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ЗАПИСНИК 
од 16-та седница на Советот 
одржана на 15.09.2011 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 

проф. д-р Томе Груевски,  м-р Алма Машовиќ, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов,  
м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Замир 
Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Отсутни: акад. Али Алиу (најавено отсутен) и акад. Бојан Шоптрајанов (најавено 
отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, Горан Радуновиќ, Цветанка Митревска, Борче Маневски, Арбен Саити, 
Хари Митриќески-Клекачкоски, Милаим Абдураими, Билјана Јовановска и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 
 

 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 16-та седница на 

Советот за радиодифузија. Пред да се усвои Дневниот ред, предложи, под Точката 
Разно, членовите на Советот да го разгледаат Дописот од ТВ Канал 5, кој беше 
пристигнат во Советот, непосредно пред одржувањето на седницата.   

Бидејќи немаше други предлози за дополнување и измени, Советот едногласно 
го усвои следниот: 
 

Д н е в е н р е д 
 

1. Предлог-Ребаланс на буџетот на Советот за радиодифузија на РМ за 2011  
година. 

2. Предлог за дополнување и изменување на Планот за јавни набавки на Советот  
за радиодифузија на РМ за 2011 година (Пречистен текст) бр.01-3126/1 од 26.08.2011). 

3. Разно. 
 

 
 

      Точка 1 
Членовите на Советот го разгледаа Предлог-Ребалансот на буџетот на Советот 

за радиодифузија на РМ за 2011 година. Претседателот на Советот, м-р Зоран 
Стефаноски, ги извести и ги запозна членовите на Советот со одредени доплнувања и 
измени во однос на буџетот кои го добил од Секторот за економско-финансиски работи, 
непосредно пред започнувањето на седницата. 

Членот на Советот, Лазо Петрушевски исто така имаше свои конкретни 
предлози, во смисла дека е потребно да се направат корекции во буџетот, од причина 
што е потребно да се предвидат средства во делот за надоместок за одвоен живот, 
затоа што двајца, од новоизбраните шест членови на Советот живеат надвор од 
подрачјето на Скопје. Предложи, Секторот за економско-финансиски работи да достави 
предлог каде би било можно да се намалат дел од финансиските средствата, на која 
позиција, а да се зголемат за оваа намена, надоместок за одвоен живот, без да се 
наруши работењето на Советот. Раководителот на Секторот за економско-финансиски 
работи, образложи дека предлогот е прифатлив и можно е да се корегира. 

На седницата се отвори и прашањето за зголемување на деловниот простор на 
Советот, а Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го запозна Советот со 
понудата пристигната од Агромеханика, за целиот простор, односно за преостанатиот 
простор кој сега го користи Агромеханика. Но оваа понуда повлекува и нови трошоци 
односно дека месечната кирија за закупениот простор ќе биде повисока. Стефаноски, 



2 
 

потенцира дека во поголем број наврати, Советот дискутирал на оваа тема, дека на 
Советот му е потребен простор кој ќе претставува трајно решение. Членот на Советот, 
м-р Методија Јанчески, побара објаснување за почетоците и хронологијата на 
потпишување на договорот со Агромеханика, односно условите по кои е потпишан, 
условите по кои би дошло до отказен рок, односно да се објасни договорот и анексите 
кои се потпишани, во кратки црти, а Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски 
детално ја презентира содржината на договорот. Членот на Советот, м-р Зоран 
Трајчевски предложи, доколку е можно да се намали некоја ставка во буџетот и 
намената на тие средства да се искористат за плаќање закупнина. На ова се надоврза 
и Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, кој појасни дека со 
зголемување на деловниот простор, ќе се зголемат и давачките за топлинска и 
електрична енергија. Согласно на ова ќе треба да се направи интервенција и на други  
позиции. 

