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ЗАПИСНИК 
од 29-та седница на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 
                                         одржана на 17.09.2015 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 Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, Лазар Трајчев, м-р Методија Јанчески и 
Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата:/ 

На седницата присуствуваше д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, Горан Радуновиќ, Билјана 
П. Парлеева, Цветанка Митревска, м-р Ивона Муфишева Алексовска, Маја Дамевска, 
м-р Ивана Стојановска, Арѓенд Џелили. 

Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ.  
 
 

 
Г-дин Петрушевски ja отвори 29-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.  

Г-дин Петрушевски ги информира присутните дека на седницата ќе се разгледаат 
уште две дополнителни точки под Разно, со наслов: „Предлог - Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот за службена облека и обувки во Стручната 
служба на АААВМУ бр.01-1880/1 од 12.03.2015 година“ и „Предлог - Одлука за исплата 
на средства за национално кофинансирање (НКФ) на 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“. 

Г-дин Трајчевски, во однос на дневниот ред појасни, за да се донесе “Предлог - 
Одлуката за потреба од јавна набавка: Службена облека и обувки“ (точка 7 од 
предложениот дневен ред за 29-та седница), неопходно е првично да се изврши измена 
на Правилникот за службена облека и обувки во Стручната служба на АААВМУ, бидејќи 
еден од вработените, на работното место Домаќин, не е опфатен со подзаконскиот акт. 
Во таа насока предложи точката 7 да се тргне од дневниот ред и да се предложи на 
една од наредните седници, по усвојување на наведениот правилник. 

Други предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со предлогот на г-дин Трајчевски, го усвои 
следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 28-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.09.2015 година. 

2. Предлог – Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на 
програмски сервис, преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на државно ниво.  
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3. Предлог - Oдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на 
програмски сервис, преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс, на регионално ниво. 

4. Предлог - Одлука за отпис од сметководствената евиденција на ДППУ “ЕРА 
КОМПАНИ “ДОО Скопје. 

5. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: ИСО Сертификација. 

6. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Изработка на студија (преку 
спроведено истражување на мислењето на публиката). 

7. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Систематски прегледи на 
вработените во Агенцијата. 

8. Предлог - Одлука за набавка на разводна табла со опрема. 

9. Разно. 
 
 
 

 
Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 28 -та 
седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
одржана на 10.09.2015 година, со текст како што беше предложен. 

 

Точка 2 

Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог – Одлуката за доделување дозвола за 
телевизиско емитување на програмски сервис, преку ЈЕКМ што не користи ограничен 
ресурс, на државно ниво. Објасни дека лицето Сеад Кочан, до Агенцијата поднесе 
уредно Барање за доделување дозвола без објавување на јавен конкурс, за 
телевизиско емитување. По разгледување на Барањето, 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. По доделувањето на 
дозволата, лицето се обврзува да започне со вршење на дејноста најдоцна до 
15.01.2016 година. При тоа потсети дека досега Советот, дозвола без објавување на 
јавен конкурс на државно има доделено на ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово, на правното 
лице Друштво со ограничена одговорност “Company 21” ДОО, Република Косово и на 
Друштвото за трговија и услуги “Медиа Ворлд Невс” ДООЕЛ, Скопје.  

