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ЗАПИСНИК 
од 44-та седница на Советот 
одржана на 10.10.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, Бранко Радовановиќ, м-р 

Борис Арсов, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанческим-р Васко Петревски, Столе 
Наумов, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири, Селвер Ајдини. 

Отсутни членови на Совет: м-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен), акад. 
Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен), м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), 
Замир Мехмети (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Арбен Саити, 
Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Петар Блажевски од ТВ Алсат М, Весна Јовановска од ТВ 
Телма. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 44-та седница на 

Советот за радиодифузија. 
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи, точката која се однесува на 

откажувањето на работниот договор (отказ) од страна на  работникот Борче Маневски, 
распореден на работното место -  Раководител на Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста, да помине прво низ филтерот на координација. 
 Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи точката која е 
предвидена да биде под Разно, "Информација за начинот на емитување на 
програмските сервиси ТВ Алфа и ТВ Скопје", да биде петта точка во Дневниот ред. Во 
однос на предлогот на членот на Советот, Бранко Радовановиќ, точката која се 
однесува на откажувањето на работниот договор (отказ) од страна на  работникот 
Борче Маневски, да се разгледа на координација, рече дека таа точка ќе биде 
разгледана под Разно.  

Предлогот, Информацијата за начинот на емитување на програмските сервиси 
ТВ Алфа и ТВ Скопје, да биде петта точка во Дневниот ред, се стави на гласање и 
беше едногласно усвоен. 

Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред, 
Советот едногласно, со 11 гласа „за“  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 41-та седница на Советот, одржана на  
01.10.2012 година.  

2. Усвојување на Записникот од 42-та седница на Советот, одржана на 
03.10.2012 година.  

3. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за вршење 
радиодифузна дејност за терестеријално емитување.  

4. Нацрт-Правилник за регистрација на пакетот програмски сервиси на 
операторите на јавни комуникациски мрежи.  
            5. Информација за начинот на емитување на програмските сервиси ТВ Алфа и 
ТВ Скопје 
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6. Извештај за службено патување – Учество на меѓународна конференција за 
Национални Инфраструктури на Просторни Податоци (NSDI), подготвен од членот на 
Советот, Лазо Петрушевски. 

7. Разно.  
 
 
 Точка 1  
 Советот го разгледа  Записникот од 41-та седница на Советот, одржана на  

01.10.2012 година.  
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека има забелешки во две точки од 

предложениот записник. Во една од нив треба да се дообјасни неговото мислење во 
однос на медиумската концентрација, а во другата точка да се додаде една реченица 
во однос на неговиот став за член 11 од ЗРД.   

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, го запраша Столе Наумов, бидејќи 
честопати поправа негови изјави од седници, дали станува збор за изјави кои ги кажал 
на седници или пак смета дека требало да ги каже на седницата? Сите излагања во 
однос на точките се регистрираат, потоа се пренесуваат на хартија. Не гледа причина 
зошто би се менувале изјави кои се така кажани. Негов став е дека треба да биде 
забележано она што е кажано, а не она што сметаме дека сме требале да го кажеме.  

Членот на Советот, Столе Наумов потврди дека во записниците го додава она 
што го кажал на седниците. Објасни дека има снимка и може да се провери, иако 
некогаш не може добро да се слушне. Смета дека секој член на Совет има право, 
доколку смета дека е важно, да побара да се извади и стенограм. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека сака да го потсети дека на 
изминатите поодамнешни седници, ставот на Наумов бил дека записникот не е 
стенограм, туку записник на важните излагања од членовите на Совет во однос на 
точките од дневниот ред, односно дека тогашниот став на Столе Наумов бил дека 
записникот претставува накусо објаснување на сето она што се случило на седниците. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи да се проверат 
аудио и видео снимките и доколку исказите се идентични на забелешките, да се 
додадат во записникот и да бидат негов составен дел.  

Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот, Селвер Ајдини и 10 гласа 
„за“, го усвои Записникот од 41-та седница на Советот, одржана на  01.10.2012 година. 

 
 
Точка 2 
Советот го разгледа Записникот од 42-та седница на Советот, одржана на 

03.10.2012 година.  
Членот на Советот, Столе Наумов рече дека во однос на точката за Радио 

Канал 77, при гласањето не бил воздржан туку се изземал од гласање. 
Со наведената забелешка, Советот со два воздржани гласа од членовите на 

Совет, Селвер Ајдини и Методи Стоименовски и 9 гласа „за“, го усвои Записникот од 
42-та седница на Советот, одржана на 03.10.2012 година.  

 
 
Точка 3 
Советот ја разгледа Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за 

дозвола за вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување.  
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека согласно Законот 

за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на финансиското и сметко-
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водственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, доделената дозвола и 
Анексот Б на дозволата, на трговски радиодифузни друштва ТРД Радио Македонска 
Каменица од Македонска Каменица,  ТРД Телевизија Канал 8 од Кочани, ТРД Радио 
Пулс од Неготино и ТРД Енергу Радио од Струга на 25 септември 2012 година, им се 
доставени пресметки за надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
Заклучно со 9 октомври 2012 година наведените трговски радиодифузни друштва не ја 
исполниле својата обврска, односно не го уплатиле пресметаниот надоместок за 
дозволата и во таа насока Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлог – 
заклучокот од Секторот за правни работи го стави на гласање. 
 Советот ја усвои Информацијата во врска со плаќањето на надоместокот за 
дозволата за вршење радиодифузна дејност за тертестеријално емитување. 
 Советот за радиодифузија на РМ со 11 гласа „за“, донесе едногласна одлука, 
согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност и член 23 став 1 од 
Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на 
Советот за радиодифузија на РМ (“Сл. весник на РМ„ бр.64/2012), да иницира постапка 
за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност, на трговските 
радиодифузни друштва ТРД Радио Македонска Каменица, ТРД Телевизија Канал 8 
Кочани, ТРД Радио Пулс Неготино и ТРД Енергу Радио Струга, кои по доставената 
пресметка не извршија плаќање на надоместокот за дозволата во наведениот рок од 15 
дена. 
 Советот одлучи, до сите наведени трговски радиодифузни друштва, кои по 
доставената пресметка не извршија плаќање на надоместокот за дозволата, да упати 
последно предупредување да го платат долгот кон Советот во рок од 15 дена од 
иницирањето на постапката за одземање на дозволата, известувајќи ги дека во 
спротивно, согласно иницираната постапка за одземање на дозволата, Советот ќе 
донесе одлука за одземање на дозволите за вршење радиодифузна дејност. 
 Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во случај имателот 
на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на 
дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на 
дозволата се запира. 
 Советот го задолжи Секторот за правни работи да испрати допис до 
трговските радиодифузни друштва, ТРД Радио Македонска Каменица, ТРД Телевизија 
Канал 8 Кочани, ТРД Радио Пулс Неготино и ТРД Енергу Радио Струга, во кој ќе ги 
извести дека е иницирана постапка за одземање на  дозволите за вршење 
радиодифузна дејност и дека, доколку во рок од 15 дена не го усогласат своето 
работење согласно дозволата, Советот ќе донесе одлука за одземање на дозволите за 
вршење радиодифузна дејност. 

