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ЗАПИСНИК
од 05-та седница на Советот
одржана на 24.02.2011 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, м-р
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Борче Маневски, Магдалена Давидовска -
Довлева, Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Милаим
Абдураими, Хари Митриќески-Клекачкоски, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска -
Јотевска.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја отвори 5-та седница. На
почетокот на седницата предложи да се додадат уште неколку точки во Дневниот ред
под точката Разно, односно предложи да се разгледа Известувањето пристигнато од
А2 Телевизија за назначување на нов управител, Молбата од Канал 5 Телевизија која
се однесува на прекршочната тужба што Советот ја изрече и Известување за промена
на сопственичка структура на ТРД Б97 од Битола. Членот на Советот м-р Борис Арсов
предложи да се додаде уште еден предлог под точката Разно, кое се однесува на
Барањето поднесено од Ра Класик ФМ за премин од комерцијално во непрофитно
радио.

Советот едногласно ги прифати предлозите за измена и дополнување на
Дневниот ред за 5-та седница на Советот и едногласно го усвои следниот:

Д н е в е н р е д

1. Предлог-Извештај за завршна сметка за 2010 година на Советот за
радиодифузија.

2. Предлог - Правилник за издавање, прибавување и чување копија од снимка
на објавена информација или друга програмска содржина.

3. Предлог за измена и дополнување на Правилникот за условите и начинот на
користење на службените моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ.

4. Предлог - Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење
снимки на радио и телевизиски програмски сервиси.

5. Предлог за измена и дополнување на Деловникот за работа на Советот за
радиодифузија на РМ.

6. Предлози за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација и пополнување на одредени работни места со цел за
унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за радиодифузија на
РМ.

7. Разно.

Точка 1
Советот го разгледа Предлог-Извештајот за завршна сметка за 2010 година на

Советот за радиодифузија, подготвен од Секторот за економски работи.
Раководителот на овој сектор, Горан Радуновиќ, дообјасни дека во Извештајот ќе се
интервенира со мала измена од оправдани причини, а се однесува во делот на вкупни
расходи.

Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за завршна сметка за
2010 година на Советот за радиодифузија и одлучи Завршната сметка на Советот за
радиодифузија на РМ за 2010-та година да се достави до Централниот регистар на



2

РМ, Министерството за финансии - Управата за јавни приходи и до Државниот завод за
ревизија.

   Точка 2
Советот го разгледа Предлог - Правилникот за издавање, прибавување и

чување копија од снимка на објавена информација или друга програмска содржина.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски објасни дека потребата од

ваков вид на  Правилник е неопходна. Напомена дека при издавање, прибавување и
чување копија од снимка на објавена информација или друга програмска содржина,
Советот дополнително користи потрошен материјал (CD), вработените во Секторот за
технологија и информатика се дополнително ангажирани, се амортизира опремата, но
од друга страна Советот оваа услуга не може да ја покрие со одреден надоместок
затоа што според Закон е непрофитно регулаторно тело. Во таа насока предложи да
се формира комисија од тројца членови која ќе биде овластена да одлучува за
потребите надвор од потребите за судската постапка (како што е наведено во
Правилникот), а ќе одлучува според тоа во колкав обемот е материјалот, односно
според одредени критериуми.

Членот на Советот, Столе Наумов даде свои забелешки по однос на овој
Правилник. Првата е дека Советот не може да се ограничи на издавање копии на
снимка на објавена информација потребна само за остварување заштита на правата и
интересите пред надлежниот суд во РМ, затоа што ќе се појават и друг вид
побарувања, како на пример за истражувања, новинарски анализи, и слично, па затоа
предложи да се додаде  и за други потреби и да се изменат сите одредби кои се
поврзани со оваа забелешка. Потоа предложи да се интервенира и во член 4, став 2,
да се додаде, барање за потребната намера, односно формулација за барање, едно
објаснување поради која причина се бара копијата. За надоместокот рече дека може да
се наведе симболична сума, или да се донесе CD или USB. Советот, рече, е на некој
начин задолжен и за пошироката јавност и за невладини организации, значи важен ни
е општиот интерес. Многу веројатни се Барања и за демант, а тоа е добро затоа што
само на Советот му веруваат.