Членот на Советот, Столе Наумов, предложи, бидејќи Советот планира да го 
земе на користење вкупниот  простор, да добие и поповолни услови, и предложи уште 
еднаш да се обидат одредени членови на Советот, да преговараат за условите и 
цените кои се понудени од страната на Агромеханика. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека е многу важно да се 
реши сместувањето на новите членови на Советот во што е можно пократок рок. Но, 
сепак смета дека на Советот не му е потребно привремено решение туку долготрајно, 
од причина што Советот е институција. Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи 
рече дека во составот на Советот е од почеток на неговото формирање и според тоа 
Советот плаќа закупнина долги години. Со решавање на овој проблем, односно кога 
Советот би имал сопствен простор, сместувањето и економски би било поисплатливо. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески се осврна на прашањето за Архивата 
на Советот, и рече доколку станува збор за чување и заштита на архивска граѓа 
неопходно е да се напомене дека постојат светски стандарди во смисла не само на 
заштита од пожар и сл. туку и регулација на температура, влага. Ова е сериозно 
прашање, рече, кое бара покомплексни решенија, се разбира доколку Советот сака да 
ги задржи овие архиви за да служат и за во иднина, па според тоа Советот мора да 
поразговара на оваа тема и да изнајде конкретни решенија во скоро време. Исто така, 
членот на Советот м-р Методија Јанчески побара во табелата од Финансискиот план на 
Советот, покрај планираните расходи да има и табела што од тие средства се веќе 
искористени.  Односно побара да има увид за таквата состојба.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски предложи по завршувањето 
на седницата, да се преземат конкретни контакти со Агромеханика и да се поразговара 
за условите, односно корегирање на цената за закупнина. 

Советот едногласно одлучи, по предлог на членот на Советот, Лазо 
Петрушевски, Финансискиот план на Советот за 2012 година да биде донесен во две 
фази, и тоа: нацрт на Финансискиот план на Советот за 2012 година да биде подготвен 
за седница на Советот до 1 ноември 2011 година, а предлог Финансискиот план на 
Советот за 2012 година да биде подготвен за седница на Советот до 1 декември 2011 
година. 

Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да подготви 
образец за предлози за Финансискиот план на Советот за 2012 година и да им го 
достави на членовите на Советот и на раководителите на сите сектори во Советот, за 
да достават предлози за Финансискиот план на Советот за 2012 година до Секторот за 
економско-финансиски работи најдоцна до 15 октормври 2011 година. 

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ даде неколку предлози. Прво го 
потенцира проблемот со недостог на хигиеничарки, со оглед дека двете жени кои се 
вработени и ги извршуваат работите во кујна, варење кафе и хигиена на целиот 
деловен простор во СРД, се исцрпени од работа и не можат да постигнат да завршат 
се на време. Предложи, да се објави конкурс за две нови хигиеничарки, на 
неопределено време, и покрај тоа што се сомнева дека и две се малку. Исто така обрна 
внимание на одредени пропусти, односно некои од раководителите на одредени 
Сектори во Советот, порачуваат сок и кафе повеќе од потребното и предлага да се 
стави под контрола прекумерното трошење на пијалоци. Посочи и на уште еден 
пропуст, односно дека средствата што се предвидени во финансискиот план за 
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униформи и обувки на хигиеничарките сеуште не се искористени за таа намена и во таа 
насока предложи да се преземат конкретни чекори.  

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, рече дека е запознаен со 
проблемот на недостиг и оптеретеност на постојните две хигиеничарки, посебно  со 
големината на деловниот простор и со зголемениот број на членови на Совет, така што 
според него тешко е сето тоа да се постигне, пред се затоа што истовремено се и 
кафекуварки и хигиеничарки. Што се однесува до објавувањето конкурс за две 
хигиеничарки, предложи дека доколку Советот одлучи да се објави конкурс сепак за 
почеток да бидат вработени на определено време и доколку би одговориле на 
работните задачи тогаш да се  вработат во редовен работен однос. Но, рече, доколку 
тоа би се решило со ангажирање на фирма, во тој случај можно е да да се случат 
одредени  проблеми, бидејќи Советот има техничка опрема. Предложи, бидејќи новиот 
деловен простор Советот би го користел  од 01.11.2011 година, по тој период да се 
пристапи кон решавање на прашањето за објавувањето конкурс за две хигиеничарки. 

