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ЗАПИСНИК 

од 30-та седница на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                         одржана на 30.09.2015 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, Селвер Ајдини, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ (породилно 
отсуство), м-р Методија Јанчески (оправдано отсутен). 

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

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, Билјана П. Парлеева, 
Маја Дамевска, м-р Ивана Стојановска, Илија Витков. 

Други присутни: / 
 

Г-дин Петрушевски ja отвори 30-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.  

Претседател на Советот, г-дин Петрушевски, најави дека на седницата, од 
оправдани причини нема да бидат присутни членовите на Советот на Агенцијата, м-р 
Алма Машовиќ и м-р Методија Јанчески.  

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

Советот на Агенцијата, едногласно, го усвои следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 29 -та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 17.09.2015 година. 

2. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Анализа на родовите во 
програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање. 

3. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Службена облека и обувки. 

4. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Монтирање и набавка на 
автомобилски гуми и дополнителна опрема за службено возило на Агенцијата. 

5. Предлог - Одлука за повторна (втора) продажба на движна ствар – патничко 
моторно возило Nissan Qashqai Visia 1.5 dCi – SK – 115-UB. 

6. Разно. 
 
 

Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 29-та 
седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
одржана на 17.09.2015 година, со текст како што беше предложен. 
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Точка 2 

Раководителката на Одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана 
Панева Парлеева, ја објасни Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка: Анализа 
на родовите во програмските концепти и содржини на средствата за јавно 
информирање. 

Г-дин Петрушевски, постави прашање, дали наведената јавна набавка ќе се 
спроведе согласно член 17 став 1 алинеа 2 од Законот за јавни набавки? 

Г-ѓа Парлеева одговори дека јавната набавка „Анализа на родовите во 
програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање”, нема да се 
спроведе согласно член 17 став 1 алинеа 2 од Законот за јавни набавки, туку ќе се 
спроведе преку електронскиот систем за јавно наддавање. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5534/3 од 28.09.2015 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапката за јавна набавка - услуга: Анализа на родовите во 
програмските концепти и содржини на средствата за јавно информирање. 

  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 јавните набавки. 

 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски, објасни дека предложената Одлука за потреба од јавна 
набавка: Службена облека и обувки, е точка која беше одложена на минатата 29-та 
седница, бидејќи беше неопходно да се изврши измена на Правилникот за службена 
облека и обувки во Стручната служба на АААВМУ. По извршените измени и усвојување 
на наведениот правилник, точката повторно е ставена на дневен ред. 

Раководителката на Одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана 
Панева Парлеева, даде дополнителни информации во однос на Предлог-Одлуката. 

Г-дин Петрушевски, праша дали за наведената јавна набавка ќе има потреба да 
се бара согласност од Советот за јавни набавки?  

Г-ѓа Парлеева одговори, бидејќи станува збор за стока, Одделението за јавни 
набавки и општи работи, спроведува претходно детално истражување на пазарот на 
производители во Република Македонија  и во странство и треба да се добијат доволен 
број на производители во Република Македонија  и производители во странство. 
Претпоставува дека за толку малку финансиски средства, никој од прозводителите во 
странство не би аплицирал, па затоа  мора да се испрати барање за добивање на 
согласност од Советот за ЈН, за онаа јавна набавка на стока за која нема најмалку 3 
производители на пазарот во Република Македонија и 3 производители на пазарите во 
странство, што можат да ги исполнат барањата од техничките спецификации за 
поединечен дел кај постапките со барање за прибирање на понуди со проценета 
вредност до 5.000 евра во денарска противредност без вклучен ДДВ. 
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 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5540/3 од 28.09.2015 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапката за јавна набавка - стока: Службена облека и обувки за 
вработените лица, за потребите на Агенцијата. 

 Реализацијата на горенаведената постапка за јавна набавка 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 јавните набавки. 

 

Точка 4 

Раководителката на Одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана 
Панева Парлеева, ја објасни Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка: 
Монтирање и набавка на автомобилски гуми и дополнителна опрема за службено 
возило на Агенцијата. 

Г-дин Фиданоски, праша, бидејќи во Република Македонија има многу застапници 
на различни марки на автомобилски гуми, дали ќе се бара од доставувачите да понудат 
одредена марка на гуми или не? Појасни дека мисли на автомобилски гуми со повисок 
квалитет, односно дали ќе се бара понуда само за таков тип на гуми или пак од сите 
што ќе достават понуда?  

Г-ѓа Парлеева одговори дека Одделението за јавни набавки и општи работи, 
врши истражување на пазарот и испраќа анкетни прашалници до што е поголем број на 
понудувачи на пазарот, бидејќи во Република Македонија нема производители на 
автомобилски гуми. За таа цел ќе се преведе и техничката спецификација на странски 
јазик. Објасни дека нема да се бара конкретен бренд, туку од понудувачите ќе се бара 
да ги исполнат минималните параметри наведени во техничката спецификација. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5548/3 од 28.09.2015 година и едногласно даде одобрување за 
спроведување на постапката за јавна набавка - стока: Монтирање и набавка на 
автомобилски гуми и дополнителна опрема за службеното возило на Агенцијата. 

 Реализацијата на горенаведената постапка за јавна набавка 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 јавните набавки. 

 

Точка 5 

Г-дин Петрушевски, во врска со Предлог - Одлуката за повторна (втора) продажба 
на движна ствар – патничко моторно возило Nissan Qashqai Visia 1.5 dCi – SK – 115-UB, 
праша, доколку неколку пати не се успее со продажбата на возилото, дали Агенцијата 
има право сегашната цена да ја намали или сепак ќе мора и понатаму да се оди на 
продажба на возилото со истата цена? 
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Г-ѓа Парлеева одговори дека согласно Законот за користење и располагање со 
ствари од државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, според кој и 
Агенцијата се раководи при спроведување на постапката, во член 26, точка 6 е 
наведено второто јавно надавање преку електронскиот систем, но не и понатамошните 
наддавања. Второто јавно наддавање претставува законска обврска, и доколку и тоа не 
се реализира, останува на самиот орган да одлучи како ќе постапи понатаму. Појасни 
дека цената која сега ја има возилото, не смее да се намалува ниту зголемува, туку ќе 
остане истата која е утврдена од страна на овластен проценувач на транспортни 
средства.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.03-4292/3 од 29.09.2015 година и едногласно даде одобрување 
Директорот на Агенцијата, да донесе Одлука за повторна (втора) продажба на движна 
ствар – патничко моторно возило Nissan Qashqai Visia 1.5 dCi – SK – 115-UB. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и 
на Советот на Агенцијата, да го објави огласот за второ (јавно) наддавање со текст 
како што е предложен, 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. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, истиот ден кога 
ќе се објави огласот за второ (јавно) наддавање, огласот да го објави преку 
електронскиот систем за јавно наддавање, кој е во сопственост на Министерството за 
Финансии – Управа за имотно-правни работи. 

 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 денот кога ќе се одржи јавното наддавање. 

 

Точка 6 

Разно 

    Немаше точки под Разно. 

 
 
 

Бр.02-5605/6                                             Агенција за аудио и 
08.10.2015 година                                аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                             Претседател на Советот  

                     
                                      Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