Г-дин Фиданоски, на почетокот и честита на Стручната служба на Агенцијата, во 
поглед на експедитивноста на подготовка на точката, на проверка на документацијата, 
бидејќи како што рече, на 14.09.2015 е поднесено барањето, на 16.09.2015 е подготвен 
материјалот за седница, а ден потоа, на 17 септември Советот ја разгледува на 
седница. Се надева дека службата во иднина ќе биде исто вака експедитивна и за 
други работи како и за оваа. При тоа, како што рече, иако сè уште формално не е 
доделена дозволата, му честита на барателот, бидејќи согласно Законот, Советот на 
Агенцијата, е обврзана да му ја додели дозволата. Праша јавно, кога ќе се спроведе 
контролен надзор, со кој ќе се провери, 30 вработени, 10 новинари, 25 квадрати студио, 
12 квадрати режија итн., согласно Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио 
емитување, односно дали ќе се спроведе по 15.01.2016 година, кога е и крајниот рок со 
кој лицето се обврзува да започне со вршење на дејноста или во рок од 30 дена од кога 
Советот ќе ја додели дозволата? 
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Г-дин Трајчевски одговори дека крајниот рок телевизијата да започне со вршење 
на дејноста е најдоцна до 15.01.2016 година. По отпочнување на работата, односно во 
наредните 30 дена по крајниот рок, ќе се изврши контрола дали телевизијата ги 
исполнува условите согласно Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио 
емитување. За тоа какви услови предвидува да има, лицето Сеад Кочан има доставено 
елаборат кој е во согласност со правилникот. Што се однесува до процедурата која се 
практикува во Агенцијата, е да кога ќе се појави заинтересирана страна, за да нема 
постојани допишувања и враќања на документите кои ги поднесуваат, претходно 
барателите имаат состаноци со сите раководители на надлежните Сектори во 
Агенцијата, за да ја усогласат документацијата која ја поднесуваат. Кога ќе имаат 
готова и уредна документација, поднесуваат Барање, точката влегува во архива и оди 
на дневен ред. Потсети дека исто така за многу кратко време од неколку дена била 
закажана седница и за другите телевизии, но тоа не значи дека претходно неколку 
месеци наназад заинтересираните страни не биле во постојана комуникација со 
Стручната служба за да подготват уредна документација. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-1015 од 16.09.2015 година и едногласно донесе Одлука за 
доделување дозвола на Сеад Кочан, со адреса на живеење на ул.“Димче Мирчев“ 
бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, за телевизиско емитување на програмски сервис со 
претежно информативен општ формат, кој ќе се емитува преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на државно ниво, со текст како 
што беше предложена. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, Одлуката за 
доделување дозвола да ја достави до Сеад Кочан, со адреса на живеење на ул.“Димче 
Мирчев“ бр.20-1/6, Скопје-Центар, Центар, со цел да се регистрира како трговско 
радиодифузно друштво во соодветниот регистар. Во рок од 15 дена од денот на 
приемот на регистрацијата, Агенцијата ќе ја издаде предметната дозвола. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско финансиски работи во соработка со 
Секторот за стратешко планирање и авторски права, во рок од 5 дена од денот на 
издавањето на предметната дозвола, со допис да ги извести сите ОЈЕКМ што не 
користат ограничен ресурс, кои ја вршат дејноста во подрачјето за коешто е доделена 
дозволата за емитување, да го/ги извести операторот/ите преку кои ќе се емитува 
програмскиот сервис, да склучи/ат договор со радиодифузерот, почитувајќи ги 
принципите на објективност, транспарентност и недискриминација.  

 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. 

 Г-дин Петрушевски, по доделување на дозволата, упати честитки до г-дин Кочан 
надевајќи се дека ќе работи успешно на медиумскиот пазар, бидејќи има голем број на 
телевизии, а мал пазар. 

 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог - Oдлуката за доделување дозвола за 
телевизиско емитување на програмски сервис, преку ЈЕКМ што не користи ограничен 
ресурс, на регионално ниво. Објасни дека се работи за промена на техничкото 
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средство преку кое ќе се емитува телевизискиот програмски сервис, а не за нов субјект 
на пазарот. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-1014 од 16.09.2015 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 
Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица ул. „Никола Тесла“ бр.4-1/7, Струмица, со ЕМБС 
5232031 и ЕДБ 4003998102670 со текст како што беше предложена. 

 Советот констатира престанок на важност по сила на закон на дозволата за 
телевизиско емитување преку дигитален терестријален мултиплекс на Трговското 
радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица. 

 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, да склучат договори за 
емитување со ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, 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 Телеканал 
А1 ДООЕЛ Струмица, доделена од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско финансиски работи да испрати допис 
до оператор 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 4 

Помошник раководителот на Секторот за правни и економско – финансиски 
работи, Горан Радуновиќ, ја образложи предложената Одлука за отпис на долг од 
сметководствената евиденција на ДППУ “ЕРА КОМПАНИ “ДОО Скопје. 

   Г-дин Трајчев се јави за дискусија и постави две прашања во врска со целата 
постапка: 

- Првото прашање се однесуваше на Записникот за судско порамнување каде што 
како тужена страна била Надица Наскоска. Прашањето е ако тужена страна била 
Надица Наскоска, зашто е прифатено да се направи судско порамнување со правното 
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лице ДППУ Ера Компани ДОО Скопје, без да има какво било обезбедување, ако 
обврзник за плаќање на долгот е Надица Наскоска, бидејќи таа е тужена страна во 
моментот на склучување на судското порамнување и зошто Надица Наскоска не била 
опфатена со судското порамнување за да може од неа да се наплатат средствата, и 
при тоа како е дојдено до ова порамнување? 