Советот едногласно го усвои предложениот Ребаланс на Финансискиот план на 
Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година. 

Ребалансот на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2011 година 
е потребен бидејќи Советот е во зголемен состав. Од таа причина се изврши ребаланс 
на одредени позиции во планот. 

Вкупните планирани расходи според планот ќе останат на претходно утврденото 
ниво, односно ќе изнесуваат 75.825.420,00 денари.. 

Зголемување на планот се предвидува на следните позиции: 
- На групната ставка 404 Превозни транпортни услуги, наместо 2,040.000,00 

денари да стои 2.190.000,00 денари 
На позицијата 404600 Телефонски давачки, давачки за телефон и слично  

наместо сегашниот износ од 1.600.000,00 денари истиот да се зголеми на 1.750.000,00 
денари. Наведените зголемувања се однесуват на правото за користење наа службен 
мобилен телефон од страна на членовите на Советот за радиодифузија согласно 
донесените Одлуки на Советот. 

- На групната ставка 408 Наемнини , наместо 4.850.000,00 денари да стои  
6.059.215,00 денари 

На позицијата 408000 Наемнина за користење градежни објекти     наместо   
сегашниот износ од 4.740.000,00 денари истиот да се зголеми на 5.949.215,00 денари. 
Наведените зголемувања се однесуват на тоа што на наведената позиција беа 
планирани средства за закуп на објектот во висина од 10 закупнини  и за постоечката 
квадратура. Советот согласно Договорот за закуп има платено две закупнини однапред 
кои има право да ги користи во време на отказниот рок. Објектот требаше да ссе 
напушти на 1 ноември 2011 година. Бидејќи во меѓувреме е склучен анекс на Договорот 
бр.03-3039/1 од 22 август 2011 година, наведеното право од две зкупнини Советот ќе го 
искористи во некој друг рок (отказен период). 

- На групната ставка 414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани   
наместо 276.000,00 денари да стои 396.000,00 денари 

На позицијата 414300 Надоместок за одвоен живот наместо  сегашниот износ  
од 76.000,00 денари истиот да се зголеми на 196.000,00 денари. Ова зголемување се 
однесува на тоа што во месец февруари 2011 година од надлежната собраниска 
Комисија за избори и именувања пбеше признаено правото за исплата на надоместок 
за одвоен живот на едно лице, а во моментов имаме уште две нови барања од страна 
на членовите на Советот. 

 На групната ставка 441 Други капитални срества , наместо 1.430.000,00  
денари да стои 1.830.000,00 денари 

На позицијата 441200 Купување-набавка на намештај наместо  сегашниот износ  
од 250.000,00 денари истиот да се зголеми на 350.000,00 денари. Средствата кои се 
предвидени се за набавка на мебел за новите членови на Советот за радиодифузија. 

На позицијата 441200 Купување набавка на машини,уреди,инструменти наместо  
сегашниот износ од 880.000,00 денари да стои 1.180.000,00 денари за набавка на 
информатичка опрема и 

- На групната ставка 460 Вкалкулирани плати, наместо 34.702.740,00 денари да  
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стои 37.034.316,00 денари 
На позицијата 460200 Нето плати и надомести на плата наместо  сегашниот  

износ од 23.671.214,00 денари истиот да се зголеми на 25.221.380,00 денари. На 
позицијата 460200 Персонален данок и надомест на плати наместо  сегашниот износ 
од 2.198.067,00 денари истиот да се зголеми на 2.349.957,00 денари.  

На позицијата 460300 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување   
наместо  сегашниот износ од 5.906.587,00 денари истиот да се зголеми на 6.326.269,00 
денари.  

