
РАДИОАМАТЕРСКА АСОЦИЈАЦИЈА                                                                RADIOAMATEUR ASSOCIATION 
     НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА                                                                                  OF NORTH MACEDONIA 
   ул. Св.Кирил и Методиј бр.48,                                                                      St. Cyril and Methodius No.48, 
 1000 Скопје, Северна Македонија                                                                1000 Skopje, North Macedonia  
            www.rasm.org.mk                                                                                             www.rasm.org.mk 
            z37rasm@gmail.com                                                                                      z37rasm@gmail.com 
               тел. 071/310-161                                                                                        mob:  389 (0)71 310-161 
 

ЗАПИСНИК 
од редовно годишно Собрание на Радиоаматерската Асоцијација на 

Северна Македонија, одржано на 07.12.2019 во храм Св.Петар и Павле 
с.Горно Лисиче, Скопје 

 
На ден 07.12.2019 година (сабота) со почеток од 11 часот, во просторија во кругот на 

храмот Св.Петар и Павле во с.Горно Лисиче, се одржа редовно годишно Собрание на 
Радиоаматерската Асоцијација на Северна Македонија. Пред започнување на седницата на 
Собранието, членовите и гостите се потпишаа на список за евиденција на присуство. 
Списокот е прилог на овој Записник. 
  Датата, времето и местото на одржување на Собранието беа јавно објавени на 
30.11.2019 година, по претходна консултација со клубови и индивидуални членови. На 
истата објава беше објавен и предложениот Дневен ред за работа на Собранието. 
 
За работа на Собранието беше предложен следниот дневен ред: 
 

1. Запознавање на делегатите со досегашните реализирани активности на РАСМ. 
2. Измена и дополнување на членови на УО 
3. Измена и дополнување на членови на НО 
4. Избор на Дисциплинска комисија 
5. Усвојување на програма за работа за 2020 година 
6. Усвојување на Одлуки во надлежност на Собранието согласно член 24 од Статутот 

на РАСМ 
7. Усвојување на дисциплински правилник 
8. Разно 

 
Седницата на Собранието ја отвори Диме Ангеловски, кој ги поздрави присутните и се 

заблагодари за присуството по што го прочита Дневниот ред и му даде збор на 
Претседателот Димитар Попоски. 
 
 Димитар Попоски пред се ги поздрави присутните и започна да го води Собранието 
по точките од Дневниот ред. 

Согласно точка 1 од Дневниот ред, Претседателот ги извести делегатите за 
реализираниет активности во последните 6 месеци (од формирањето до денес), при што се 
задржа на иницијативата која потекна од РАСМ за измена на Правилникот за користење на 
радио фреквенции во радиоаматерска служба. Имено, по иницијатива на РАСМ, Агенцијата 
за Електронски Комуникации-АЕК го измени Правилникот, со што сите радиоаматерски 
здруженија и клубови се на исто ниво т.е. се избриша РСМ како единствено 
радиоаматерско тело во државата. Воедно во новиот Правилник по предлог на РАСМ се 
извршени и дополнителни промени посебно во делот на стекнување на лиценца од А 
класа, како и можност и други радиоаматерски здруженија да имаат свој претставник во 
IARU. 
 Исто така, Претседателот на РАСМ, ги информираше присутните дека се потпишани 
Меморандуми за соработка со Центарот за управување со кризи и со Министерството за 
одбрана. Врз основа на овие Меморандуми, РАСМ има можност да постави своја опрема  
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на некои локации сопственост на ЦУК и/или МО. Воедно согласно Меморандумите, РАСМ 
ќе биде вклучена во вежбовни активности на ЦУК, како и ќе има обврска во случај на 
барање од МО, да обезбеди можност за користење на својата радио мрежа на МО. 
 

Согласно точка 2 од Дневниот ред, по предлог на Претседателот како членови на УО 
на РАСМ едногласно се изгласани, Митко Кикереков, Ненад Шиповиќ, Дејан Вукановиќ, 
Томе Димишковски, Ѓорѓија Тасевски, Моме Димовски. 
 

Согласно точка 3 од Дневниот ред, за членови на Надзорниот одбор едногласно се 
изгласани: Дарко Блажевски, Душко Богоевски, Славчо Милоски. Одлучено е на нивни прв 
состанок да изберат Претседател од нивните редови и за тоа да го известат УО. 
 

Согласно точка 4 од Дневниот ред, за членови на Дисциплинска комисија 
едногласно се изгласани: Панче Крстев, Јордан Тасевски и Антонио Ристески. Одлучено е 
на нивни прв состанок да изберат Претседател од нивните редови и за тоа да го известат 
УО. 
 

Потоа се премина на точка 5 од Дневниот ред, во која Претседателот на РАСМ ја 
презентираше предлог програмата за работа на РАСМ за 2020 година. По извршеното 
излагање истата беше едногласно изгласана од страна на Делегатите. 
 

Врз основа на точка 6 од Дневниот ред, по предлог на УО, на Собранието му беа 
предложени Одлуки кои согласно Статутот ги носи Собранието. Собранието едногласно ги 
изгласа следните Одлуки: 

- Одлука за утврдување на членарина во износ од 800 денари за 2020 година. 
- Одлука за започнување на постапка за зачленување на РАСМ во меѓународна 

организација. 
 
Во однос на точка 7, се разгледа и изгласа дисциплинскиот правилник  
 

Под точка 8 од Дневниот ред, немаше пријавено Делегати кои сакаа да дискутираат. 
 

Со тоа се исцрпени сите точки од утврдениот Дневен ред, по што Собранието заврши во 
12:30 минути. 
 
         Записничар 
         Диме Ангеловски 
 
 
         Оверувачи на Записник: 
 
         Ненад Шиповиќ 
 
         Славчо Милоски 
 
 


