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ЗАПИСНИК 

од 41-та седница на Советот 
одржана на 01.10.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, м-р Алма Машовиќ, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески,  Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Столе 
Наумов, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири. 

Отсутни членови на Совет: Селвер Ајдини (оправдано отсутен). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 

Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Милаим Абдураими, Цветанка 
Митревска, Магдалена Давидовска Довлева, Арбен Саити, Јетон Исмаили, Луција 
Ѓурковиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Мирослава Симоновска од Фокус, Валмир Кучи од ТВ 
Алсат М, Христина Јовановска од ТВ Сител, Весељи Зејнула од ТВ Коха, Деари Феим 
од ТВ Ера, Џафери Нермине од ТВ Ера, Мирјана Трпческа од ТВ Канал 5, Барбара 
Замеска од ЕУ, Соња Казиовска од Дневник, Бојан Стојановски од ТВ Алфа, Газменд 
Ајдини, Фросина Факова од Макфакс, Љубиша Станковиќ од Утрински весник, Сања 
Јовановиќ од ТВ Телма, Фиљана Кока од МТВ, Михајло Лактов од ОБСЕ, Биљана 
Јовановска од 24 Вести, Видимлиски Михајло од 24 Вести. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 41-та седница на 

Советот за радиодифузија. 
Бидејќи немаше предлози за измена или дополнување на дневниот ред, Советот 

едногласно, со 14 гласа „за“  го усвои следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

  1. Усвојување на Записникот од 38-та седница на Советот, одржана на 
13.09.2012 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 18.09.2012 година.  
 2. Усвојување на Записникот од 39-та седница на Советот, одржана на 
18.09.2012 година.   
               3. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката 
структура на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ од Скопје. 
 4. Информација за почитување на членот 11 од Законот за радиодифузната 
дејност од страна на радиодифузерите во Република Македонија. 
    5. Конечен извештај за извршената ревизија на процесот за издавање 
одобрение за промена на сопственичката структура на радиодифузерите, што е 
предвидена во Стратешкиот план за внатрешна ревизија за период од 2012 до 2014 и 
во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 
    6. Информација за барање на измена на годишниот План за извршување на 
внатрешна ревизија за 2012 година со архивски број  01- 4290/3  на  01.12.2011 година 
и Предлог-План за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година. 
              7. Предлог - Оглас за продажба со јавно наддавање на движна ствар во 
сопственост на Советот за радиодифузија на РМ. 
              8. Предлог-Одлука за продажба со непосредна спогодба на непосреден 
купувач за возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II. 
              9. Предлог – Договор за купопродажба на моторното возило марка LANČIA K 
2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II.   
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              10. Извештај за учеството на 7-от состанок на Digi TV проектот, одржан во 
Сараево на 13 и 14 септември 2012 година, подготвен од Горан Радуновиќ, 
Раководител на Секторот за економско-финансиски работи. 
    11. Разно. 
    

 
    Точка 1  

 Советот го разгледа Записникот од 38-та седница на Советот, одржана на 
13.09.2012 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 18.09.2012 година.  
 Советот со 14 гласа „за“, едногласно го усвои Записникот од 38-та седница на 
Советот, одржана на 13.09.2012 година, за која имаше и едно продолжение одржано на 
18.09.2012 година, во текстот како што беше предложен. 
 
 
     Точка 2 
 Советот го разгледа Записникот од 39-та седница на Советот, одржана на 
18.09.2012 година.   
 Советот со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои Записникот од 39-та седница на 
Советот, одржана на 18.09.2012 година, во текстот како што беше предложен. 
 