На позицијата 460310 Придонес за вработување наместо  сегашниот износ од  
400.569,00 денари истиот да се зголеми на 428.541,00 денари 

На позицијата 460320 Придонес за здравствено осигурување наместо   
сегашниот износ од 2.363.607,00 денари истиот да се зголеми на 2.533.803,00 денари. 

Наведените зголемувања се потребни за да се вкалкулираат плати за новите  
членови на Советот од моментот на нивниот избор 26 август 2011 година, заклучно со 
месец декември 2011 година. 

Средствата за предвидените зголемувања би се обезбедиле од следните  
позиции односно би се намалил нивниот обем и тоа на: 

- На групната ставка 402 Инвестиционо одржување на средствата  наместо  
2.046.000,00 денари истата да се намали и да стои 1.990.209,00 денари 

На позицијата 402030 Поправка извршена на добрата, сервис, монтажа на  
софтвер и хардвер наместо сегашниот износ од 791.000,00 денари истиот да се намали 
на 735.209,00 денари. Намалувањето на наведената ставка е врз основа на досега 
потрошените средства за оваа намена. 

- На групната ставка 417 Интелектуални и други услуги  наместо 7.971.000,00  
денари истата да се намали и да стои 6.816.000,00 денари 

- На позицијата 417100 Договорни услуги наместо сегашниот износ од  
4.863.000,00 денари  да се намали на 4.508.000,00 денари. 

На позицијата 417700 Интелектуални и други услуги наместо  сегашниот износ  
од 1.390.000,00 денари истиот да се намали на 590.000,00 денари. Намалувањето се 
однесува на средства кои биле предвидени за тим билдинг, за постидипломски и 
докторски студии. 

- На групната ставка 418 Останати други расходи  наместо 3,243.000,00 денари  
истата да се намали и да стои 1.743.000,00 денари 

На позицијата 418800 Други расходи наместо  сегашниот износ од 3.243.000,00  
денари истиот да се намали на 1.743.200,00 денари. Намалувањето се однесува на 
средства кои беа предвидени за дигитализација на проектите од јавен интерес (имено 
оваа опостапка е поништена) и од досега предвидените трошоци за овие намени и  

- На групната ставка 442 Други капитални средства наместо 2.235.000,00  
денари истата да се намали и да стои 735.000,00 денари 

На позицијата 442100 Откуп на патенти, лиценци и други права наместо   
сегашниот износ од 2.235.000,00 денари истиот да се намали на 735.000,00 денари. 
Намалувањето се однесува на средства кои беа предвидена за набавка на лиценци –
постапка која не е спроведена. 

Советот донесе одлука за Ребаланс на Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија на РМ за 2011 година, со сите горенаведени измени и дополнувања 
предложени од страна на Секторот за економско-финансиски работи. 

 
 
      Точка 2     

Советот го разгледа предлогот за дополнување и изменување на Планот за 
јавни набавки на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година (Пречистен текст) 
бр.01-3126/1 од 26.08.2011). 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски рече, дека изминатиот 
период во просториите на Советот пристигнал канцелариски мебел и одредена 
опрема. Но, рече дека тоа е дозволено исклучиво само преку еден начин, а тоа е јавна 
набавка. Без јавни набавки, ниту Претседателот на Совет, ниту неговиот заменик, ниту 
член на совет, може да донесе одлука да се набави канцелариски мебел или било која 
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друга опрема без јавна набавка. Иако, вкупниот канцелариски мебел што сега 
пристигнал во Советот е неопходен и потребен, сепак, се запраша кој го нарачал, и 
зошто процедурата не е испочитувана. Истакна дека ни Заменикот на претседателот ни 
Претседателот на Советот немаат таква информација, па ни магационерот во Советот 
го нема примено канцеларискиот мебел, ниту опремата. Побара да се изготви 
информација на кој начин и како е донесена опремата во Советот, и според каква 
процедура. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека доколку постојат проблеми 
тие треба да се решат, а не повторно да се создаваат. На членовите на Советот им го 
постави прашањето, зошто од денот кога е донесен законот за зголемување на бројот 
на членовите на Совет, ништо не е преземено, во правец на деловен простор, 
канцелариски мебел, техничка опрема, за да можат новоизбраните членови на Советот 
да ја извршуваат работата во Советот. Посочи дека до тој период можеше се да се 
набави, но за жал, кога пристигнале во Советот не биле ни соодветно дочекани. 