Членот на Советот, Борис Арсов, рече дека се согласува со забелешките што
ги даде членот на Советот, Столе Наумов, но се сомнева дека Советот за
радиодифузија во тој случај би се претворил во издавачка куќа, каде што сите ќе имаат
право да побараат копија од снимка на објавена информација или друга програмска
содржина. Се плаши, Советот, да не прерасне во печатница на цедиња, според него
тоа би го нарекол издавачка куќа на материјали. Од тие причини, смета дека треба
поригорозно да се пристапи по ова прашање, затоа што постојат и други начини како
да се набават тие снимени материјали ако на некој му се потребни, а тоа сепак да не
биде Советот. Како регулаторно тело треба да се фокусира на работата која е
пропишана со Закон, а доколку дојде до судска постапка или за потребите на одредени
државни институции, тогаш Советот би требало да излезе во пресрет. Од тој аспект,
Правилникот треба да биде поригорозно направен за да се заштити Советот и да не се
доведе во ситуација да се претвори во куќа насочена за издавање на цедиња и
снимени материјали, затоа што не треба да биде така. Што се однесува до
Правилникот за  издавање, прибавување и чување копија од снимка на објавена
информација или друга програмска содржина, незначи дека ако сега Советот го усвои
во иднина не може да го измени, дека не е менлива категорија. Доколку се појави
потреба за интервенција, по потреба може и да се измени и дополни.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека му е драго што
сериозно се дискутира по овој Правилник. Смета дека Советот за радиодифузија не
треба дополнително и непотребно да се оптерети со капацитетите, финансиите и
техниката која ја поседува, а нејзината  намена е за друга улога и функција, и второ,
Советот да не се претвори во сервис, за секој што ќе посака снимка на објавена
информација. Во тој поглед ако некој има покренато судска постапка, да му се издаде,
но да се остави и слободен простор, по внатрешна проценка на Советот дали било за
магистерски труд или слични потреби, да одлучува комисија. И Заменикот на
Претседателот, м-р Милаим Фетаи некогаш бил во ситуација кога му била потребна
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снимка и тогаш Советот му излегол во пресрет. Значи да им се излезе во пресрет
навистина на оние на кои им е потребно.

Членот на Советот, акад. Али Алиу, потенцира, каква одлука да донесе Советот
ке биде и добра и нема да биде добра, мислејќи на тоа дека не ќе може да се најде
идеално решение. Размислува дали може да формира сервис, надвор од просториите
на Советот, или посебна служба која би се занимавала со тоа. Претседателот на
Советот го потсети дека тоа не е законски издржано затоа што тоа би се вршело за
комерцијални цели, а Советот е непрофитно регулаторно тело.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи да се нотираат случаиите
кому,кога и во кои случаи треба оваа услуга да им се овозможи. Како пример наведе
одредени барања во кој случај, Советот би требало да излезе во пресрет – Политички
организации, радиодифузери, граѓански барања.

Членот на Советот акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека Советот не би можел да
изнајде идеално решение, но може да донесе компромис. За таа цел мора да постои
основа во Правилникот. Мисли дека во член 3, треба да се додаде став во кој ќе
пишува и во други случаи може да се издаде, под услов Советот за радиодифузија да
процени дека тоа е целисходно. Предлогот на Претседателот, Зоран Стефаноски дека
е потребна комисија која ќе одлучува, може и немора да стои во Правилникот.

Борче Маневски, Раководител на Секторот за европска и меѓународна
соработка и односи со јавноста, рече дека веќе постојат агенции кои комерцијално
работат на мониторинг на медиуми и снимаат, но се поставува и прашањето за
авторските права, односно дали може Советот да снима и издава копии од снимка на
објавена информација или друга програмска содржина.

Клучните забелешки се однесуваа на надоместокот кој не треба да стои во
Правилникот и освен за потребата за покренување судска постапка да се додаде и за
други потреби.

Со овие забелешки, Советот го усвои предложениот Правилник за условите,
начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во
рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во Република
Македонија и радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина).

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за
технологии и информатика да подготви Пречистен текст на Правилникот за условите,
начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во
рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во Република
Македонија и радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина).
Исто така Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави во “Службен
весник на Република Македонија” и да го објави на огласната табла на Советот за
радиодифузија на РМ пречистениот текст на Правилникот за условите, начинот и
постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на
програмскиот сервис на радиодифузерите на државно ниво во Република Македонија и
радиодифузерите од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина).