 
 
Точка 4 

 Советот го разгледа  Нацрт-Правилникот за регистрација на пакетот програмски 
сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во кратки црти ја објасни 
суштината и потребата од предложениот правилник. Напомена, за да се избегне 
состојбата кога во минатото во Советот биле доставувани фотокопии од документи, 
непотпишани договори или договори потпишани само од едната договорна страна, или 
слични други несакани ситуации, Советот со Правилник ја дефинира процедурата на 
регистрирање на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 
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мрежи. Во однос на Правилникот објасни одредени членови од Правилникот како на 
пример: при регистрација на програмски пакет на радиодифузер надвор од границите 
на Македонија, треба операторот на јавната комуникациска мрежа да достави во 
Македонија, лиценца, дозвола или друга форма која ја има добиено од земјата каде 
што е матична за тој радиодифузер, во оригинал или копија заверена на нотар; доколку 
договорот за реемитување се склучува со посредник кој што ги поседува авторските 
права, потребно е да има валиден договор помеѓу радиодифузерот од таа земја и 
имателот на авторските права за Република Македонија; исто така Изјавата која досега 
била составен дел од документацијата која ја доставувале операторите на јавните 
комуникациски мрежи,  треба да биде заверена на нотар дека за податоците гарантира 
лично, а не како што досега се доставувала празна непотполнета изјава; ако во 
одредена странска земја има поинакво законско решение, подносителот на барањето 
за регистрација да достави извадок од законското решение во превод на македонски 
јазик извршен од овластен судски преведувач и заверен од страна на нотар. Во таа 
насока како пример го наведе проблемот со програмските сервиси JNTV, Play TV, BОМ 
и К-15 Мјузик. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека изминатиот 
период во Советот биле доставени голем број документи од страната на BОМ и К-15 
Мјузик, но утрото пред започнувањето на седницата (10.10.2012 година), во Советот 
повторно доставиле други документи од кои сега се гледа дека имаат лиценца од 
Австралија со регистрација од 03.10.2012 година. Од таа причина Советот изгуби 
значаен временски период и енергија, непотребно беше дезинформирана јавноста 
докажувајќи дека сака некој некого да затвори, додека BОМ и К-15 Мјузик целиот 
период работеле нелегално. Со Правилникот за регистрација на пакетот програмски 
сервиси на операторите на јавни комуникациски мрежи, Советот повеќе нема да се 
доведува до несакани ситуации, односно фирми за производство на храна и 
градежништво регистрирани во Канада, во Македонија да се регистрирани како 
радиодифузери. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека успеал да го прочита Нацрт-
Правилникот за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни 
комуникациски мрежи, и според него смета дека не содржи дискриминациони елементи 
во однос на странските оператори. Доколку некој друг забележал дека постојат 
дискриминациони елементи, рече дека би било добро веднаш да го каже тоа, за да не 
се доведува Советот во несакани ситуации.  

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродни права, рече дека во Правилникот е вградено дека операторот на јавна 
комуникациска мрежа е должен во постапката за регистрација на пакетот програмски 
сервиси во Советот за радиодифузија да го достави и логото за идентификација на 
програмскиот сервис чие реемитување се бара. Исто така вградени се решенија во 
однос на легализација на странските јавни исправи, односно, обврската за заверување 
на дозволата или друг правен акт со кој се дозволува вршење радиодифузна дејност 
согласно Законот на соодветната држава, не важи ако во поглед на таквите исправи 
помеѓу содветната држава и Република Македонија постои правен или фактички 
реципроцитет, потврден од Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија. Потенцира дека работната група која го подготвувала Правилникот 
внимавала да нема елементи на дискриминација, за да не се доведе Советот во 
ситуација да биде под критика од меѓународниот фактор. 