 
    Точка 3 
 Советот ја разгледа предложената Информација за барањето за согласност за 
промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 
ДООЕЛ од Скопје. 
 Членот на Советот, Столе Наумов се изјасни дека ќе го поддржи Барањето за 
промена на сопственичка структура доставено од ТВ Канал 5, бидејќи се однесува за 
член 11 од Законот, но рече дека кај Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 
ДООЕЛ од Скопје, дополнително треба да се испита прашањето за евентуална 
недозволена медиумска концентрација. Побара од Секторот за правни работи да му 
даде објаснување дали рокот 30 септември односно 01 октомври 2012 година се 
однесува на промена на сопственичката структура во Централниот регистер на РМ или 
на започнување на постапката за промена на сопственичката структура? Таа дилема 
побара да ја одговори Секторот за правни работи.  
 Раководителот на Секторот за правни работи, одговори дека од правен аспект 
рокот кој го усвои Советот е 30 септември, но со оглед дека рокот за усогласување со 
член 11 од ЗРД, на радиодифузерите им беше утврден заклучно со 30-ти септември 
2012 година (недела), кој е неработен ден, а согласно член 104 од Законот за општата 
управна постапка – „ако последниот ден на рокот паѓа во неработни денови, рокот 
истекува првиот нареден ден“, рокот во кој радиодифузерите беа должни да го 
усогласат своето работење со член 11 од ЗРД истекува на 1-ви октомври 2012 година. 
 Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи, во однос на 
Барањето за согласност за промена на сопственичката структура на Трговското 
радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ од Скопје, рече дека нема никаква дилема и 
ќе го подржи истото кое е правно образложено во информацијата од Секторот за 
правни работи и Секторот за истражување и долгорочен развој, односно од сознанијата 
добиени од проверката на податоците во Интернет дистрибутивниот систем на ЦРМ. 
 Од Секторот за истражување и долгорочен развој, одговорија дека физичкото 
лице, според податоците од Интернет дистрибутивниот систем на ЦРМ констатирано е 
дека се јавува како основач на трговското друштво - Друштво за трговија и 
посредување ДЕЛ МОНИКО ДОО Скопје, со претежна шифра на дејност 46.51 - 
Трговија на големо со компјутери, компјутерска периферна опрема и софтвер, што 
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значи дека кај Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ од Скопје со новата 
сопственичка структура не се создава недозволена медиумска концентрација. 

Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за 
промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво Канал 5 
ДООЕЛ од Скопје. 

Советот, со 14 гласа „за“ донесе едногласна одлука да издаде одобрение за 
промена на сопственичката структура на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ од Скопје, со оглед на 
тоа што не се создава недозволена медиумска концентрација, односно не постојат 
формално-правни пречки.  
 
 
         Точка 4 
 Советот ја разгледа Информацијата за почитување на членот 11 од Законот за 
радиодифузната дејност од страна на радиодифузерите во Република Македонија. 

Со оглед дека рокот за усогласување со член 11 од ЗРД, на радиодифузерите 
им беше утврден заклучно со 30-ти септември 2012 година (недела), кој е неработен 
ден, а согласно член 104 од Законот за општата управна постапка – „ако последниот 
ден на рокот паѓа во неработни денови, рокот истекува првиот нареден ден“, рокот 
во кој радиодифузерите беа должни да го усогласат своето работење со член 11 од 
ЗРД истекува на 1-ви октомври 2012 година. Оттука, заклучно со 1-ви октомври 2012-та 
година, се констатира дека следните радиодифузери не го усогласија своето работење 
со член 11, а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност, и тоа: ТРД 
Радио Канал 77  ДООЕЛ Штип и ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН 
ДООЕЛ Скопје. 
 Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека останува на истиот став кој го 
изнел на претходните седници на Совет во однос на член 11 од ЗРД. Согласно 
мислењето на Владата на РМ во однос на член 11 од ЗРД, каде носители на јавни 
функции и членовните на нивните семејства, не можат да вршат радиодифузна дејност 
ниту да бидат основачи, соосновачи или да стекнуваат учество во сопственоста на 
радиодифузерите а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност, смета 
дека тоа се браќа, сестри и деца на јавниот функционер. Во случајот со Канал 77, се 
мисли на децата на Казанџиска, а не на децата на нејзиниот брат. 
 Членот на Советот, Методи Стоименовски, рече дека мислењето на Владата на 
РМ во однос на член 11 од Законот, треба да се разгледува во врска со член 18 од 
Законот за радиодифузната дејност кој има и повеќе ставови и гласи: „поврзани лица, 
во смисла на овој закон, се лицата кои се меѓусебно поврзани преку управување, 
капитал или на друг начин и кога тие поради таквата поврзаност заеднички ја 
креираат деловната политика, односно дејствуваат на координиран начин заради 
остварување заеднички цели, или кога едно лице има можност да насочува или 
значајно да влијае врз друго лице при одлучувањето за деловното работење или за 
програмскиот концепт на радиодифузерот“ и последниот став од истиот член кој 
гласи: „лицата кои се членови на управниот или надзорниот одбор во радиодифузер, 
како и лицата кои се сметаат за поврзани со членовите на управниот или 
надзорниот одбор на организацијата, на начин кој е утврден со овој член“. Членот на 
Советот, Методи Стоименовски, рече дека поврзаноста ја гледа со тоа што Горан 
Гаврилов е управител на Друштвото за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ 
Комуникации ДООЕЛ од Штип, кое е основач на Трговското радиодифузно друштво 
Радио Канал 77 ДООЕЛ од Штип и од тука произлегува конфликтот кој не треба да 
постои. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ запраша зошто на претходната седница 
мислењето од Секторот за правни работи во однос на промената на сопственичката 
структура кај Радио Канал 77 била дека ќе се надмине констатираното отстапување од 
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член 11 од Законот за радиодифузната дејност, односно била во правец на мислењето 
од Владата на РМ и запраша дали се помислува на можните последици кои можат да 
произлезат доколку Советот не ја дозволи бараната промена на сопственичката 
структура на Радио Канал 77? 

Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи, рече дека ТРД 
Радио Канал 77  ДООЕЛ Штип е радио на национално ниво кое и во иднина ќе ја 
остварува својата радиодифузна дејност. Советот за радиодифузија во ниеден момент 
не ја насочува својата дејност да го затвори медиумот. Дискусијата во однос на 
почитување на член 11 од ЗРД, Советот ја води веќе една ипол година наназад. 
Напомена дека денешниот датум е крајниот рок за усогласување на радиодифузерите 
со член 11 од ЗРД, и во однос на тоа смета дека веќе требаше кај сите радиодифузери 
да биде завршена постапката за промена на сопственичка структура. Неговото гласање 
ќе биде во однос на непочитување на член 11 од ЗРД а не да се затвори наведеното 
радио. Го запраша Секторот за правни работи зошто на минатата седница мислењето 
и предлог - заклучокот во однос на бараната промена на сопственичката структура каде 
сопственоста се префрла на синот на Горан Гаврилов била дека ќе се надмине 
констатираното отстапување од член 11 од Законот за радиодифузната дејност, а 
мислењето и предлог - заклучокот на сегашната седница за истата промена на Канал 
77, е дека со предложената измена нема да се исполнат условите што ги пропишува 
цитираната законска одредба? 
 Раководителот на Секторот за правни работи, објасни дека претходниот пат 
предлог-заклучокот бил изготвен без да се земе предвид Мислењето на Владата на РМ 
во однос на член 11 од Законот. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека на 26-ти септември 
2012 година, ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ од Штип, доставил допис, со кој го извести 
Советот дека ќе изврши промена на основачот на овој радиодифузер - правното лице 
Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип, 
со преземање на уделите на лицето Сашо Јованов од Штип кој нема никаква роднинска 
поврзаност со Горан Гаврилов - Билјана Казанџиска, и кој не е основач на ниту едно 
трговско друштво или радиодифузно друштво. Но, од медиумите се дозна дека Ра 
Канал 77 е префрлено на друго лице, со што се доведува сериозноста на 
радиодифузерот кон регулаторот, кој во Советот официјално доставува едни 
информации, а на прес конференции соопштува поинакви информации во однос на 
истото. Пред започнувањето на седницата во Советот стигнал уште еден допис со кој 
соопштува дека сопственичката структура е префрлена на неговиот син Виктор 
Гаврилов, со што не е исклучена можноста до крајот на денешниот ден да стигне нов 
допис со други податоци за друг сопственик. 

Членот на Советот, Сељадин Џезаири, рече дека точката во однос на 
Информацијата за почитување на членот 11 од Законот за радиодифузната дејност од 
страна на радиодифузерите во Република Македонија, требаше да се разгледува на 
утрешен датум (02.10.2012 година), бидејќи рокот во кој радиодифузерите беа должни 
да го усогласат своето работење со член 11 од ЗРД, 1-ви октомври 2012 година се 
уште не е истечен. Потенцира дека од наведената причина било која Одлука која 
Советот ќе ја донесе во однос на усогласување на радиодифузерите со член 11 од 
ЗРД, Судот ќе ја поништи. Во таа насока предложи точката за Радио Канал 77  ДООЕЛ 
Штип и  ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ да се одложи, Советот да 
го испочитува крајниот рок и Советот да одлучува на седницата со утрешниот датум. 

