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ЗАПИСНИК 

од 31-та седница на Агенцијата за аудио  
и аудиовизуелни медиумски услуги 

                                         одржана на 08.10.2015 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, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев и Зоран Фиданоски. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: м-р Алма Машовиќ (породилно 
отсуство). 

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

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, д-р Андриана Скерлев 
Чакар, м-р Магдалена Давидовска Довлева, Билјана П. Парлеева, Маја Дамевска, м-р 
Ивана Стојановска, Илија Витков. 

Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ.  
 
 

 
Г-дин Петрушевски ja отвори 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 12:00 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата.  

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

Советот на Агенцијата, едногласно, со шест гласа „за“, го усвои следниот: 
 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 30 -та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.09.2015 година. 

2. Информација за спроведена анализа на предметот за отпис на долг на ДППУ 
“ЕРА КОМПАНИ” ДООЕЛ Скопје. 

3. Предлог - Одлука за пристап на електронската база на прописи на “Службен 
весник на Република Македонија. 

4. Предлог - Одлука за одобрување средства за пристап до Интернет 
дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија. 

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

6. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Горива за службените моторни 
возила на Агенцијата. 

7. Разно. 
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Точка 1 

Советот на Агенцијата го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 30-та 
седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
одржана на 30.09.2015 година, со текст како што беше предложен. 

 

 

Точка 2 

Г-дин Трајчевски побара објаснување во однос на предложената Информација за 
спроведена анализа на предметот за отпис на долг на ДППУ “ЕРА КОМПАНИ” ДООЕЛ 
Скопје. Имено, во предлогот кој е подготвен и доставен од Секторот за правни и 
економско-финансиски работи, во точка „V“ е забележано: „да се даде одобрение на 
Директорот на Агенцијата, пред надлежен суд да поведе судска постапка против 
Авдула Меметај, ликвидатор на Друштвото за производство, промет и услуги „Ера 
Компани“ ДООЕЛ Скопје, и праша што би значело да се поведе судска постапка? 

Раководителката на Секторот за правни и економско-финансиски работи, д-р 
Андриана Скерлев Чакар, одговори дека со поведување на горенаведената судска 
постапка, ќе се изврши надомест на штета. 

Г-дин Трајчев, рече дека Стручната служба на Агенцијата во предложената 
информација, темелно ја образложила фактичката состојба на случајот со долгот на 
ДППУ “ЕРА КОМПАНИ” ДООЕЛ Скопје, со предлог - мерки кои се во ред и се согласно 
Законот. Посочи дека е важно брзо да се преземат дејствија, за да постапката побрзо 
заврши и Агенцијата да си ги наплати средствата. Во таа насока очекува дека случајот 
ќе има позитивен исход и позитивни резултати за Агенцијата.  

 Советот на Агенцијата ја усвои Информацијата бр.03-5744/1 од 07.10.2015 година 
и едногласно даде одобрение на Директорот на Агенцијата, пред надлежен суд да 
поведе судска постапка против Авдула Меметај, ликвидатор на Друштвото за 
производство, промет и услуги „Ера Компани“ ДООЕЛ Скопје – во ликвидација, затоа 
што постапил спротивно на член 544, член 542 став 1 и член 548 став 2 од Законот за 
трговските друштва, со што нанел штета на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги.  

 Рок за поднесување на тужбата е една година по бришењето на друштвото од 
трговскиот регистар. 

 

 

Точка 3 

Г-дин Петрушевски во врска со Предлог - Одлуката за пристап на електронската 
база на прописи на “Службен весник на Република Македонија, објасни дека во ваков 
случај Законот не предвидува јавна набавка затоа што се работи за единствен 
понудувач на таа услуга во Република Македонија и се оди со директна уплата на 
потребните средства.  

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.02-5748/1 од 07.10.2015 година и едногласно даде одобрение 
Директорот на Агенцијата, да донесе одлука за обнова на 2 (два) кориснички пристапи 
до електронската база на прописи на “Службен весник на Република Македонија„ за 
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потребите на  Агенцијата, за период од 12 (дванаесет) месеци, во износ од 27.000,00 
денари, со пресметан ДДВ 18%. 