Советот едногласно го усвои предложенoтo Дополнување и изменување на 
Годишниот план за јавни набавки во 2011 година, на Советот за радиодифузија на РМ 
(Пречистен текст) бр.01-3126/1 од 26.08.2011 година. 

Потребата за дополнување на Планот за јавни набавки произлезе од: 

- Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност 
(“Сл. весник на РМ“ бр.97/2011 од 18.07.2011 година), кој влезе во сила на 
26.07.2011 година, според кој бројот на членови на Советот за радиодифузија на 
РМ се зголеми од 9 на 15 члена,   и  

- Одлуката на Собранието на Република Македонија за избор на членови на 
Советот за радиодифузија на РМ бр.07-3548/1 од 26.08.2011 година (“Сл. весник на 
РМ“ бр.114/2011 од 26.08.2011 година).  

Со оглед на фактот дека согласно член 30 став 3 од Законот за радиодифузната 
дејност, функцијата член на Советот се врши професионално, а со цел создавање 
услови за тоа, се дополнува постојниот План за јавни набавки за 2011 година на 
Советот, со следните 2 (две) ставки, и тоа: 

 

- Во  делот на Главата I. Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на  
стоки 

 
Број Предмет на договорот за 

јавна набавка/рамковна 
спогодба 

Шифра 
според 
ОПЈН 

Очекуван 
почеток на 
постапката 

(месец) 

Вид на 
постапката 

Проценета 
вредност на 

набавка/рамковна 
спогодба без ДДВ 

20.  
Канцелариска 

опрема за новоизбраните 
членови на Советот за 
радиодифузија на РМ 

 

/ септември  
Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди без 
објавување 

оглас 
 

 
210.000,00 

денари 
 

21.  
Техничка опрема  
за новоизбраните 

членови на Советот за 
радиодифузија на РМ 

 

/ септември Постапка со 
барање за 
прибирање 
понуди без 
објавување 

оглас 

 
300.000,00 

денари 
 

 

За напред предложеното дополнување и изменување на Годишниот план за 
јавни набавки во 2011 година на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-3126/1 од 
26.08.2011 година, средства се обезбедени со Финансискиот план на Советот за 
радиодифузија за 2011-та година. 
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Советот донесе одлука за Дополнување и изменување на Годишниот план за 
јавни набавки во 2011 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) 
бр.01-3126/1 од 26.08.2011 година. 

 
 
Советот донесе едногласна одлука да се формира комисија за јавни набавки за  

спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка/рамковна спогодба за 
следниот предмет: Канцелариска опрема за новоизбраните членови на Советот за 
радиодифузија на РМ, во состав: м-р Борис Арсов, Претседател, Лазо Петрушевски, 
Заменик-претседател, Арбен Саити, член, Арѓент Џелили, заменик-член и Александар 
Џуваревиќ, член, Симе Златески, заменик-член. 
             

Советот донесе одлука да се формира комисија за јавни набавки за  
спроведување постапка за доделување договор за јавна набавка/рамковна спогодба за 
следниот предмет:Техничка опрема за новоизбраните членови на Советот за 
радиодифузија на РМ, во состав: м-р Борис Арсов, Претседател, Лазо Петрушевски, 
Заменик-претседател, Арбен Саити, член, Арѓент Џелили, заменик-член и Симе 
Златески, член, Александар Џуваревиќ заменик-член. 