Членот на Советот, Замир Мехмети рече дека се согласува со предлогот на 
Сељадин Џезаири и рече дека смета дека Советот не треба да донесе одлука пред да 
истече крајниот рок. Предложи точката за Радио Канал 77  ДООЕЛ Штип и  
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ да се одложи, Советот да го 
испочитува крајниот рок и Советот да одлучува на утрешна седница. 
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Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека сака да даде едно појаснување за 
присутните - имено дека автентично толкување од Собранието на РМ нема затоа што 
Собранието не го прифати барањето од пратеникот од Социјалистичката партија за 
автентично толкување на член 11 од ЗРД. Во мислењето од Владата потпишано од 
Заменикот на  претседателот на Владата на РМ, Зоран Ставревски, пишува дека 
одредбите во член 11 од ЗРД се прецизни и јасни, Владата на РМ му предлага на 
Собранието да не го прифати барањето за автентично толкување на член 11 од ЗРД. 
Наумов во однос на член 18 од ЗРД објасни дека истиот се однесува на недозволена 
медиумска концентрација, што значи дека не е дозволено да се има медиум на 
национално ниво и сопственикот на тој медиум да биде управител во друг национален 
медиум. Од член 18 став 2 се влече дефиницијата што е семејство, затоа што   Законот 
за семејство се однесува за облигациони односи во едно семејство и во тој Закон си 
има своја дефиниција за семејство и рече дека доколку се усвоела таа дефиниција 
тогаш немаше да постои проблем со ТВ Канал 5 и ТВ Сител. Дефиницијата за 
семејство во Законот за радиодифузната дејност е дека јавен функционер не смее да 
има удел во електронски медиум ниту да стекнува. Што е семејство во ЗРД се вели  - 
родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и посвоени деца. На крајот рече дека е 
збунет и запраша дали проблемот со Канал 77 е во тоа што сопственичката структура 
се префрла на синот или затоа што Горан Гаврилов се јавува како управител? 

