ЗАПИСНИК
од 42-та седница на Советот
одржана на 03.10.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, м-р Методија Јанчески, м-р
Васко Петревски, Замир Мехмети, Селадин Џезаири, Столе Наумов, Антонио
Јовановски.
Отсутни членови на Совет: Селвер Ајдини (оправдано отсутен), Лазо
Петрушевски (оправдано отсутен), м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Методи
Стоименовски (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, Магдалена Давидовска – Довлева, Цветанка Митревска,
Горан Радуновиќ, Јетон Исмаили, Луција Ѓурковиќ, и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Присутни новинари: Соња Казиовска од Дневник, Михајло Видимлиски од 24
Вести, Љубиша Станковиќ, Бојан Бојаџиевски од Канал 77.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 42-та седница на
Советот за радиодифузија на РМ. По однос на дневниот ред, Претседателот на
Советот, м-р Зоран Трајчевски, информира дека пристигнало Барање за писмено
одобрување за усогласување согласно член 11 од Законот за радиодифузната дејност,
бр.275 од 02.10.2012 година, (наш бр.03-5044/1 од 03.10.2012) од ТРД Радио Канал 77
ДООЕЛ Штип, и предложи таа точка да биде ставена на дневниот ред како точка 3.
Предлогот беше едногласно усвоен
Други предлози за дополнување и измена на дневниот ред не беа понудени.
Советот едногласно, го усвои следниот:

Дневен ред
1. Информација по Изјаснувањето на работникот Сања Трпевска (бр.04- 4711/2 од
01.10.2012 година) по понудениот Договор за вработување од 17.09.2012 година.
2. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката
структура на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ,
Мартин ДООЕЛ од Скопје.
3. Информација во врска со доставениот допис – Барање за писмено одобрување
за усогласување согласно член 11 од Законот за радиодифузната дејност, бр.275 од
02.10.2012 година, (наш бр.03-5044/1 од 03.10.2012) од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ
Штип,
4. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на
РМ.
5. Разно

