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ЗАПИСНИК 

од 04 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

одржана на 04.02.2015 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 Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини 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, м-р Ивона Муфишева 

Алексовска, Атила Мемед, Билјана П. Парлеева, Илија Витков. 

            Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ. 

 

 

Г-дин Петрушевски ја отвори 03-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 14 часот и се одржа во 

просториите на Агенцијата.  

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

            Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот: 

 

 

Д н е в е н   р е д 

 

1. Усвојување на Записникот од 03-та седница на Советот на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.01.2015 година.  

2. Предлог за давање одобрување за донесување на Одлука за набавка на 3 

(три) надворешни хард дискови, со предлог-одлука. 

3. Предлог за давање одобрување за донесување на Одлука за набавка на 3 

(три) ласерски далномери, за вршење на стручен надзор, со предлог-одлука. 

4. Разно. 

 

 

Точка 1 

 Советот на Агенцијата го разгледа Записникот од 03-та седница на Советот на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.01.2015 година. 

  Г-дин Фиданоски имаше забелешка во еден дел од неговото излагање. Имено 

рече дека содржински е задоволен како лично е пренесен во записниците, но во 

предложениот записник посочи дека има техничка грешка во формулацијата на 

прашањето кое го поставил до Директорот. Во дискусијата се исправи грешката и 

Советот ја усвои корекцијата.  
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Советот на Агенцијата, со забелешката од г-дин Фиданоски, едногласно, со 7 

гласа „за“, го усвои Записникот од 03-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 30.01.2015 година, со текст како што 

беше предложен. 

 

Точка 2 

            Г-дин Петрушевски во однос на Предлог-Одлуката за набавка на 3 (три) 

надворешни хард дискови, објасни дека се работи за набавка од мала вредност, за 

хард дискови од по 2 тера бајти (tb). Тие ќе се користат за снимање на сервери и други 

поголеми податоци и се наменети за потребите на Секторот за информатичка 

поддршка  и општи работи. 

 Г-дин Фиданоски, рече дека нема забелешка и ќе ја поддржи набавката, но го 

интересираше, колку минути или часови видео формат, според форматот и 

резолуцијата што го практикува Агенцијата за снимање, би собрало во еден терабајт? 

 Г-дин Трајчев, исто така рече дека ќе ја поддржи набавката, но постави 

прашање од технички аспект, со оглед на фактот дека во материјалот има една 

доставена понуда, дали се побарани повеќе понуди за набавката? 

 Г-дин Петрушевски, одговори дека законот не ја обврзува Агенцијата да ја 

спроведе наведената набавка. Објасни дека друга понуда не е побарана, но 

понудената цена е реална на пазарот. Потенцира дека треба на Стручната служба да и 

се укаже, наредниот пат при било каков вид на набавка, да се побараат повеќе понуди. 

 Г-дин Трајчевски појасни дека целата набавка ја реализирал Секторот за 

информатичка поддршка и општи работи и дека цените се реални на пазарот. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-835/1 од 03.02.2015г. година и со шест гласа „за“ и еден 

воздржан глас од членот на Советот Лазар Трајчев, даде одобрение Директорот на 

Агенцијата, да донесе Одлука за набавка на 3 (три) надворешни хард дискови од по 2 

тера бајти (tb), за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

во вкупен износ кој нема да надмине 17.847,30 денари со пресметан ДДВ, односно 

(16.997,40 денари, без пресметан ДДВ и износ на ДДВ кој се пресметува посебно и 

изнесува 849,90 денари), со текст како што беше предложена. 

 Набавката ќе се изврши од Производно трговско друштво Анхоч ДООЕЛ Скопје, 

со понудата бр.05-753/1 од 29.01.2015г., во износ од 17.847,30 денари, со пресметан 

ДДВ, бидејќи финансиски е поволна за Агенцијата. 

 Средствата за горенаведената услуга се обезбедени од Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015-та година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни и економско-финансиски 

работи и Секторот за информатичка поддршка и општи работи да го реализираат 

заклучокот. 