- Второто прашање се однесуваше во врска со постапката за ликвидација. Бидејќи 
не се работи за стечај, каде што друштвото нема никаков имот како што имало во 
претходните случаи на седница, отворена постапка за стечај без да има имот и не 
може да се наплати. Очигледно е затоа што е постапка за ликвидација, ова друштво 
имало некаков остаток од ликвидациона маса. По завршување на ликвидацијата, ние 
како Агенција сме имале можност и обврска да се јавиме во постапката како доверител 
и да си наплатиме. Овде се работи за завршена постапка за ликвидација каде останал 
некаков имот кој што се разделил на содружниците, на сопствениците на тој удел. 
Прашањето е како постапката е ликвидирана и дали Агенцијата земала активна улога 
за да може да се донесе заклучок и што може да се направи во оваа фаза, дали може 
да се преземат било какви мерки и дејствија за да Агенцијата ги наплати тие средства, 
бидејќи не се работи за стечај? 

Помошник раководителот на Секторот за правни и економско – финансиски 
работи, Горан Радуновиќ, одговори дека не може да даде прецизен одговор на 
прашањата, бидејќи тој не бил присутен на рочиштето. Но, потенцира дека Агенцијата 
ја поседува целокупната документација за целата постапка, како и Заклучокот на 
Советот донесен на 22.02.2010 година, пред да се изврши судското порамнување за да 
се прифати барањето на адвокатот да се води вонсудски спор и обврската за плаќање 
на целокупниот долг да ја преземе ДППУ „ЕРА КОМПАНИ“ ДОО Скопје. Додаде дека 
процесот е воден повеќе години. 

Г-дин Трајчев, во дискусијата, по предлог на г-дин Петрушевски, се согласи да се 
повика лицето кое што може да одговори на поставените прашања. Рече дека можеби 
има аргументи, но вака гледано се работи за штетно порамнување затоа што 
Агенцијата претрпела штета кога должникот имал имот, а не се работело за стечај и 
додаде дека треба да се испита темелно целиот процес и на една од наредните 
седници да се даде информација. 

Раководителката на Одделението за административно-правни работи, Цветанка 
Митревска, на првото прашање одговори дека била поднесена тужба против Надица 
Наскоска и ДППУ „ЕРА КОМПАНИ“ ДОО Скопје. Од кога биле на првото судско 
рочиште, до Советот било доставено барање за вонсудско решавање на спорот. Потоа 
е подготвена и поднесена информација до Советот на радиодифузија на Република 
Македонија, која е разгледана на 3-та седница одржана на 12.02.2010 година. Во 
информацијата, меѓу другото е образложено дека од страна на полномошникот на ТРД 
ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје, адвокатот Јован Најденовски, е доставено барање, во кое се 
предлага „Повлекување на Барањето за привремена мерка и на тужбата во однос на 
првотужената Надица Наскоска и потпишување на судско порамнување само со 
второтужената ЕРА КОМПАНО ДОО Скопје, бидејќи ЕРА КОМПАНИ ќе ја преземе 
обврската плаќањето на долгот по основ на предметна тужба“. Г-ѓа Митревска објасни 
дека од тие причини е повлечено барањето за првотужената Надица Наскоска, бидејќи 
ЕРА КОМПАНИ ќе одговара за целото побарување. 

Раководителката на Одделението за нормативно-правни работи, м-р Ивона 
Муфушева Алексовска, одговори на второто прашање. Објасни дека должникот 
Друштвото за производство, промет и услуги Ера Компани ДОО Скопје, не го исполнил 
во целост тоа што е утврдено во Судското порамнување од 25.02.2010 година, односно 
не го плати долгот на 10 рати. Имено, по плаќањето на првата и втората рата, двете во 
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износ од 226.283,00 денари, и покрај упатените предупредувања од Советот, 
должникот Друштвото за производство, промет и услуги Ера Компани ДОО Скопје не се 
придржувал кон условите утврдени во Судското порамнување, поради што Советот за 
радиодифузија на ден 10.12.2010 година до извршител Златко Пејовски од Скопје, 
поднел Барање за спроведување извршување. По преземените извршни дејствија од 
страна на извршителот во изминатиот период, како што се изготвување налог за 
извршување од сметка на должникот, проверка на недвижен имот на должникот, и 
проверка дали должникот е сопственик на моторно возило, извршена е наплата само 
на износ од 94.956,00 денари на ден 14.12.2010 година, со кои се намирени дел од 
извршните трошоци. Овие средства се единствени пристигнати средства на сметката 
на должникот до денес. До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 
ден 15.09.2015 година, од Извршителот Златко Пејовски од Скопје, доставен е Заклучок 
за запирање на извршувањето спрема должникот Ера Компани ДООЕЛ Скопје, за 
спроведување на извршување во вредност од 1.810.260,00 денари, поради престанок 
на должникот и бришење од Централниот регистар на РМ со Решение од 12.05.2015 
година, донесено врз основа на Одлука за бришење и разрешување на ликвидаторот 
од 30.04.2015 година. 

