кажаа гдин Трајчев, г-дин Фетаи и г-дин Фиданоски во поглед на лингвистичките забелешки и
потоа да се стави на усвојување на првото продолжение на 25-та седница како нова
верзија на Записникот од 24-та седница на Советот на Агенцијата.
Точка 2
Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог – Одлуката за доделување дозвола на
ТРД ТВ КОБРА ДОО Радовиш, за телевизиско емитување на програмски сервис преку
ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво. Објасни дека трговското
радиодифузно друштво во текот на изминатите месеци, неколку пати поднесувал
барање за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи
ограничен ресурс, на регионално ниво и потоа го повлекувал барањето. По
разгледување на последното барање, се утврдило дека ТРД ТВ КОБРА ДОО Радовиш
ги исполнува условите и обврските утврдени со ЗААВМУ и прописите утврдени со овој
Закон. Додаде дека радиодифузерот работи и ќе продолжи да работи и во иднина, при
што со новата дозвола ќе биде променето техничкото средство преку кое ќе се врши
телевизиското емитување.
Г-дин Фиданоски праша дали и досега ТРД ТВ КОБРА ДОО Радовиш, во истиот
регион зрачел на регионално ниво, при што г-дин Петрушевски му одговори потврдно.
Г-дин Фетаи, во врска со тоа што веќе имаше неколку случаи да телевизии, кои
од телевизиско емитување преку дигитален терестријален мултиплекс преминаа во
телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, објасни дека
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тоа преминување е направено исклучиво поради економски причини, така да форматот
и сето она како функционирале телевизиите до сега, останува неизменето. Појасни
дека за таа цел Агенцијата им излегува во пресрет на нивните идеи и концепт како тие
понатаму да се етаблираат во медиумскиот простор. Г-дин Фетаи додаде дека
поднесените барања за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен
ресурс, значат прилагодување на нивните економски можности. Во поглед на
гледаноста, рече дека таа сега им опаѓа, затоа што претходно и публиката која не била
приклучена на кабелските оператори, имала можност да ги гледа.
Г-дин Петрушевски потврди дека е петти или шести случај како се поднесуваат
барања за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис преку
ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс. Според него веројатно тоа е од финансиски
причини бидејќи за надоместокот за дозволата помалку се плаќа, но рече дека на овој
начин навистина им се намалува гледаноста, додека од друга страна пак се
ослободува простор во мултиплексот за терестријално емитување.
Г-дин Фиданоски побара информација за бројот на вработени наведени во
поднесената документација од ТРД ТВ КОБРА ДОО Радовиш.
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева, одговори дека во моментот не може да се сети за
бројот на вработени новинари, но ТРД ТВ КОБРА ДОО Радовиш ги исполнува условите
од ЗААВМУ и Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски
услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.
Г-дин Трајчевски, потенцираше дека и покрај тоа што телевизиите го напишале и
доставиле во документацијата, по добивањето на дозволата во рок од 30 дена,
овластени лица од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ќе
спроведат стручен надзор и ќе се утврди дали работат според закон. Исто така нагласи
дека Стручната служба треба да подготви и испрати три дописи и тоа: да се известат
сите ОЈЕКМ што не користат ограничен ресурс, кои ја вршат дејноста во подрачјето за
коешто е доделена дозволата, односно подрачјето Д4 - Боскија, да склучат договори
за емитување со ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш, почитувајќи ги принципите на
објективност, транспарентност и недискриминација, согласно член 77 став 6 од
Законот, да се испрати известување до операторот ОНЕ дека престана да важи
претходната дозвола за телевизиско емитување преку дигитален терестријален
мултиплекс на ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш и да се испрати допис до
операторот ОНЕ, со кој ќе се побара во иднина да се коригира досегашниот износ на
фактурата за доставување на сигналот на горенаведениот субјект, односно истата да
се намали.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.08-910 од 18.08.2015 година и едногласно донесе Одлука за
доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно
забавен општ формат на македонски јазик, на регионално ниво, на подрачјето Д4 –
Боскија (Општина Струмица, Општина Радовиш, Општина Конче, Општина Василево,
Општина Босилово, Општина Ново Село, Општина Дојран, Општина Богданци,
Општина Валандово, Општина Гевгелија), на Трговското радиодифузно друштво
Телевизија КОБРА ДОО Радовиш, бул. „Александар Македонски“ бр.18, Радовиш, со
ЕМБС 4700309 и ЕДБ 4023993106040, со текст како што беше предложена.
Советот констатираше престанок на важност по сила на закон на дозволата за
телевизиско емитување преку дигитален терестријален мултиплекс на Трговското
радиодифузно друштво Телевизија КОБРА ДОО Радовиш.
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Телевизискиот програмски сервис ќе се емитува преку јавна електронска
комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.
Се задолжи Секторот за правни и економско финансиски работи во соработка со
Секторот за стратешко планирање и авторски права, со допис да ги извести сите
ОЈЕКМ што не користат ограничен ресурс, кои ја вршат дејноста во подрачјето за
коешто е доделена дозволата, односно подрачјето Д4 - Боскија, да склучат договори
за емитување со ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш, почитувајќи ги принципите на
објективност, транспарентност и недискриминација, согласно член 77 став 6 од
Законот.
Се задолжи Секторот за правни и економско финансиски работи, да испрати
известување до операторот ОНЕ дека престана да важи претходната дозвола за
телевизиско емитување преку дигитален терестријален мултиплекс на ТРД Телевизија
КОБРА ДОО Радовиш, доделена од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Се задолжи Секторот за правни и економско финансиски работи да испрати допис
до операторот ОНЕ, со кој ќе побара во иднина да се коригира досегашниот износ за
горенаведениот субјект на фактурата за сигналот кој го доставуваше, односно истата
да се намали.