Членот на Советот, Столе Наумов, во однос на Бом и К-15 мјузик напомена дека 
кога Советот расправал на таа тема, рекол дека прво треба да се провери дали истите 
имаат лиценца, и доколку тогаш тоа се провереше, целата несакана ситуација со Бом и 
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К-15 мјузик немаше да се случи. Тоа беше суштината на целиот проблем. Во однос на 
Правилникот за регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни 
комуникациски мрежи, смета дека во член 4, „постои правен или фактички 
реципроцитет, потврден од Министерството за надворешни работи на Република 
Македонија“, треба да се додаде и Министерството за правда, или, предложи да стои 
само надлежните институции, односно да не се лоцираат  министерства. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски,  во однос на предлогот на Столе 
Наумов, одговори дека има Закон за легализација за јавни исправи во меѓународниот 
промет, кој е донесен во јули 2012 година и во тој Закон е посочено Министерството за 
надворешни работи, и од таа причина и во Правилникот е цитирано истото. 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродни права рече дека е точно тоа дека и Министерството за правда има надлежности 
ама во делот што се однесува на признавање и извршување на странски судски 
одлуки. Напомена доколку Советот евентуално се најде во положба во сета оваа 
документација да има и таков тип одлука, секако Советот ќе се обрати до 
Министерството за правда. Има мултилатерални конвенции, односно договори 
потпишани од повеќе држави, кои што го уредуваат признавањето и извршувањето на 
странските судки одлуки од различни области.  
  Советот, едногласно, со 11 гласа „за“, го усвои предложениот Правилник за 
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски 
мрежи. 

   Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, усвоениот Правилник  за регистрација на пакетот програмски сервиси на 
операторите на јавни комуникациски мрежи, да го објави на официјалната Веб 
страницата на Советот за радиодифузија на РМ. 

  Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита авторски и 
сродни права да го достави усвоениот Правилник до сите оператори на јавни 
комуникациски мрежи во РМ. 

  Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот Правилник да го 
објави на огласната табла во Советот за радиодифузија на РМ.  

 
 
Точка 5 
Советот ја разгледа предложената Информација за начинот на емитување на 

програмските сервиси ТВ Алфа и ТВ Скопје. 
Раководителот на Секторот за технологии и информатика, даде кратко 

објаснување, информирајќи дека техничкиот проблеми кај двата програмски сервиси 
односно неможност програмски да се одвојат двата програмски сервиса, сателитскиот 
ТВ Алфа и регионалниот ТВ Алфа Скопје, се надминати. 
           Советот едногласно ја усвои предложената Информација за начинот на 
емитување на програмските сервиси ТВ Алфа и ТВ Скопје, подготвена од Секторот за 
технологии и информатика и од Секторот за програмски работи. 
            Со мониторингот што го направи Секторот за технологии и информатика во 
врска со начинот на емитување на овие програмски сервиси е констатирано дека: 

- Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје со име на 
аудиовизуелниот медиумски сервис ТВ АЛФА емитува програма преку сателит и тоа на 
Eutelsat W3C, на фреквенција 11011 MHz. 

- Трговското радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје со име на 
аудиовизуелниот медиумски сервис ТВ СКОПЈЕ емитува програма преку терестријални 
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предаватели од две коти: од Водно на 63 канал (807М250) и  од Раштак на 37 канал 
(599М25), со што се надминати техничките проблеми при емитувањето на програмата. 
            Со мониторингот што го направи Секторот за програмски работи на 3 октомври 
2012 година, е констатирано дека ТВ Алфа и ТВ Алфа Скопје емитуваат различна 
програма, и по содржина и по време на емитување.  
 Единствено совпаѓање на двата медиуми се Вестите од 17:30, 19:00 и 22:00 
часот, кои истовремено се емитуваат и кај едниот и кај другиот медиум. 

 
 

Точка 6 
Советот го разгледа Извештајот за службено патување – Учество на 

меѓународна конференција за Национални Инфраструктури на Просторни Податоци 
(NSDI), подготвен од членот на Советот, Лазо Петрушевски.  
 Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за службено патување – 
Учество на меѓународна конференција за Национални Инфраструктури на Просторни 
Податоци (NSDI), подготвен од членот на Советот, Лазо Петрушевски. 

 
 

Точка 7 
      Разно 
- Советот го разгледа предложеното Мислење во врска со Информацијата со 

Трет периодичен извештај на РМ по Меѓународниот пакт за граѓански и политички 
права на Обединетите нации, доставена од Министерството за правда на РМ. 