 Износот на средствата за пристап на електронската база на прописи на “Службен 
весник на Република Македонија„ е предвиден во Финансискиот план на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година. 

 

 

Точка 4 

Г-дин Петрушевски во врска со Предлог - Одлуката за одобрување средства за 
пристап до Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република 
Македонија, објасни дека како и за претходната точка, така и за оваа, се работи за 
единствен понудувач на услугата во Република Македонија и праша зошто 
предвидените средства, според него, се ниски? 

Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р 
Магдалена Давидовска Довлева, одговори дека средствата однапред се испланирани и 
доволни за следните три месеци. Посочи дека сумата е прилагодена и е постапено 
согласно насоките дадени од Секторот за правни и економско финансиски работи, но 
доколку се јави потреба, ќе се обезбедат дополнителни средства. 

Г-дин Петрушевски дополнително праша, доколку евентуално средствата не се 
потрошат до крајот на годината, дали истите ќе можат да се префрлат за следната 
2016 година, при што г-ѓа Довлева одговори дека неискористените средства остануваат 
и можат да се користат и следната година. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5731/2 од 07.10.2015 година и едногласно даде одобрение 
Директорот на Агенцијата да донесе Одлука за уплата на средства во износ од 7.000,00 
денари заради овозможување пристап на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги до податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот 
регистар на Република Македонија, со што ќе се создадат услови за тековно 
исполнување на обврските кои за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги се предвидени во 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 
Законот за медиуми („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14). 

 Горенаведените средства се обезбедени со Финансискиот план на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година. 

 Се задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи, средствата да ги 
уплати на жиро сметката на Централниот регистар на Република Македонија. 

 

 

Точка 5 

Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка: 
Изработка на студија (преку спроведено истражување на мислењето на публиката). 
Објасни дека еднаш беше распишан јавен повик за истата цел, но ниту една фирма не 
достави понуда. Сега повторно се објавува истата јавна набавка со неизменета 
техничка спецификација од претходниот пат, затоа што ваквата дефинирана 



4 
 

спецификација е одобрена од Советот за јавни набавки. Доколку и вториот пат не се 
достават понуди, тогаш ќе се размислува за потреба од евентуални промени во 
техничката спецификација. Но, потенцира, дека сегашната спецификација е изработена 
согласно обврските кои произлегуваат од Законот, така да не би требало да дојде до 
некои драстични измени во таа насока. 

Г-дин Петрушевски му препорача на одделението за јавни набавки и општи 
работи, доколку некои фирми веќе имаат правено анализа на пазарот, на сите да им се 
достави покана по електронска пошта да се јават и се разбира и на други понудувачи 
пошироко, за да овој пат јавната набавка биде успешна. 

         Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева дообјасни дека крајниот рок за доставување понуди во врска со предметната 
постапка беше до 02.10.2015 година, во 10.00 часот. Меѓутоа, заклучно со утврдениот 
рок, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, не беше доставена 
ниту една понуда. Врз основа на Извештајот од спроведената постапка, Комисијата за 
јавни набавки предложи да се донесе Одлука за поништување, согласно член 169 став 
1, алинеја 2 од Законот за јавните набавки, со која се поништува постапката за 
доделување на договорот за  јавна набавка – услуга: Изработка на студија (преку 
спроведено истражување на мислењето на публиката), со оглед дека не е доставена 
ниту една понуда. 
 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5742/3 од 07.10.2015 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. 

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

 

 

Точка 6 

Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П. 
Парлеева ја образложи Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка: Горива за 
службените моторни возила на Агенцијата. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.05-5739/3 од 07.10.2015 година и даде одобрување за спроведување на 
постапката за јавна набавка - стока: Горива за службените моторни возила 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. 

 Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе 
потребните активности согласно Законот за јавните набавки. 
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Точка 7 

Разно 

    Немаше точки под Разно. 

 

 

 

 
 
 
  

Бр. 02-5738/7                                              Агенција за аудио и 
16.10.2015 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                                
                                           Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