Точка 3
Советот го разгледа доставениот Предлог за измена и дополнување на

Правилникот за условите и начинот на користење на службените моторни возила во
Советот за радиодифузија на РМ., со кој се уредува начинот на користење,
управување и одржување на службените моторни возила на Советот за радиодифузија
на РМ. Предлагач за измена и дополнување на Правилникот, беше членот на Советот
м-р Борис Арсов. Тој образложи дека е додаден член 3, каде е дефинирано каде се
можат да се користат службените возила. Во член 4 став 4, додадено е дека покрај
Претседателот и Заменикот на претседателот на СРД, и членовите на Советот и
останатите вработени во Советот, може да ги вози возач кој што за службени потреби
би го користеле службеното возило. Во истиот член, додаден е став 5, во интерес на
заштита на ресурси, каде што смета дека заштедата на ресурсите би биле покорисни
доколку возилата бидат паркирани пред СРД, по обавувањето на обврските кои што ги
имаат Претседателот на Советот и неговиот Заменик вон работното време.
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Во делот за начинот на пополнување на патен налог наместо 3 предложено е 24
часа пред користење на службено возило за во странство а непосредно, пред да почне
да се користи возилото локално или на територијата на РМ. Во член 7 додаден став 3
во кој е наведено дека корисникот на службеното возило е должен да го потпише
налогот по завршувањето на службеното патување. Во член 9, став 2 е додадено
Возачот определен од Раководителот на Секретаријатот се задолжува да се грижи за
редовните проверки на возилата. Додаден е и член 10 каде се дефинира одговорноста
и надоместокот за штетата при евентуална сообраќаен прекршок или незгода. Во член
12 додадено е став 3, односно доставување Извештај за комплетна состојба на
возилата најмалку еднаш во месецот.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека материјалите се навремено
доставени до сите членови на Советот и смета дека сите имаа доволно време да го
разгледаат, од причина повеќе што не е нов правилник туку на стариот се направени
одредени измени и долнувања. Што се однесува до член 4 став 5, според неговите
истражувања, во многу државни институции, со исклучок на АЕК, вработените доаѓаат
со сопствен превоз на работа, а за секое дополнително ангажирање како вработени,
опфаќајки го и возачот, постојат надоместоци и исплата на прекувремени часови.
Имајќи го сето ова во предвид предложил еден економичен предлог и став. Не сака
овие предлози за промена и дополнување на веќе постоечкиот Правилник, да се
разберат како промени насочени за да се сопре некаква злоупотреба. Тие се
изработени во насока за практично делување и подобрување. Сепак, Правилникот не е
еднаш за секогаш даден, тој е променлива категорија, кој може да се дополни и измени
зависно од потребите на Советот.

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека начелно некои од предлог-
измените му се допаѓаат, пред се затоа што ја подигнуваат одговорноста на повисоко
ниво, потранспарентно да се однесуваат и вработените и членовите на Советот.
Делот за одговорноста на шоферот нема потреба да стои во Правилник затоа што се
подразбира, бидејќи за неодговорност подлежи и во други Закони. Предложи доколку
има консензус да се усвои Правилникот, доколку не, да си остане истиот од 2007
година. Доколку одредени членови на Советот сметаат дека не се доволно запознати
со содржината на Правилникот, тогаш да се одложи и да се разгледува повторно.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи, за да може да се усвои овој
Правилник во кој ќе нема сомнежи и дилеми да се одложи за нареден пат.  Предлага,
компаративно да се прегледаат двата правилника и да се види заеднички што е лошо
во предходниот па да се подобри во новиот. Односно за да се направи нов правен
приод да се спореди со Правилникот од 2007 година. Бидејќи има извесна резерва,
предлага да се одложи усвојувањето. Одложувањето е поради сериозноста на
материјалот.

Членот на Советот, акад. Али Алиу, смета дека еден дел од членовите на
Советот, имаат многу поголем број на работни обврски и надвор од работното време,
па делот во кој службеното моторно возили по службеното патување би се вратило на
паркингот пред Советот според него е неизводливо. Дали возачот треба да дојде со
градски превоз до паркингот, па потоа да го земе Претседателот или Заменик
претседателот на Советот, па потоа да го однесе  и ги врати дома, па пак да го остави
возилото на паркинг за потоа дома да се врати со сопствен превоз...не му е јасно и
конфузно е. Смета дека таа постапка ќе ја кочи работата, затоа што не е практична. А
за да се спречи користењето на службените возила за приватни потреби, тогаш има
други начини тоа да се контролира, мислејќи на изминати километри, потрошувачка на
гориво и сл.