 

Точка 3 

  Г-дин Трајчевски, во однос на Предлог - Одлуката за набавка на 3 (три) 

ласерски далномери, информира дека се за потребите на Агенцијата за вршење на 

стручен надзор, кој веќе е започнат. Објасни дека следните неколку недели, Агенцијата 

на терен ќе проверува дали се исполнуваат законските услови од технички и друг 
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аспект. Формирани се три различни екипи, кои треба да посетат 133 радиодифузери, 

затоа што на два, веќе е направен стручниот надзор. 

 Г-дин Трајчев, повторно принципиелно нагласи, дека во иднина и за вакви 

понуди со мали износи, Агенцијата треба да биде транспарентна и да побара повеќе 

понуди. Верува дека оваа опрема е специфична и не е широко распространета на 

пазарот, но сепак, доколку на пазарот нема други понудувачи, експлицитно да се 

наведе како информација. 

 Г-дин Петрушевски ја прифати забелешката и рече дека во иднина нема да се 

повтори ваков случај. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.05-834/1 од 03.02.2015г. и со шест гласа „за“ и еден воздржан глас 

од членот на Советот Лазар Трајчев, даде одобрение Директорот на Агенцијата да 

донесе Одлука за набавка на 3 (три) ласерски далномери, за потребите на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за вршење на стручен надзор, во вкупен 

износ кој нема да надмине 14.985,00 денари, со пресметан ДДВ, односно (12.699,00 

денари без пресметан ДДВ и износ на ДДВ кој се пресметува посебно и изнесува 

2.286,00 денари), со текст како што беше предложена. 

 Набавката ќе се изврши од Друштвото за производство и трговија на големо и 

мало ФАМОД ДООЕЛ увоз-извоз с.Јурумлери Скопје, со понудата бр.05-733/1 од 

29.01.2015г. во износ од 14.985,00 денари, со пресметан ДДВ, бидејќи финансиски е 

поповолна за Агенцијата. 

 Средствата за горенаведената услуга се обезбедени од Финансискиот план на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за  2015-та година. 

 Советот на Агенцијата го задолжи Секторот за правни и економско-финансиски 

работи и Секторот за информатичка поддршка и општи работи да го реализираат 

заклучокот. 

 

Точка 4 

  Разно 

Г-дин Трајчевски, даде краток вовед во однос на Извештајот за извршениот 

попис на основните средства ситниот инвентар, материјалните и резервните делови во 

магацинот побарувањата и обврските и паричните средства на Агенцијата со утврдена 

состојба заклучно со 31.12.2014г. Објасни дека првично имаше Одлука за Комисија за 

попис во друг состав. Но, во Нацрт-Извештајот од Државниот завод за ревизија, кој бил 

и презентиран од ревизорите, имало забелешки во таа насока. Поточно, дека Советот 

за радиодифузија нема направено попис согласно законската регулатива во Република 

Македонија. Од таа причина, со Одлука е сменета пописната комисија и е формирана 

нова Комисија во состав: м-р Ивона Муфишева Алексовска, Билјана Панева Парлеева 

и Атила Мемед. Основната забелешка на Државниот завод за ревизија била дека 

изминатите години не се поединечно броени предметите кои ги имало во тогашниот 

Советот за радиодифузија и сега во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, туку се земени листите и се констатирало дека ги има предметите. Во 

сегашниот попис, согласно извештајот од пописната Комисија, се потенцира дека сите 

предмети во Агенцијата се заведени со посебен инвентарен број, и пописот е направен 

согласно укажувањата и забелешките од Државниот завод за ревизија. 



4 

 

Претседателката на Комисијата за попис, м-р Ивона Муфишева Алексоска го 

презентираше извештајот и објасни дека се извршил во периодот од 02.01.2015 до 

02.02.2015г. Пописната комисија работела во полн состав и навремено и целосно го 

спровела пописот придржувајќи се до законските прописи. Наведе дека согласно 

извршениот попис, Комисијата констатирала кусок во основните средства и во 

Извештајот има листа за отпис/расход  на инвентар и опрема. Имајќи во предвид дека 

при пописот наишле на одредени потешкотии, предложија, доколку Агенцијата е во 

можност, да се набави рачен терминал како оптимална комбинација за попис на 

основни средства.  