Членот на Советот, м-р Васко Петревски, рече дека е точно тоа дека Советот 
нема автентично толкување од Собранието на РМ, и во таа насока рече дека треба да 
се придржуваме на одредбите од Законот за радиодифузната дејност. Го цитираше 
член 11 од ЗРД кој гласи: „Политички партии, државни органи, органи на државна 
управа, јавни претпријатија, единици на локална самоуправа, носители на јавни 
функции и членови на нивните семејства, не можат да вршат радиодифузна дејност 
ниту да бидат основачи, соосновачи или да стекнуваат учество во сопственоста 
на радиодифузерите“. Посочи дека Канал 77 е основан од ГБЦ Комуникации ДОО 
Штип, а управител е Горан Гаврилов. Во член 18 став 2 се вели: Како поврзани лица се 
сметаат: - членовите на семејството (родители, деца, браќа и сестри, посвојувачи и 
посвоени деца) и смета дека по таа основа се наоѓа конекцијата спротивна на член 11 
од ЗРД. 
 Членот на Советот, Сељадин Џезаири побара точката за Радио Канал 77  
ДООЕЛ Штип и  ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ да се одложи затоа 
што утврдениот рок се уште не е истечен и побара неговиот предлог да се стави на 
гласање. 
 Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека прилагодувањето 
на радиодифузерите со член 11 од ЗРД треба да биде правно прашање, а не политичко 
прашање во однос на тоа дека Советот ќе затвара медиуми и во таа насока го поддржа 
предлогот точката да се одложи. 
 Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека според неговото 
разбирање на правото ако рокот не е истечен, Советот не може да донесе никаква 
одлука. 
 Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, рече дека ако децидно се 
почитувал Законот за радиодифузната дејност, Советот овој проблем требал да го 
реши уште во 2007-та година. Кога Советот го изгласа крајниот рок, 30 септември 2012 
година, дел од членовите на Советот кои денес учествувале во дискусијата, тогаш биле 
против одлуката да се усогласат радиодифузерите со член 11 од ЗРД. Заклучокот што 
Советот го донесе (усогласување на радиодифузерите со член 11 од ЗРД), беше добра 
волја на Советот за радиодифузија, за да не се започне со постапка за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузната дејност уште во март 2012 година, од причина 
што не е испочитуван член 11 од ЗРД. Одлуката, Советот можеше да ја донесе и многу 
порано, уште пред 15 години затоа што непочитувањето претставува кршење на 
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Законот. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски напомена, дека сите 
радиодифузери кои имаа проблем со член 11 од ЗРД го усогласиле своето работење, 
го испочитуваа Законот и утврдениот рок. Останале уште двата радиодифузери - 
Радио Канал 77  ДООЕЛ Штип и ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ. За 
нив предложи да се иницира постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, но ќе имаат 15 дена согласно Законот да ги отстранат пречките 
по кои се иницирала постапката. 
 Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, најави дека од дискусијата 
произлегле два предлога, првиот предлог заклучок од Секторот за правни работи и 
вториот, предлогот на членот на Советот, Сељадин Џезаири, точката да се одложи за 
утрешната седница. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предлогот од 
Секторот за правни работи го стави на гласање. 
    Советот ја усвои предложената Информација во врска со усогласувањето на 
радиодифузерите со одредбата содржана во член 11 од Законот за радиодифузната 
дејност. 
     Советот за радиодифузија на РМ, со 8 гласа „за“, четири гласа против од членовите 
на Советот, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, акад. Бојан Шоптрајанов и Сељадин 
Џезаири, и два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Милаим Фетаи и Замир 
Мехмети, врз основа на член 63 став 1, алинеја 3, а согласно член 64 од Законот за 
радиодифузната дејност, поради настанување околности што претставуваат законски 
пречки за имателот да врши радиодифузна дејност односно неусогласеност на 
работењето со член 11, а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност, 
иницира постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 
следните радиодифузери, и тоа на: 

- Радио Канал 77  ДООЕЛ Штип, бр.07-1941/1 од 18.06.2007 година, и 
- ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ, бр.07-1969/1 од 18.06.2007  

 Советот го задолжи Секторот за правни работи да испрати допис до Радио 
Канал 77  ДООЕЛ Штип и  ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ МАРТИН ДООЕЛ , во кој ќе 
го извести дека е иницирана постапка за одземање на неговата дозволата за вршење 
радиодифузна дејност и дека, доколку во рок од 15 дена не го усогласи своето 
работење согласно член 11, а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната 
дејност, Советот ќе донесе одлука за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност, согласно член 63 став 1 алинеја 3 и согласно член 64 од 
Законот за радиодифузната дејност. 
  
 Точка 5 
 Советот го разгледа Конечениот извештај за извршената ревизија на процесот 
за издавање одобрение за промена на сопственичката структура на радиодифузерите, 
што е предвидена во Стратешкиот план за внатрешна ревизија за период од 2012 до 
2014 и во Годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 
               Советот, едногласно, со 13 гласа „за“ го усвои предложениот Конечен 
Извештај за извршената ревизија на процесот за издавање одобрение за промена на 
сопственичката структура на радиодифузерите, што е предвидена во Стратешкиот 
план за внатрешна ревизија за период од 2012 до 2014 и во Годишниот план за 
внатрешна ревизија за 2012 година, подготвен од Милаим Абдураими од Одделението 
за внатрешна ревизија на Советот. (членот на Советот, Сељадин Џезаири не беше 
присутен во текот на гласањето). 
 Од Извештајот произлезе Препорака, Советот за радиодифузија да преземе 
иницијатива во насока на изготвување пропишана процедура за процесот на издавање 
одобрение за промена на сопственичката структура на радиодифузерите кои би се 
прецизирал текот на движењето на документите и би се овозможил детален опис на 
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одговорностите на сите вработени кои учествуваат во процесот. Ова ќе обезбеди 
функционирање, следење и развој на стабилно управување и контрола на процесот. 
               Советот го задолжи Секторот за истражување и долгорочен развој во 
соработка со Секторот за правни работи и другите Сектори во Советот, за една од 
наредните седници на Советот, да подготват Предлог-Процедура за процесот на 
издавање одобрение за промена на сопственичката структура на радиодифузерите. 
 