Точка 1
Советот ја разгледа Информацијата по Изјаснувањето на работникот Сања
Трпевска (бр.04- 4711/2 од 01.10.2012 година) по понудениот Договор за вработување
од 17.09.2012 година.
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Раководителот на Стручната служба објасни дека на работникот Сања Трпевска,
распоредена на работно место ‘Референт за архивско и канцелариско работење‘ во
Секретаријатот на Советот во Стручната служба на Советот за радиодифузија на
Република Македонија, и бил откажан постојниот Договор за вработување бр. 04-2367/1
од 11.05.2012 година и й била дадена понуда за склучување на нов променет договор
за вработување за работното место ‘Работник во кујна и хигиеничар‘ во Секретаријатот
на Советот, од причина што покажала незадоволителни резултати во извршувањето на
работните задачи. Во наведената Одлука бр.04-4709/1 од 17.09.2012 година, е
содржана правна поука според која против оваа одлука работникот има право на
приговор до Советот за радиодифузија на РМ во рок од 8 дена од денот на неговиот
прием, по која работникот не постапи, односно не ја искористи. На наведениот
работник, истовремено, согласно со член 78 став 2 од Законот за работните односи, и
беше доставена Понуда за склучување на нов договор за вработување бр.04-4710/1 од
17.09.2012 година, заедно со нов променет Договор за вработување бр.04-4711/1 од
17.09.2012 година, во 3 (три) примероци, за работното место за кое се дава понуда, кои
се примени од негова страна на ден 17.09.2012 година. Во доставената Понуда бр.044710/1 од 17.09.2012 година, е наведено дека работникот, Сања Трпевска, потребно е
задолжително да се изјасни за понудата за склучување на новиот договор за
вработување, во рок од 15 дена од денот на приемот на истата. Работникот, Сања
Трпевска на ден 01.10.2012 година, во утврдениот рок од 15 дена од денот на приемот
на понудата, до Советот за радиодифузија на РМ достави Изјаснување по понудениот
Договор за вработување, заверен во архивата на Советот под архивски број 04-4711/1
од 01.10. 2012 година, во која изјавува дека не го прифаќа “новиот Договор за
вработување на новото работно место Работник во кујна и хигиеничар, и замолува
Советот да ја преиспита својата одлука“
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека наведениот
работник не ги извршуваше совесно работните задачи во Советот и тоа е главната
причина за настаната состојба.
Членот на Советот, м-р Васко Петревски, даде кратко објаснување околу Законот за
работни односи и Изјаснувањето на работникот Сања Трпевска (бр.04- 4711/2 од
01.10.2012 година), и во таа насока рече дека во член 30 од Законот за работни односи
стои дека работникот е должен да врши и друга работа која не е предвидена со
Договорот за вработување во рамките на степенот на неговата стручна подготовка. Во
член 31 од истиот Закон се вели дека работникот е должен да ги почитува барањата и
упатствата на работодавачот. Во врска со исполнувањето на работните обврски не е
забележано дека треба претходно да е опоменувана.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ праша какви квалификации биле потребни
за новото работно место кое и било понудено и дали се истите со претходното работно
место. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски одговори дека двете работни
места се со ССС.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека не се сомнева дека
правно процедурата е запазена, односно дека се запазени правата на вработениот.
Објасни дека лично немал прилика досега да увиди поради што е дојдено до една
според него драстична одлука за престанок на работниот однос на вработената во
Советот. Наведениот работник во работен однос е примен во Советот пред околу 4
месеци и до сега не е покрената дисциплинска постапка за истиот ниту пак е казнет со
процент од плата. Затоа запраша што има сторено работникот?
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски наведе одредени пропусти во
работењето кои се косат со редот и дисциплината и навременото и целосно
извршување на работните обврски во Советот за радиодифузија. Потенцира дека
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неговата намера не била вработената да добие отказ, туку да и се понуди друго
работно место со што ќе и се понуди уште една можност.
Советот ja усвои предложенaта Информација по Изјаснувањето на работникот
Сања Трпевска (бр.04-4711/2 од 01.10.2012 година), по понудениот Договор за
вработување од 17.09.2012 година.
Советот со 8 гласа „за“ и три воздржани гласа од членовите на Советот, акад. Бојан
Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ и Сељадин Џезаири, донесе Одлука за откажување
на Договорот за вработување бр. 04-2367/1 од 11.05.2012 година на работникот Сања
Трпевска, распоредена на работно место ‘Референт за архивско и канцелариско
работење‘ во Секретаријатот на Советот во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на Република Македонија, со оглед дека работникот не ги извршува,
односно, несовесно и ненавремено ги извршува работните обврски и со оглед на
фактот дека работникот Сања Трпевска, се изјасни дека не го прифаќа новиот понуден
Договор за вработување, со кој се исполнети условите наведени во член 81 став 1
алинеа 2, а во врска со член 78 од Законот за работните односи (Пречистен текст) (“Сл.
Весник на РМ” бр.52/2012).
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената
Одлука.
Точка 2
Советот ја усвои Информацијата за барањето за согласност за промена на
сопственичката структура на Трговско радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО
КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ од Скопје.
Советот ја усвои предложената Информација за барањето за согласност за
промена на сопственичката структура на ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин
ДООЕЛ од Скопје.
Советот, едногласно, со 11 гласа „за“, донесе одлука да издаде одобрение за
промена на сопственичката структура на ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ,
Мартин ДООЕЛ, со оглед на тоа што не се создава недозволена медиумска
концентрација, односно не постојат формално-правни пречки.
Советот за радиодифузија на РМ, одлучи да се запре иницираната постапка за
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД ГАУДЕАМУС РАДИО
КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ, донесена врз основа на член 63 став 1, алинеја 3, а
согласно член 64 од Законот за радиодифузната дејност, поради тоа што се отстранети
околностите 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.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви Заклучок за запирање
на иницираната постапка.
Точка 3
Советот ја разгледа предложената Информација во врск а со доставениот допис –
Барање за писмено одобрување за усогласување согласно член 11 од Законот за
радиодифузната дејност, бр.275 од 02.10.2012 година (наш бр.03-5044/1 од 03.10.2012)
од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип.
Советот ја усвои предложената Информација во врска со доставениот допис –
Барање за писмено одобрување за усогласување согласно член 11 од Законот за
радиодифузната дејност, бр.275 од 02.10.2012 година, (наш бр.03-5044/1 од 03.10.2012)
од ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип.
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Советот со 10 гласа „за“, (членот на Советот, Столе Наумов се иззема од гласање),
одлучи за да може да се утврди дали со наведената промена во сопственичката
структура на основачот на ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип, истиот ќе се усогласи со
одредбата од член 11, а во врска со член 18 од Законот за радиодифузната дејност,
потребно е:
- ТРД Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип, до Советот да достави податоци за ЕМБГ на
физичкото лице Сашо Јованов од Штип, како би се утврдил неговиот идентитет, и
- Лицето Сашо Јованов од Штип, да достави Изјава – заверена на нотар дека
неговото пристапување во сопственичката структура на основачот на Радио Канал 77
од Штип, нема отстапување од член 11, а во врска со член 18 од Законот за
радиодифузната дејност.
Точка 4
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за орочување на средствата на Советот за
радиодифузија на РМ.
Советот донесе едногласна одлука денарските средства на Советот за
радиодифузија на РМ да бидат депонирани, односно орочени во банката која достави
најповолна понуда.
Беше одлучено Советот за радиодифузија на РМ да потпише договор со банката
која достави најповолна понуда, со кој ќе се уредат меѓусебните односи меѓу двете
договорни страни.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви горенаведената
Одлука и горенаведениот Договор.

Точка 5
Разно

Бр. 02-5035/6
10.10.2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,
м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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