 
 

      Точка 3 
      Разно 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, поттикнат од Дописот на ТВ 
Канал 5, го покрена прашањето за начинот на комуникација на ТВ Канал 5, конкретно 
со г-динот Мирчевски, и начинот на неговата комуникација со Советот за 
радиодифузија. Рече, дека ова не се случува првпат имајќи го во предвид досегашното 
и писмено и усмено комуницирање. Посочи дека постои службен начин на 
комуникација, но сепак се согласи да одговорат на Дописот од ТВ Канал 5, и да се 
закаже бараниот состанок. Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, смета 
дека политиката на Советот ја водат членовите на Советот, а комуникацијата со 
медиумите треба да ја остварува Стручната служба, која е доволно стручна, а 
Секторите во Советот имаат раководители кои треба  да одговорат на сите прашања 
поврзани со Законот за радиодифузната дејност и подзаконските акти кои ги има 
донесено Советот. Кога Раководителите ќе оценат дека проблемот треба да се решава 
на повисоко ниво, во тој случај членовите на Совет, активно ќе се вклучат. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи потенцира дека прашањето за 
односот на медиумите и нивната комуникација со Советот е од многу важно значење. 
Затоа, предложи, Советот да донесе официјален став за односот на медиумите кон 
Советот. Членот на Советот м-р Зоран Трајчески се согласи со Заменикот на 
претседателот м-р Милаим Фетаи и предложи Советот да има состанок со ТВ Канал 5, 
но по иницијатива на Советот. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека Советот нема потреба да ги 
воспитува медиумите на начинот како ти е ќе се однесуваат и комуницираат со СРД, 
бидејќи основната задача на Советот  е да изрече мерки доколку медиумите го 
прекршиле Законот за радиодифузната дејност. 

Членот на Советот, м-р Методија Јанчески рече дека Советот има своја 
традиција и историја на постоење и беше загрижен од тоа како до сега Советот нема 
заземено став односно одреден механизам како би требало да се комуницира со 
големиот број на медиуми. Но, конкретни забелешки имаше за содржината на 
постоечкатат Веб страна на СРД, така да предложи одредени измени и дополнувања 
во таа насока. 

Советот едногласно одлучи да се формира работна група која ќе ја сочинуваат: 
членовите на Советот м-р Методија Јанчески, Столе Наумов, Замир Мехмети и Борче 
Маневски, раководител на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавност, која ќе трасира јасни насоки за содржината и уредувањето на Веб страната на 
Советот за радиодифузија и при тоа ќе бидат земени предвид два аспекти: стручен 
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аспект, кој се однесува на дефинирање кои материјали и во каква форма ќе бидат 
поставувани на Веб страната и технички аспект кој се однесува на организацијата и 
навигацијата на самата Веб страна. Паралелно ќе биде извршена и ревизија на 
постоечката содржина на Веб страната на Советот за радиодифузија. 

Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи, Одлуките кои ги донесува 
Советот по завршувањето на седниците да се објават на Веб страната на СРД, бидејќи 
не се работи за тајни документи и информации. Предложи тие да ја содржат 
суштината, односно да бидат кратки и јасни информации.  

Исто така по предлог на членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за економско-финансиски работи, на сите членови на Советот и на 
вработените во Стручната служба, по исплатената плата, во рок од три  до пет дена, да 
им подели ливче за пресметка за исплатената плата. 

Членот на Советот, проф. Томе Груевски, предложи да се направи распоред на 
новите членови на Совет, во однос на координатори на Сектори, за да што поскоро би 
се вклучиле активно во работата на Советот. Предложи, Советот на координација да го 
направи распоредот на координатори на Сектори. Претседателот на Советот, м-р 
Зоран Стефаноски рече дека е тоа неопходно, но првично треба новите членови на 
Совет да ги запознаат Секторите и нивната работа, да оценат каде би можеле најмногу 
да придонесат во работењето. Според него останува можноста и оние кои се веќе 
координатори на одредено Сектори, да се прераспределат во други сектори. 
 
 
 
 
Бр. 02-3305/7              Совет за радиодифузија на РМ 
07.12.2011 година                                                                   П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е       м-р Зоран СТЕФАНОСКИ 
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Ружица Бошнакоска Јотевска 
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