Точка 6 
Советот ја разгледа предложената Информација за барање на измена на 

годишниот План за извршување на внатрешна ревизија за 2012 година со архивски број 
 01- 4290/3  на  01.12.2011 година и Предлог-План за извршување на внатрешната 
ревизија за 2012 година. 
            Советот, едногласно, со 12 гласа „за“ ја усвои предложената Информација за 
барање на измена на годишниот План за извршување на внатрешна ревизија за 2012 
година со архивски број  01- 4290/3  на  01.12.2011 година и Предлог-Планот за 
извршување на внатрешната ревизија за 2012 година. (Заменикот на претседателот,  
м-р Милаим Фетаи и членот на Советот, Сељадин Џезаири не беа присутни во текот на 
гласањето). 
 Советот ја прифати преложената измена на годишниот  План за извршување 
на внатрешна ревизија за 2012 година со архивски број  01- 4290/3  на  01.12.2011 
година, односно во Планот за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година, 
„Ревизијата за следење на препораките Follow up  ревизија“, која е под реден број 4 во 
Планот, да се измени и да гласи „Ревизија на ИПА проекти“, со цел ИПА структурата 
врз ИПА проектот да постапи согласно насоките и упатствата дадени од Европската 
комисија. 
              Промената на годишниот план е во согласност со  Член 41 од ЗАКОНОТ ЗА 
ЈАВНА ВНАТРЕШНА ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА ( „Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 90/09 и 12/11). 
              Советот го задолжи Одделението за внатрешна ревизија да ги направи 
потребните измени. 
 

Точка 7 
Советот го разгледа Предлог – Огласот за продажба со јавно наддавање на 

движна ствар во сопственост на Советот за радиодифузија на РМ. 
            Советот, едногласно, со 12 гласа „за“ донесе Одлука да објави  Оглас за 
продажба со јавно наддавање на движна ствар во сопственост на Советот за 
радиодифузија на Република Македонија, службено моторно возило марка "OPEL", тип 
T92/NB ASTRA F 1.6I, со регистарска таблица SK-839-SL, број на шасија 
W0L000056V5217293, број на мотор X16SZR/02FT2461, година на производство 1997, 
комбинирано, боја на каросеријата “8C – Мет. св. Кафена“. (Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи и членот на Советот, Сељадин Џезаири не беа 
присутни во текот на гласањето). 
        Продажбата на движната ствар ќе се изврши со усно јавно наддавање. 
        Движната ствар ќе може да се види на следната локација: паркинг просторот пред 
седиштето на Советот за радиодифузија на Република Македонија (деловен простор на 
Агромеханика АД Скопје), бул.ВМРО бр.3, Скопје, секој работен ден од 08 часот до 15 
часот. 

Советот го задолжи Секретаријатот на Советот, горенаведениот оглас да го 
објави во “Службен весник на Република Македони 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста, горенаведениот оглас да го објави во 2 (два) весника: 1 весник на македонски 
јазик и 1 весник на јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат 
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јазик различен од македонскиот, на товар на Советот за радиодифузија на Република 
Македонија како орган – сопственик на движната ствар. 
 

Точка 8 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за продажба со непосредна спогодба на 

непосреден купувач за возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-
II. 
 Советот, едногласно, со 12 гласа „за“ донесе Одлука за продажба на движната 
ствар:  
- патничко моторно возило марка LANČIA К 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II, 
број на шасија ZLA83800002092597, број на мотор 1197606, година на производство 
1998, лимузина, со непосредна спогодба, на непосреден купувач, согласно Законот за 
користење и располагање со стварите на државните органи (“Сл. весник на РМ” 
бр.8/2005, 150/2007, 35/2011). (Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи и 
членот на Советот, Сељадин Џезаири не беа присутни во текот на гласањето). 