      Раководителот на Секторот за правни работи, објасни дека Советот за 
радиодифузија на 20-та седницата одржана на 20.12.2011 година, го усвои Извештајот 
за членот 19, слобода на изразување од Меѓународниот пакт за граѓански и политички 
права, подготвен од Цветанка Митревска, Раководител на Секторот за правни работи и 
претставник во работната група, назначена од Советот. Во изработката на Извештајот, 
биле вклучени повеќе институции како што се Собрание на РМ, ДИК, и др. 

      Советот го усвои предложеното Мислење во врска со Информацијата со Трет 
периодичен извештај на РМ по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права на 
Обединетите нации, доставена од Министерството за правда на РМ. 

      Советот го задолжи Секторот за правни работи, до Министерството за правда 
на РМ да достави известување дека Советот за радиодифузија на РМ нема забелешки 
на доставениот текст на Третиот Периодичен извештај на РМ по Меѓународниот пакт за 
граѓански и политички права на Обединетите нации. 

 
- Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, кратко информираше за тековната 

состојба во однос за Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република 
Македонија во периодот 2013 – 2017 година. Објасни дека паралелно со изработката 
на Стратегијата се изработуваат и прирачници и стратешки документи за 
спроведување на медиумската легислатива. Информира дека TAIEX екпертот Сандра 
Башиќ - Хрватин ќе биде во посета на Советот за радиодифузија од 05 до 09 ноември 
2012 година. Исто така информира дека до сите номинирани лица во работната група 
за изработка на Стратегијата, претставници на Министерството за информатичко 
општество и администрација, Министерството за култура, Министерството за правда, 
Министерството за финансии, АЕК, МРТВ, Македонската радиодифузија, Комисијата за 
заштита на конкуренција е доставена првата нацрт верзија на Стратегијата за развој на 
радиодифузната дејност во Република Македонија во периодот 2013 – 2017 година и во 
краток период се очекуваат повратни информации. 
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Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, како номинирано лице од страна на 
Советот во Државната комисија за спречување на корупција, најави дека ќе посетува 
обука во врска со Државната програма за репресија и спречување на корупцијата 2012 
- 2015 година и Државната програма за спречување на судир на интереси од 2012 – 
2015 година. 

 
- Советот ја разгледа предложената Информација за Известувањето за 

откажување на работен договор бр.04-5137/1 од 08.10 2012 година од работникот 
Борче Маневски, распореден на работното место -  Раководител на Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста. 
      Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека Советот нема 
потреба да гласа по оваа точка, туку само ќе констатира дека наведениот работник го 
раскинува еднострано Договорот за вработување, при што во известувањето навел  
дека замолува прекинувањето на договорот да биде во законски предвидениот рок од 
30 дена.  

Советот едногласно, со 11 гласа „за“ ја усвои предложената Информација за 
Известувањето за откажување на работен договор бр.04-5137/1 од 08.10 2012 година 
од работникот Борче Маневски, распореден на работното место -  Раководител на 
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јаноста. 
           Советот донесе Одлука за откажување на Договорот за вработување на 
работникот Борче Маневски, распореден на работното место -  Раководител на 
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јаноста, бр.04-4324/1 од 
28.12.2009 година со Анекс бр.1 бр.04-310/1 од 02.02.2010 година, со отказен рок од 30 
дена, со тоа што работниот однос му престанува заклучно со ден 07.11.2012 година. 
          Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Решение за 
користење на преостанатите неискористени 12 дена од годишниот одмор за 2012 
година на работникот Борче Маневски, распореден на работното место -  Раководител 
на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јаноста, во рамките на 
отказниот рок, во периодот од 22.10.2012 година заклучно до 07.11.2012 година.  

Советот го задолжи Секторот за правни работи да му издаде потврда на Борче 
Маневски за работен ангажман во Советот за радиодифузија на РМ. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи да го одјави Работникот Борче 
Маневски пред Агенцијата за вработување на Република Македонија - Центар за 
вработување на Град Скопје, заклучно со ден 07.11.2012 година, (Образец М1/М2), од 
задолжителното социјално осигурување. 