Г-дин Трајчев, по доставените одговори, рече дека се работи за постапка која 
веќе е спроведена, прашање е дали порамнувањето требало да оди на еден кога 
имало и друг солидарен должник, но не навлегува бидејќи тоа е одлука на претходниот 
Совет на радиодифузија. Во однос на тоа зошто не е спречена таа ликвидациона маса 
тоа е друга работа. За тоа, што може да се направи во иднина, рече дека треба 
повторно да се утврди целата постапка, со можност да се ангажираат и други 
институции за да се испита целата постапка за ликвидација и ако може да се наплати 
долгот од некаков имот ако постои. Предложи да не се изгласа отпишување на 
побарувањето на оваа седница и да се направат напори да се наплати долгот пред да 
се испише.  

Г-дин Фиданоски рече, бидејќи станува збор за износ од околу 30.000 евра, што 
според него претставува една сериозна сума, вреди обидот што го предлага г-дин 
Трајчев и во таа насока ќе го поддржи предлогот да се одложи точката. 
 Советот на Агенцијата едногласно одлучи да не даде одобрување со кое од 
сметководствената евиденција на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, ќе се отпише  долгот на Друштвото за производство, промет и услуги “ЕРА 
КОМПАНИ” ДООЕЛ Скопје, во износ од 1.810.260,00 денари.  

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, повторно да 
направи анализа на предметот за отпишување на долгот на Друштвото за  
производство, промет и услуги “ЕРА КОМПАНИ” ДООЕЛ Скопје, по потреба да се 
ангажираат и други надлежни институции за добивање на информации, за да се утврди 
дали постои правна можност, да се отвори целата постапка за наплата на средствата 
во износ од 1.810.260,00 денари. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, да подготви 
информација за седница на Советот. 

 
 

Точка 5 

Раководителката на Одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана 
Панева Парлеева, ја објасни Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка: ИСО 
Сертификација. 
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Г-дин Петрушевски, праша, дали постапката за наведената јавна набавка, ќе 
заврши со електронска аукција? 

Г-ѓа Парлеева одговори дека постапката ќе заврши со електронска аукција и дека 
постои можност предвидената сума да биде пониска од очекуваната. 

Г-дин Јанчески, постави прашање. Бидејќи е избран стандард ИСО 9001:2008, 
праша како е направен изборот за тој меѓународен стандард, бидејќи има и други 
меѓународни стандарди? 

Г-ѓа Парлеева одговори дека тој е основен појдовен ИСО Сертификат и треба да 
го има секоја поголема институција. Останатите стандарди преставуваат дополнителен 
елемент на основниот ИСО 9001:2008. 

Г-дин Петрушевски појасни дека ИСО Сертификацијата преставува процес на 
проверка, дали вработените работат согласно процедурите кои ги регулираат 
најважните процеси во секој сектор. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5458/3 од 15.09.2015 година и едногласно даде одобрение 
Директорот на Агенцијата, да донесе Одлука за спроведување на постапката за јавна 
набавка - услуга: ИСО Сертификација. 

  Реализацијата на горенаведената услуга е во согласност со Годишниот план за 
јавни набавки за 2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.05-5402/1 од 11.09.2015 година, а средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2015-
та година. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 
потребните активности согласно Законот за јавни набавки. 

 
 
Точка 6 

Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка: 
Изработка на студија (преку спроведено истражување на мислењето на публиката). 
Објасни дека до Агенцијата се доставени две барања за објавување конкурс од страна 
на правното лице ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип и физичкото лице Слободанка 
Блажевска како заинтересирани страни за доделување дозвола за телевизиско 
емитување преку терестријален мултиплекс, на државно ниво и од правното лице 
Компани 21-М Дооел Скопје, за доделување дозвола за телевизиско емитување на 
национално ниво преку дигитален терестријален мултиплекс. Согласно Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата треба да изработи студија со која 
ќе ја утврди оправданоста за објавување јавен конкурс.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5460/3 од 16.09.2015 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапката за јавна набавка - услуга: Изработка на студија (преку 
спроведено истражување на мислењето на публиката), за потребите на Агенцијата. 