 Г-дин Петрушевски објасни дека сите поголеми институции користат рачен 

терминал за попис на основни средства, кој значително го олеснува процесот при 

попис. Рачниот терминал работи врз основа на читање на бар кодови и информациите 

што ќе ги собере електронски се префрлаат во соодветен софтвер. Софтверите се 

стандардни и цената за одржувањето е симболична. Во таа насока се согласи и го 

поддржи предлогот на Комисијата, во текот на годината се направат напори и да се 

реализира набавката. 

Г-дин Трајчев, рече дека сака да предложи конкретни работи. Имено со оглед на 

тоа што претседателката на пописната Комисија кажала дека е констатиран одреден 

кусок на основни средства, предложи да се донесе заклучок за да се утврди 

одговорноста за предметите што недостасуваат, односно дали некој бил задолжен, 

дали се отуѓени, и бидејќи физички ги нема, да се утврди каде се. Второ, бидејќи се 

врши отпис на основни средства, дел од нив се неупотребливи, но дел имаат 

употребна вредност, доколку се отуѓуваат, предложи да се поведе соодветна постапка 

за проценка и лицитација. Објасни дека предметите немаат сметководствена вредност, 

но имаат пазарна вредност, каде што некој можеби ќе плати за тоа, за делови или 

слично. 

Во однос на забелешката, Комисијата објасни дека недостасува еден монитор и 

два парчиња додаток агол за биро.  

Г-дин Петрушевски, во однос на отпис на средствата, предложи да се најде 

начин, истите да се подарат на некое училиште или дом за деца. 

Г-дин Трајчев, со оглед на тоа дека предметите што недостасуваат се со многу 

мала вредност, го повлече предлогот за да се поведе постапка за одговорност. 

Г-дин Трајчевски, објасни дека согласно Законот, за било какво отуѓување на 

имотот мора да се побара согласност од Владата на Република Македонија или да се 

остават на Службата за општи и заеднички работи. Предложи да се почека со оваа 

постапка, затоа што при селењето во новиот објект на Агенцијата, Палата „Панко 

Брашнаров“, ќе има предмети за кои ќе нема потреба да се преселат, како на пример 

клима уредите, работни столици и сл. и тогаш да се одлучи како ќе се постапи. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.01-845/2 од 03.02.2015г. и едногласно даде одобрение Директорот 

на Агенцијата, да донесе Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на 

основните средства ситниот инвентар, материјалните и резервните делови во 

магацинот, побарувањата и обврските, и паричните средства на Агенцијата со утврдена 

состојба заклучно со 31.12.2014г. и Пописните листи од извршениот попис на 

средствата, обврските и побарувањата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги од извршениот попис во Агенцијата за 2014г., кои се составен дел на 

Извештајот и тоа: Пописна листа за утврдената состојба на денарски средства и 
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девизните средства, Пописни листи за производите-артиклите во магацинот, Пописната 

листа на основни средства (инвентар и опрема), Пописна листа со предлог за 

отпис/расход  на инвентар и опрема, Пописната листа на побарувањата и обврските и 

Пописна листа за ситен инвентар, со текст како што беше предложена. 

 Да се изврши отпис на основните средства, кои повеќе не се во употреба, 

содржани во Пописната листа за отпис/расход  на инвентар и опрема, која е приложена 

кон Извештајот. 

 Отпишаните средства да паднат на товар на капиталот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 

 Да се започне постапка за набавка на рачен терминал како оптимална 

комбинација за попис на основни средства, кој е наведен како предлог во Извештајот 

од извршениот попис. 

 Советот ги задолжи Секторот за правни и економско-финансиски работи и 

Секторот за информатичка поддршка и општи работи, да го реализираат заклучокот. 

 

 

 
 
 
Бр. 02-820/5                                    Агенција за аудио и 
10.02.2015 година                             аудиовизуелни медиумски услуги 

С к о п ј е                                                   Претседател на Советот,  

                  

            Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


