ЗАПИСНИК
од првото продолжение на 21 - та седница на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
одржано на 25.06.2015 година
Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, Претседател
на Советот на АААВМУ, Лазар Трајчев, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини и Зоран
Фиданоски.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: д-р Милаим Фетаи (учество на
конференција), м-р Алма Машовиќ (оправдано отсутна, породилно отсуство).
На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, Директор на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Присутни од Стручна служба: Горан Радуновиќ, м-р Ивона Муфишева
Алексовска, Маја Дамевска, Илија Витков.
Други присутни: Елена Костова од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски го отвори првото продолжение на 21-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, најави дека ќе се
разгледа точката која се одложи со наслов: Предлог - Одлука за утврдување на
состојбата на движна ствар и одлука за вршење процена на вредноста на движна ствар
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Причината за
одложувањето билa по иницијатива на г-дин Трајчев, кој побарал подетално да ги
разгледа документите поврзани со точката.

Дневен ред
1. Предлог - Одлука за утврдување на состојбата на движна ствар и одлука за
вршење процена на вредноста на движна ствар на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.

Точка 1
Г-дин Трајчев објасни дека го разгледал материјалот што по негово барање
дополнително му бил доставен, а се однесувал на забелешките дадени во Извештајот
од Државниот завод за ревизија, за 2013 година. Според него, забелешката која е
посочена, конкретно се однесувала за друг случај кога имало штета на возило и не
била утврдена причината за штетата. За таа цел, ревизорот побарал ангажирање на
стручни лица за да ја утврдат причината за настанатата штета на возилото. Објасни
дека сега на седницата има точка за продажба на возило кое претставува сосема друга
состојба од претходната. Во таа насока рече дека е потребно да се утврди проценка на
самото возило за да се добие почетна цена согласно законот и рече дека нема потреба
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од утврдување на причина за некој штетен настан односно нема причина за вештачење
и со тоа Агенцијата да прави дополнителен трошок. Ставот на г-дин Трајчев беше дека
не треба да се прават дополнителни трошоци освен во случаи каде има потреба од
утврдување причина за одреден настан со произлезена штета од несоодветно
ракување или сервисирање на службеното возило.
Г-дин Петрушевски го праша г-дин Трајчевски дали неговиот предлог е само да
се донесе одлука за ангажирање на овластен проценител за процена на службено
моторно возило, но не и за ангажирање на вешто лице за утврдување на моменталната
состојба на возилото, со износ од 12.000,00 денари? Во таа насока предложи, пред да
ги слушне мислењата на членовите на Советот, прво да се изјасни директорот на
Агенцијата, г-дин Трајчевски.
Г-дин Трајчевски рече дека се согласува со мислењето искажано во дискусијата
на г-дин Трајчев и посочи дека не треба забелешките од Државниот завод за ревизија
да се гледаат во строг контекст, бидејќи во извештајот не станува збор само за
материјалната штета на тогашните службени возила на Советот за радиодифузија на
Република Македонија. Доколку се погледне извештајот во целост, во делот за
користењето на службените моторни возила од страна на членовите на Советот,
Претседателот на Советот, неговиот заменик и вработените во Стручната служба, ќе
се види дека е констатирано дека возилата се користени без патни налози, не се знае
кој ги возел, кој управувал со нив, километража е направена, штетата била настаната а
не може да се утврди кој ја предизвикал штетата. Објасни дека во 2012 година се донел
Правилник за управување и користење на службени моторни возила при што секое
движење на било кое службено моторно возило на Агенцијата, претходно на Советот
за радиодифузија на Република Македонија, се регистрира со патен налог,
евидентирање на километража, правец на движење и кој го управува возилото.
Г-дин Фиданоски, праша дали прво треба да се донесе Одлука за ангажирање на
овластен проценител за процена на службено моторно возило со износ од 12.000,00
денари или тоа ќе се повлече, или ќе се гласа само за Одлука со која се одобруваат
средства потребни за ангажирање на овластен проценител за процена на службено
моторно возило со износ од 6.000,00 денари?
Г-дин Петрушевски им предложи на членовите на Советот да се прифати
предлогот на г-дин Трајчев, односно да се донесе само Одлука со која се одобруваат
средства потребни за ангажирање на овластен проценител за процена на службено
моторно возило.
Г-дин Фиданоски рече дека и за него е прифатлив предлогот на г-дин Трајчев.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот на Директорот на Агенцијата, д-р Зоран
Трајчевски, бр.04-4039/1 од 16.06.2015 година и едногласно даде одобрение
Директорот на Агенцијата, да донесе Одлука со која се одобруваат средства потребни
за ангажирање на овластен проценител за процена на службено моторно возило, во
сопственост на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги согласно со
одредбите од Законот за процена, и тоа:
- моторно возило марка „НИСАН КАШКАИ“ - 1,4 со регистарска таблица SK-115UB, број на шасија: SJNFCA10U1395639, број на мотор K9K93448D, година на
производство 2009, комбинирано, боја на каросеријата „Мет. Црна - 20“.
Износот на одобрени средства, потребни за ангажирање на овластен проценител
за процена на горенаведеното службенo моторно возило, да не изнесува повеќе од
6.000,00 денари, со пресметан ДДВ.
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Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи да го реализира
заклучокот во врска со ангажирање на овластен проценител за процена на возилото.

Бр. 02-4030/14
06.07.2015 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.
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