 Вредноста на движната ствар, изнесува 23.408,00 денари. 
           Постапката за продажбата на стварта, ќе ја спроведе Комисијата за располагање 
со движни ствари, формирана со Одлуката бр.02-1237/1 од 21.04.2010 година, во 
состав: Хари Митрикески - Клекачкоски, претседател; Љубе Тарчуговски, член и 
Владимир Ѓорѓиески, член, со нивните заменици Арбен Саити, заменик претседател; 
Назиф Зејнулаху, заменик член и Симе Златески, заменик член. 
           Односите меѓу Советот за радиодифузија на Република Македонија, како 
продавач и непосредниот купувач ќе се уредат со Договор за купопродажба на 
моторното возило марка LANČIA К 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II, 

 
  Точка 9 

              Советот го разгледа Предлог – Договорот за купопродажба на моторното 
возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II.   
              Советот, едногласно, со 13 гласа „за“ го усвои Договорот за купопродажба на 
моторното возило марка LANČIA K 2.0 LS, со регистарска таблица SK-058-II. 
(Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи не беше присутен во текот на 
гласањето). 

 
    Точка 10 

                Советот, едногласно, со 13 гласа „за“ го разгледа и усвои Извештајот за 
учеството на 7-от состанок на Digi TV проектот, одржан во Сараево на 13 и 14 
септември 2012 година, подготвен од Горан Радуновиќ, Раководител на Секторот за 
економско-финансиски работи. (Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи не 
беше присутен во текот на гласањето). 

 
 
   Точка 11 

    Разно   
   Советот со 13 гласа „за“ ја усвои предложената Информација за потребата од 

прекин на договорот за работа поради возраст на работникот Радмила Ивановска, 
распоредена на работното место -  Работник на пријавница, во Секретаријатот на 
Советот, со оглед дека ги исполнува условите за одење во старосна пензија. 
(Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи не беше присутен во текот на 
гласањето). 
 Советот донесе Решение за прекинување на Договорот за вработување бр.04-
3048/1 од 21.08.2009 година, и Анексот бр.1 (бр.04-313/1 од 02.02.2010 година) кон 
истиот договор, на работникот Радмила Ивановска, распоредена на работното место -  
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Работник на пријавница, во Секретаријатот на Советот, на ден 01.11.2012 година, со 
оглед дека работникот наполни 64 години возраст, и ги исполнува условите за одење 
во старосна пензија. 
 Именуваниот работник Радмила Ивановска, распоредена на работното место -  
Работник на пријавница, во целост, го има искористено и годишниот одмор за 2012 
година. 
 По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот донесе 
одлука со која на на работникот Радмила Ивановска, распоредена на работното место -  
Работник на пријавница, во Секретаријатот на Советот,  ќе и се одобрат финансиски 
средства за отпремнина при одење во пензија, во износ од две просечни нето плати, 
при што како основица за пресметување на отпремнината се зема просечната месечна 
плата во Република Македонија објавена до денот на исплатата.   
 Средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија 
за 2012-та година.  

 
- По евалуацијата на пристигнатите пријави за вработување на Јавниот оглас  за 

вработување на Работник на пријавница во Секретаријатот на Советот за 
радиодифузија на РМ, а на предлог (бр.04-4954/1 од 27.09.2012 година), на Комисијата 
за спроведување на јавниот оглас за вработување, во состав: м-р Методија Јанчески, 
претседател, Методи Стоименовски, член и Селвер Ајдини, член, Советот едногласно 
донесе одлука да се заснова работен однос на неопределено време со следниот 
кандидат пријавен на Огласот: 

а. Маре Тарчугоска. 
             Избраниот кандидат да започне со работа од денот на склучувањето и  
заверката на договорот за вработување.  
            Советот го задолжи Секторот за правни работи да потпише Договор за 
вработување на неопределено време со горенаведениот кандидат. 
            Советот го задолжи Секторот за правни работи да го повика во Советот 
горенаведениот, избран кандидат и да ги реализира сите активности за негово 
пријавување во Агенцијата за вработување на РМ. 
            Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да го пријави 
горенаведениот, избран кандидат во Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија. 
            Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести за Одлуката сите 
кандидати кои се пријавиле на Јавниот оглас за вработување на Работник на 
пријавница во Секретаријатот на Советот за радиодифузија на РМ, и да им ги врати 
сите документи што ги доставиле како доказ за исполнување на бараните услови за 
вршење на работата, согласно член 27 од Законот за работните односи. 

 
 

Бр. 02-4964/11               Совет за радиодифузија на РМ 
10.10.2012 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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