ЗАПИСНИК
од 32-та седница на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 16.10.2015 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, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев 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, Билјана П. Парлеева, д-р
Ирена Бојаџиевска, Маја Дамевска, м-р Ивана Стојановска, Илија Витков.
Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски ja отвори 32-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 седум гласа „за“, го усвои следниот:

Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 31 -та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.10.2015 година.
2. Предлог - Одлука за зачленување на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги во Меѓународната стопанска комора Македонија (International
Chamber of Commerce Macedonia.
3. Информација за потреба од измена на техничката спецификација за предмет на
јавна набавка: ISO Сертификација.
4. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Одржување на противпожарна –
сплинкер инсталација.
5. Предлог - Одлука за потреба од јавна набавка: Интернет конекција со хостирање
на веб страницата на Агенцијата.
6. Разно.
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Точка 1
Советот на Агенцијата го разгледа и со шест гласа „за“ и еден воздржан глас од гѓа Машовиќ, го усвои Записникот од 31 -та седница на Советот на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.10.2015 година, со текст како што
беше предложен.
Точка 2
Г-дин Трајчевски ја образложи Предлог - Одлуката за зачленување на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Меѓународната стопанска комора
Македонија (International Chamber of Commerce Macedonia. Објасни дека предлогот за
зачленување во комората е со цел да се изнајде начин, ако е возможно, да се има
странски инвестиции на полето на медиумите. Информира дека во Меѓународната
стопанска комора Македонија, во која членуваат 130 земји, членството на Република
Македонија е под нејзинито уставно име. За подетални информации и даде збор на
раководителот на одделението за меѓународна соработка, д-р Ирена Бојаџиевска.
Д-р Ирена Бојаџиевска, објасни дека Меѓународната стопанска комора
Македонија (МКС) е еден од над деведесетте Национални комитети на Меѓународната
трговска комора (ICC), основана во 1919 година со седиште во Париз, односно
организација која е глобално призната во сите економски сектори. Во оваа организација
учествуваат бизнис организации, стопански комори и компании од повеќе од 130 земји.
Во моментов поголем број институции во Република Македонија се зачленуваат во
оваа комора, со што се обезбедува и поголемо влијание пропорционално со бројноста
на субјектите. По зачленувањето МКС ги известува членките за посебните комитети и
работни групи каде има цел членувањето согласно посебните надлежности односно
области на работа на поединечните институции, организации и компании кои
членуваат. Врз база на бројот на посебните групи во кои учествува еден субјект се
утврдува и посебна членарина. Членарината во просек е предвидено да изнесува и до
10.000 евра во денарска противвредност, но со оглед на надлежностите и работните
тела во кои Агенцијата може да учествува, Агенцијата ќе пристапи кон МКС со
членарина во износ не повисок од 2.500 Евра во денарска противвредност. Средствата
ќе се обезбедат од Финансискиот план на Агенцијата за 2016 година.
Г-дин Фетаи, рече дека ја поддржува иницијативата да Република Македонија
биде членка во Меѓународната стопанска комора Македонија (МКС). Самиот наслов на
комората, подразбира дека е во прашање стопанството и сл. Имајќи во предвид дека
Владата на Република Македонија основните ангажмани ги има во барање странски
инвестиции во земјата, да се донесе капитал, него повеќе го интересираше инвестиции
во сферата на медиумите. Во таа насока рече дека е добро што директорот се сетил.
Бидејќи АААВМУ ги има анализите на пазарот, бенефитот што го имаат медиумите од
рекламниот колач во земјата, рече дека би можело да се направат напори на
странските земји да им се предочи во кратки црти што значи да се инвестира, бидејќи
странски капитал во електронските медиуми во Република Македонија, како на пример
поголемите куќи како РТЛ во Хрватска, досега немало. Со оглед на либерализацијата
во смисла на законските можности што ги има. Можеби за поголемите светски
информативни куќи, телевизии, за инвестиции Република Македонија во големи рамки
е мал пазар, но ние да го направиме начето во таа смисла што можеме, да бидеме
присутни со еден дела на понуда од Македонија, а топа е инвестирање во сверата на
електронските медиуми. Топа би било и во функција на една од основните задачи на
АААВМУ, бидејќи ние сме задолжени според Закон да го запазиме медиумскиот
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плурализам, инвестирање во нови медиуми и сл. Во таа насока смета дека ќе има
позитивни ефекти во иднина од зачленувањето.
Г-дин Фиданоски, се заблагодари за објаснувањата по точката дадени од д-р
Зоран Трајчевски и д-р Ирена Бојаџиевска. Рече дека со вербалното објаснувањата
сликата му е појасна од претходно, бидејќи тоа што било напишано на хартија не му
било доволно како бег раунд на барањето. Иако внимателно ги ислушал и двајцата,
сепак сакаше дополнително да праша две работи. Прво дали во тие поткомитети има
сознанија дали еден бенифит вработените од Стручната служба на Агенцијата би
добиле можност за дополнителна надградба, обуки во различни сегменти, посета на
конференции, семинари, кои ќе бидат од значење за нивното работење и кариера и за
потребите на Агенцијата,? Второто прашање му е дали има сознание колку „продира
гласот“, на огранокот во Македонија во структурите на Меѓународната стопанска
комора Македонија (МКС)?