Членот на  Советот, м-р Алма Машовиќ, во целост се согласува со предлог-
измените подготвени од членот на Советот м-р Борис Арсов, и ги подржува. Смета
дека треба да се воспостави еден ред, не може да претпостави дали службеното
возило за викенд ќе го користи за приватни цели или не, сепак треба да се има
одговорност спрема тоа што е наше добро. Им се обрати на членовите на Советот,
дека една од обврските што ја имаат е да дојдат припремени на Седница на Совет, а
што се однесува до материјалите за седница, тие беа навремено испратени до сите.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека Правилникот е
наизглед добро направен и правно издржан, и доколку не работи во Советот за
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радиодифузија, ќе помисли дека се работи за голем возен парк, односно институција
со поголем број на службени возила. Во суштина се работи за три возила. Ако е
идејата да се скрати возилото на Претседателот и неговиот Заменик, тогаш сето што е
интервенирано во Правилникот е погрешно. Ниту Претседателот ниту неговиот
Заменик не можат да ги злоупотребуваат возилата, ниту пак имаат свој личен возач.
Се согласи дека на колегите за службени потреби треба едно возило секогаш да има
слободно. Предлага, поради забелешките кои ги имаше,усвојувањето да се одложи за
една од наредните седници.

Членовите на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов и проф. д-р Томе Груевски
предложија да се одложи. Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, сметаше дека
Секторот за правни работи не бил целосно вклучен во изработката и овој Правилник
не е правно издржан.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, има став дека при изработката
на предлог-измените на Правилникот, се пристапило многу сериозно. Но, сепак како
информација од голема важност ја образложи, дека од моментот кога Претседателот и
Заменикот ке дојдат на работа, возилата се на паркингот, и на никој од вработените во
Советот не му е скратена можноста службеното возило било, за состаноци или судски
процеси да го користат возилото. Возилото го користи и затоа што живее во друг град и
има право четири пати во еден месец да го посети своето семејство. Додека бил член
на Совет, се користел со сопствен превоз а не службеното возило на тогашниот
Претседател на Советот, Мирче Адамчевски. Што се однесува до одговорноста за
технички преглед на возилото заради безбедоста, го прифаќа како предлог. Генерално
смета деак има корисни измени, но членот 4 став 5 не го прифаќа .

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски го стави на гласање Предлогот
за измена и дополнување на Правилникот за условите и начинот на користење на
службените моторни возила во Советот за радиодифузија на РМ. За да се усвои овој
Правилник гласаа членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р  Борис Арсов, а
останатите членови, поради забелешките кои ги имаа одлучија да се одложи неговото
усвојување и уште еднаш заеднички да го разгледаат и усогласат.

Точка 4
Советот го разгледа Предлог - Правилникот за условите, начинот и постапката

за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски отвори дискусија за

содржината на текстот. Членот на Советот, м-р Борис Арсов, ги информира присутните
дека измените и предлозите во овој Предлог-Правилник се изработени во
координација со Секторот за технолигии и информатика. Членот на Советот, Столе
Наумов, рече дека се согласува со Предлог-Правилникот, и дека некои посебни
забелешки нема, а членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека сите измени
што се направени се прифатливи за него, посебно за роковите. Претседателот на
Советот, Зоран Стефаноски, сметаше дека е голем бројот на лицата кои можат да го
продолжат рокот за бришење на снимките, и рече дека би требало одговорноста да се
сведе на помал број.  Исто така и Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи,
предложи да се интервенира во член 2 став 4, односно чувањето на архивираните
снимки по потреба и одлука на Советот да би се чувале и подолго од 5 години.

Советот само со еден воздржан глас, од членот на Советот, проф. д-р Томе
Груевски, го усвои предложениот Правилник за условите, начинот и постапката за
чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси. Советот го
задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за технологии и
информатика да подготви Пречистен текст на Правилникот за условите, начинот и
постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси,
а Секретаријатот на Советот го задолжи да го објави во “Службен весник на РМ„ и на
огласната табла на Советот за радиодифузија на РМ пречистениот текст на
Правилникот за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио
и телевизиски програмски сервиси.
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            Точка 5
Советот го разгледа Предлогот за измена и дополнување на Деловникот за

работа на Советот за радиодифузија на РМ. Претседателот на Советот, Зоран
Стефаноски, објасни дека со измените во член 20, став 1 алинеа 8, 10 и 11 е
постигнато намалување на ингеренциите на Претседателот и Заменикот. Во тие
делови е направена измена и на местото Претседател, ставен е Советот. И со тие
измени автоматски е потребно да се изменат и неколку други членови во самиот
деловник за да би се прилагодиле на овие измени.