 
- Советот ја разгледа предложената Информација за потребни измени и 

дополнувања на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места и задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, 
Прилогот број 1 - Табеларен преглед на работните места во Стручната служба на 
Советот. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи во „условите потребни за вршење 
на работите и задачите“ да остане потребата од технички науки, но потребните 300 
кредити запраша дали треба да останат како такви, затоа што смета дека ќе бидат 
хендикепирани оние што завршиле високо образовани од 4 години? Во однос на - 
најмалку 5 години работно искуство во радиодифузијата  или во областа односи со 
јавноста, рече дека предлага да се додаде и во медиумите. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека 300 кредити се 
потребни бидејќи на Советот му е потребан квалитетен Раководител на Секторот за 
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меѓународна и европска соработка и односи со јавност. Но, информира дека сите оние 
кои завршиле високо образование по старата програма автоматски добиваат 300 ЕКТС.  

Членот на Советот, Лазо Петрушевски, во однос на потребата од познавање на 
уште еден светски јазик, смета дека го намалува и стеснува изборот и смета дека 
треба да стои потребата од познавање само на англиски јазик. 

Во консултација со Раководителот на Стручната служба на Советот, за 
потребните измени и дополнувања на Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ, Табеларен преглед на работните места во Стручната служба на 
Советот, Советот одлучи да биде додаден предлогот на Столе Наумов - "или 
медиуми", а во однос на јазикот, да биде усвоен предлогот на членот на Советот, Лазо 
Петрушевски, да остане потреба од познавање само од англиски јазик. Но, во огласот 
за вработување да биде наведено дека ќе се цени доколку кандидатите имаат 
познавање на уште еден светски јазик. 

Советот ја усвои предложената Информација за потребни измени и 
дополнувања на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на 
работните места и задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, 
Прилогот број 1 - Табеларен преглед на работните места во Стручната служба на 
Советот. 

Советот донесе едногласна одлука за измена на Правилникот, бр.01-4048/1 од 
24.07.2012 година за внатрешна организација и систематизација на работните места и 
задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ – Табеларниот 
преглед на работните места во Стручната служба на Советот, Прилог бр.1 кон 
Правилникот. 
 Во Правилникот, бр.01-4048/1 од 24.07.2012 година, за внатрешна организација 
и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот 
(Пречистен текст), во Прилогот бр.1 - Табеларен преглед на работните места во 
Стручната служба на Советот (Пречистен текст), во организационата единица под 
реден број „9.СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО 
ЈАВНОСТА”, кај работното место под реден бр.„1. Раководител на Сектор“, во колоната 
3 од Табеларниот преглед „Услови потребни за вршење на работите и задачите“ се 
вршат следните измени и дополнувања: 
      - Во алинејата 1 која гласи: „ВСС, 300 кредити според ЕКТС или VII/1 степен високо 
образование, општествени науки“, после зборот „општествени“ се додава зборот „или 
технички“, така што истата гласи: 

„ - ВСС, 300 кредити според ЕКТС или VII/1 степен високо образование, општествени 
или технички науки“. 

-   Во алинејата 2 која гласи: „- најмалку 5 години работно искуство во 
радиодифузијата или сродна дејност“, зборовите „сродна дејност“ се бришат, а се 
додаваат зборовите: „во областа односи со јавноста или во медиумите“, така што 
истата гласи: 
„- најмалку 5 години работно искуство во радиодифузијата или во областа односи со 
јавноста или во медиумите“. 

-   Во алинејата 3 која гласи: „- активно познавање на англиски јазик и германски 
или француски јазик“, зборовите „германски или француски јазик“ се бришат, така што 
истата гласи: 
„- активно познавање на анлиски јазик“. 
     -   Алинејата 4 која гласи: „- поседување документ за познавање односи со јавност“ 
се брише. 