Г-дин Трајчевски, на првото поставено прашање одговори дека вработените од
Агенцијата на организираните настаните што ќе се организираат нема пречка да не
учествуваат.
Д-р Ирена Бојаџиевска одговори дека во делот за обуките треба да се види кои
тела, кои работни поткомитети на самата организација се релевантни за нашите
вработени. Смета дека има многу силна групација има направено во делот на
медијација во меѓународни спорови. Оттука нашиот интерес е преставување на
меѓународно ниво и влијание во сите овие меѓународни организации отколку на ниво на
поединец. Обично учеството во вакви тела обезбедува за посилно влијание на
меѓународна сцена. На микро ниво.. Второто прашање, дали има сознание колку
„продира гласот“, на огранокот во Македонија во структурите на Меѓународната
стопанска комора Македонија, е не затоа што во моментот, од информацијата која ја
добиле е дека голем број институции и асоцијации од Република Македонија сега во
овој период се зачленуваат во огранокот. Во моментот има членки од компаниите, а за
да може да се влијае во други сегменти треба од сите профили на организации,
асоцијации и сл., да учествуваат во огранокот во Македонија. Досега учествувале само
компании, но сега се проширува членството и на академскиот сектор, на државните
институции и доколку има заинтересираност од невладини организации.
Г-дин Фиданоски рече дека колку што разбрал сега е приоритетно на
македонскиот огранок да се доекипира од различни структури од Република
Македонија, па после се верува дека влијанието ќе биде и поголемо на меѓународно
ниво. Бојаџиева одговори потврдно.
Г-дин Петрушевски се надоврза и рече дека во принцип за секој проект или
активност за да успее прво треба да се започне. Во таа насока рече дека ова
преставува почетен чекор за потоа да се добијат можности за отворање на перспективи
и да бидеме активни во тој дел. Рече дека ќе го поддржи предлогот за членство.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.02-5917/1 од 15.10.2015 година и едногласно даде одобрение
Директорот на Агенцијата да донесе Одлука со која се одобруваат средства за
зачленување на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во
Меѓународната стопанска комора Македонија (International Chamber of Commerce
Macedonia), во износ не повисок од 2.500 евра во денарска противвредност.
Горенаведените средствата, ќе се обезбедат со Финансискиот план на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година.
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Одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а средствата ќе се
исплатат во текот на 2016 година.
Точка 3
Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П.
Парлеева ја образложи предложената Информација за потреба од измена на
техничката спецификација за предмет на јавна набавка: ISO Сертификација.
Советот на Агенцијата едногласно ја усвои Информацијата за потреба од измена
на техничката спецификација за предмет на јавна набавка: ISO Сертификација, бр.055884/1 од 14.10.2015 година, со која Одделението за јавни набавки и општи работи
предлага да се измени техничката спецификација, со што ќе се остави само услов
сертификационото тело кое ќе врши сертификација на Агенцијата, да мора да е
акредитирано од Институтот за акредитација на Република Македонија, согласно со
прописите за акредитација.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги преземе
потребните активности согласно Законот за јавните набавки.
Точка 4
Г-дин Трајчевски во врска со Предлог - Одлуката за потреба од јавна набавка:
Одржување на противпожарна – сплинкер инсталација, објасни дека јавната набавка
ќе биде заедничка со Агенција за млади и спорт. Но бидејќи тие немале предвидено во
планот за јавни набавки ваква набавка, ќе ја спроведе АААВМУ, но имаме писмена
согласност дека ќе учествуваат со соодветен процент во финансиската конструкција.
Раководителката на одделението за јавни набавки и општи работи, Билјана П.
Парлеева даде дополнителни кратко информации.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, бр.05-5547/3 од 14.10.2015 година и едногласно даде одобрување за
спроведување на постапката за јавна набавка - услуга: Одржување на противпожарна –
сплинкер инсталација.
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 2015та година.
Се задолжува Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги
преземе потребните активности согласно Законот за јавните набавки.
Точка 5
Г-дин Петрушевски ја образложи Предлог - Одлуката за потреба од јавна
набавка: Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата. Потенцира
дека набавката е економично домаќински напишана. Со една услуга се добива
интернет пристап, хостирање на постојната веб страна и можност до 100 електронски
адреси на вработените и членовите на Советот, секоја со можност од 1 ГБ простор. За
две години. И брзината што се бара 30 оптика, во двата правци е многу добра за
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нашиот тип и големина на институција. Сумата што е предвидена, можно е да падне, и
ќе ја поддржи.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.05-5891/3 од 15.10.2015 година и даде одобрување за спроведување на
постапката за јавна набавка - услуга: Интернет конекција со хостирање на веб
страницата на Агенцијата, за период од 2 (две) години.
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 2015та година.
Се задолжува Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да ги
преземе потребните активности согласно Законот за јавните набавки.

Точка 6
Разно
Немаше точки под Разно.

Бр.02-5883/6
21.10.2015 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот

Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.
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