 Реализацијата на горенаведената услуга е во согласност со Годишниот план за 
јавни набавки за 2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.05-5402/1 од 11.09.2015 година, а средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2015-
та година. 
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 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 
потребните активности согласно Законот за јавни набавки. 

 

 

Точка 7 

   Раководителката на Одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана 
Парлеева Панева, ја објасни Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка: 
Систематски прегледи на вработените во Агенцијата 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5459/3 од 15.09.2015 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапката за јавна набавка - услуга: Систематски прегледи на 
вработените во Агенцијата. 

 Реализацијата на горенаведената услуга е во согласност со Годишниот план за 
јавни набавки за 2015 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, бр.05-5402/1 од 11.09.2015 година, а средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2015-
та година. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 
потребните активности согласно Законот за јавни набавки. 

 

Точка 8 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5389/2 од 15.09.2015 година и со шест гласа „за“ и еден воздржан 
глас од г-дин Фиданоски, даде одобрување Директорот на Агенцијата да донесе 
Одлука за избор на фирма која ќе испорача и монтира разводна табла со опрема за 
автоматско вклучување/исклучување на фасадно осветлување за деловниот објект на 
Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“, во износ кој нема да надмине 8.700,00 денари, 
без вклучен ДДВ. 

 Од 3 (три) доставени понуди, Понудата со бр.05-5396/1 од 10.09.2015 година, од 
Друштвото за градежништво „ЕЛЕКТРО ХАУС“ ДООЕЛ Скопје, во износ од 8.700,00 
денари, без пресметан ДДВ, финансиски беше најповолна за Агенцијата. 

 За реализацијата на горенаведената одлука, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2015-
та година. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 
потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 

 

 

Точка 9 

Разно 

- Г-дин Трајчевски објасни дека измените и дополнувањата на Правилникот за 
службена облека и обувки на вработените во стручната служба на Агенцијата, се во 
врска со потребата за обезбедување службена облека и за лицето кое како 
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надворешен соработник е ангажирано во Агенцијата на работното место Домаќин и кој 
ќе има обврска за задолжително носење на службена облека. 

 Г-дин Фиданоски, праша, бидејќи во образложението е наведено дека станува 
збор за надворешен работник, дали со него е склучен договор на дело за работата 
домаќин во АААВМУ и дали тоа лице е домаќин за целиот објект или само за 
деловниот објект што го поседува Агенцијата. Доколку е за целиот објект дали го плаќа 
само Агенцијата или партиципира и сопственикот на останатиот дел од објектот? 

 Г-дин Трајчевски одговори дека домаќинот е вработен преку Агенција за 
привремени вработувања, а АААВМУ го ангажирала само за нејзини потреби и не е 
ангажиран од друга институција.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.01-5469/1 од 16.09.2015 година и едногласно донесе Правилник за 
изменување и дополнување на Правилникот за службена облека и обувки на 
вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги бр.01-1880/1 од 12.03.2015 година, со текст како што беше предложен. 

 Измените и дополнувањата на горенаведениот правилник, се во врска со 
потребата за обезбедување службена облека и за лицето кое како надворешен 
соработник е ангажирано во Агенцијата на работното место Домаќин и кој ќе има 
обврска за задолжително носење на службена облека. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи да изработи 
пречистен текст на горенаведениот подзаконски акт. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, Правилникот 
да го објави на огласната табла на Агенцијата. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и 
на Советот на Агенцијата, подзаконскиот акт да го објави на веб страната на Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

- Помошник раководителот на Секторот за правни и економско – финансиски 
работи, Горан Радуновиќ ја објасни Предлог - Одлуката за исплата на средства за 
национално кофинансирање (НКФ) на 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“. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.02-5467/2 од 16.09.2015 година и едногласно даде одобрување да се 
донесе Одлука за исплата на средства за национално кофинансирање (НКФ) на 
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 – 7.897,09 евра во денарска 
противвредност на денот на конверзијата. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, исплатата да 
ја реализира, согласно на членот 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). 
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 Трансферот на горенаведените средства на сметката на Националниот фонд 
треба да се изврши на 18.09.2015 година, најдоцна до 10.00 часот. 

 Горенаведените средства се предвидени во Буџетот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за национално кофинансирање (НКФ). 

 

 

 
 
 
  

Бр. 02-5453/11                                              Агенција за аудио и 
30.09.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

 
                                 
                                   Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с. р. 