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“ и на веб страницата на Агенцијата.

Точка 3
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева ја образложи Предлог - Oдлуката за промена во
сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.02-955 од 18.07.2015 година и едногласно донесе Одлука со која се
дозволува промена во сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО
Свети Николе, со текст како што беше предложенa одлуката.
Со предложените промени на сопственичката структура на Трговското
радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе 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 координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави на веб страната на
Агенцијата.
Точка 4
Г-дин Трајчевски објасни дека за деловниот објект на Агенцијата, ПАЛАТА
„ПАНКО БРАШНАРОВ” (за делот кој што е во сопственост на Агенцијата), неопходно е
да се обезбедат фолдери и плочки за на врата, кои ќе ги задоволат потребите на
Агенцијата и со кои ќе бидат покриени сите спратови од објектот, во однос на
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означување на имињата на сите вработени во Агенцијата, секторите и одделенијата во
кои работат, како и означување на имињата на сите членови на Советот на Агенцијата.
Наведе дека станува збор за набавка која не ја надминува вредноста од 500 евра,
предвидена со закон.
Г-дин Петрушевски рече дека се работи за набавка од мала вредност за која не е
потребна посебна процедура за доставување барања до други институции како што се
Советот за јавни набавки и Бирото за јавни набавки.
Г-дин Фиданоски даде забелешка на текстот на поднесениот предлог за
наведената точка кој се наоѓа во материјалите за седницата. Во него, во третиот пасус
одоздола и следствено на неколку места за оваа точка, стои „штампана плочка“ и
предложи да се коригира во „печатена плочка“ .
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.02-5098/1 од 18.08.2015 година и едногласно даде одобрение
Директорот на Агенцијата да донесе Одлука за избор на фирма која ќе
обезбеди/изработи фолдери и плочки за на врата за потребите на деловниот објект на
Агенцијата, ПАЛАТА „ПАНКО БРАШНАРОВ”, се одобруваат финансиски средства (во
износ од 30.210,00 денари без пресметан ДДВ и износ на ДДВ кој се пресметува
посебно и изнесува 5.438,00 денари – вкупна цена со вклучен ДДВ изнесува 35.648,00
денари), од страна на Друштвото за производство и промет на стоки и услуги „ДИЈАГ“
ДОО, Скопје, според нивната доставена понуда, бр.05-4995/1 од 11.08.2015 година.
За реализирање на горенаведената јавна набавка, средствата се обезбедени од
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015та година.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе
потребните активности согласно Законот за јавните набавки.
Точка 5
Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог - Одлуката за продажба на движна ствар
– патничко моторно возило. Објасни дека претходно е направена проценка на
вредноста на возилото која изнесува околу 6, 7 илјади евра. За да се реализира
набавката треба да се објави во два весника на македонски јазик и еден на албански
јазик, при што самата објава ќе биде во износ од 600-700 евра. Претходно имаше
ангажирано проценител за што исто така беше одвоена одредена сума. Г-дин
Трајчевски рече дека се сомнева во извршување на продажбата на возилото НИСАН
КАШКАИ“ со оглед на состојбата во која се наоѓа возилото. Во таа насока предложи
доколку наведеното службено возило не се продаде, заедно со другото службено
возило на Агенцијата кое се наоѓа во слична состојба, подобро да се подарат односно
отстапат на Службата за општи и заеднички работи, отколку Агенцијата да влегува во
дополнителни трошоци за самата постапка.
Г-дин Фиданоски, во контекст на тоа што го кажа г-дин Трајчевски, се надоврза и
праша, дали доколку во иднина Агенцијата има потреба од ново службено моторно
возило, постои можност да се направи замена старо за ново, со што цената за новото
возило би се намалила, односно дали вреди и на тој начин да се размислува?
Г-дин Трајчевски, одговори дека согласно Законот за јавни набавки, на јавните
институции таа можност не е дозволена и за таа цел мора да одат две одвоени
постапки, продажба и купување. Се согласи дека доколку се искористеше таквата
алтернатива, Агенцијата финансиски ќе поминеше многу подобро.
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Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.02-5099/1 од 18.08.2015 година и едногласно даде одобрение
Директорот на Агенцијата да донесе Одлука за продажба на движна ствар преку
електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството
за Финансии – Управа за имотно правни работи:
- патничко моторно возило марка „НИСАН КАШКАИ“ – 1,4, со регистарска таблица SK115-UB, број на шасија SJNFCA10U1395639, број на мотор K9K93448D, година на
производство 2009, боја на каросеријата „Металик Црна – 20“.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе
потребните активности согласно Законот за користење и располагање со стварите во
државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на
Република Македонија бр.78/15, 106/15).
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на директорот и на
Советот на Агенцијата, да го објави Огласот за јавно наддавање, во 2 (два) дневни
весника, кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред
денот на објавување на објавата и 1 (еден) дневен весник кој се издава на јазикот што
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од
македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, на чие
подрачје се наоѓа движната ствар предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци
пред денот на објавување на објавата, и притоа објавувањето да биде на товар на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како –корисник на движната
ствар.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на директорот и на
Советот на Агенцијата, Огласот за јавно наддавање да го објави на веб страната на
Агенцијата, заклучно со 11.09.2015 година, кога ќе се одржи јавното наддавање.
Точка 6
Разно
- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.05-5123/1 од 19.08.2015 година и едногласно даде одобрување за
изменување на Одлуката за потреба на јавна набавка бр.05-4896/1 од 31.07.2015
година, за следниот предмет на јавна набавка – Печатарски услуги.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе
потребните активности согласно Законот за јавните набавки.

Бр. 02-5091/7
02.09.2015 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.
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