9 
 

     - Алинејата 5 која гласи: „оспособеност за работа со компјутер“ станува алинеја 4. 
 
 Согласно измените и дополнувањата, условите потребни за вршење на 
работите и задачите за работното место „Раководител на Сектор за меѓународна и 
европска соработка и односи со јавноста“ на Советот,  гласат: 
 

9.СЕКТОР ЗА МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 
 

Ред. 
Бр. 

РАБОТНО 
МЕСТО 

УСЛОВИ ПОТРЕБНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ И 
ЗАДАЧИТЕ 

Број на 
 извршители 

1. Раководител 
на Сектор 

- ВСС, 300 кредити според ЕКТС или VII/1 степен 
високо образование, општествени или технички 
науки; 

- најмалку 5 години работно искуство во 
радиодифузијата  или во областа односи со 
јавноста или во медиумите; 

-  активно  познавање на англиски јазик; 
-  оспособеност за работа со компјутер. 

 
1 

              
 Во останатиот дел не се менува Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот, 
бр.01-4048/1 од 24.07.2012, Прилогот број 1 - Табеларен преглед на работните места 
во Стручната служба на Советот (Пречистен текст). 
       Се задолжува Секторот за правни работи да подготви Пречистен текст на 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и 
задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ – Табеларниот 
преглед на работните места во Стручната служба на Советот, Прилог бр.1 кон 
Правилникот. 

- Советот донесе едногласна Одлука за објавување оглас за вработување 
на Раководител на Секторот за меѓународна и европска соработка и односи со јавност,  
1 (еден) извршител, на неопределено време. 
 Покрај општите услови предвидени во Законот за работните односи, кандида- 
тите треба да ги исполнуваат и следните услови, и тоа: 

    - ВСС, 300 кредити според ЕКТС или VII/1 степен високо образование, 
општествени или технички науки; 

     - најмалку 5 години работно искуство во радиодифузијата или во областа 
односи со јавностa или во медиумите ; 
  - активно познавање на англиски јазик; 
  - оспособеност за работа со компјутер; 
 

  Кандидатите, кон молбата, треба да ги достават следните документи: 
- мотивационо писмо; 
- кратка биографија (CV); 
- диплома за завршено високо образование; 
- доказ (потврда или друг документ) за најмалку 5 години работно искуство во 
радиодифузијата или во областа односи со јавностa; 
- уверение за државјанство. 
- предност ќе имаат кандидатите кои покрај англискиот јазик, активно познаваат уште 
еден светски јазик 
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      Советот одлучи да се формира Комисија за спроведување на горенаведениот 
конкурс во следниот состав:   

              - м-р Васко Петревски, претседател; 
              - Сељадин Џезаири – член;  
              - Лазо Петрушевски  - член.  
        Советот ја задолжи Комисијата за вработување да направи административна 
селекција на пријавените кандидати и интервју со сите кандидати кои ја поминале 
административната селекција и да достави предлог до Советот на СРД кој на седница 
на Совет ќе одлучува за прием на кандидатите предложени од Комисијата. 
        Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Одлука за објавување 
оглас за вработување на Раководител на Секторот за меѓународна и европска 
соработка и односи со јавност,  1 (еден) извршител, на неопределено време. 
        Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, Јавниот оглас за потребата од горенаведеното вработување да го објави во 2 
(два) весника: 1 (еден) весник на македонски јазик и 1 (еден) весник на јазик што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат јазик различен од македонскиот, на 
товар на Советот за радиодифузија на РМ, како работодавач. 
 Огласот ќе трае 10 (десет) работни дена, сметано од наредниот ден од денот на 

објавувањето на огласот во дневниот печат. 
 
 
 
Бр. 02-5112/10          Совет за радиодифузија на РМ 
24.10.2012 година                                                          П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е          м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
        

 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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