Предлагач е членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, која рече дека сите знаеме,
дека највисокиот орган во оваа институција е Советот. И од тие причини Советот е
телото кое што одлучува по сите прашања а Претседателот е тој што истите тие
одлуки ги спроведува. Тоа е главната забелешка. Ако не е така, рече, зошто тогаш
постои Советот. Штом не се прифаќа ниту еден предлог даден од нејзина страна и на
колегата Арсов ( на кој се надоврза Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски и
рече дека се прифати веќе еден), покрај сиот вложен труд, да се одлучи по хиерархија,
а тоа е Претседателот на Советот, да прецизира термин, точно кога на некоја наредна
седница ќе се одлучува по овој Правилник.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, во целост ја подржува, истовремено и
честита на вложениот труд, што се потрудила да го изработи и да го согледа
материјалот во врска со Деловникот, бидејќи тој е еден од основните работи на кој што
треба да функционираат, членовите на Советот и вработените. Дадените конкретни
забелешки и промени, во целост ги подржува и стои зад овие предлози дадени од
колеската, членот на Советот, м-р Алма Машовиќ.

Членот на советот, акад. Бојан Шоптрајанов, си го постави прашањето, дали да
го подржи ставот на членот на Советот, м-р Борис Арсов, кој беше искажан на
кординација, дека мора да постои хиерархија, или да се согласи со ова каде
хиерархијата е исклучена. Според него ниедно колективно тело не може да
функционира без хиерархија, така да овие предлози не му се прифатливи.

Членот на советот, Столе Наумов, не се согласува во целост, но одредени
делови ги подржува. И досега, рече, ниту Претседателот на Советот ниту неговиот
Заменик не потпишале нешто за што Советот не донел одлука предходно. Тие не
носат одлуки сами, тие ги спроведуваат како и досега. Но, смета дека е потребно
поголемо учество на Советот во комисијата за вработување, и предложи таа да биде
составена од двајца членови на Совет и еден преставник од вработените во СРД.
Напомена дека предлогот за комисијата, нејзиниот состав и одговорност е предлог кој
го дал од поодамна. Поради сложеноста на материјата предложи усвојувањето на
Правилникот да се одложи.

Членот на советот, Бранко Радовановиќ, предложи усвојувањето да се одложи
за еден разумен период. Предложи, кога овој Правилник повторно ќе се разгледува, на
таа седница на Совет, бројот на точките од Дневниот ред да биде порационален затоа
што станува збор за многу сериозна материја.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, дискутираше за измените. Што
се однесува до делот „Донесува ставови и мислења во делокругот на Советот„ рече
дека Претседателот на Советот е принуден да го прави тоа, бидејќи секојдневно има
барања за да даде изјави и информации во врска со работата на Советот, бидејќи го
претставува и застапува Советот. Во делот „Одлучува по прашања за вработување“
рече дека е бесмислено членовите на Советот да гласаат и со мнозинство на гласови
да се прими нов вработен. Рече дека подобро решение е да се оформи комисија, по
предлогот на членот на Советот, м-р Борис Арсов, која ќе биде променлива. Што се
однесува до хиерархијата, смета дека мора да се задржи затоа што е во интерес на
самата институцијата.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски го стави на гласање Предлогот
за измена и дополнување на Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на
РМ. За да се усвои, гласаа членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р Борис
Арсов. За предлогот на Столе Наумов и Бранко Радовановиќ, поради сложеноста на
предложената материја, да се одложи до крајот на месец март, против беа членовите
на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, а останатите членови на Советот го
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прифатија предлогот. На крајот Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
напомена дека сите забелешки да се достават навреме и во писмена форма.

            Точка 6
Советот ги разгледа Предлозите за измена и дополнување на Правилникот за

внатрешна организација и систематизација и пополнување на одредени работни места
со цел за унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ.  Но, членот на Советот, м-р Борис Арсов, кој беше предлагач и
активно учествуваше во Предлозите за измена и дополнување на Правилникот за
внатрешна организација и систематизација, го повлече предлогот и рече дека нема
потреба да се дискутира. Овие измени се направени врз база на веќе постојната
ситематизација. Во измените учествуваше и Раководителот на Стручната Служба м-р
Андриана Скерлев – Чакар. Членот на Советот, м-р Борис Арсов исто така посочи дека
овоие предлози доколку се прифатат не значи дека во иднина, доколку се појави
потреба, Советот може да направи дополнителни измени повторно. Промените се
направени и во делот на потребното образование со оглед на тоа што сега е во
функција кредитен систем на завршување и вреднување на високото образование.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече, бидејќи веќе постои
конкретен материјал и предлог, тој го активира и повторно го стави на дневен ред и
отвари расправа.

Со конкретни забелешки се изјаснија повеќето членови на Советот. Членот на
Советот, Столе Наумов, кој имаше и конкретни предлози, посочи дека станува збор за
стратешки документ, мислејќи на Правилникот за внатрешна организација и
систематизација и пополнување на одредени работни места со цел за унапредување
на ефикасноста на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ. Го
карактеризира како развоен документ, кој може во иднина да се реализира а можеби и
не, во зависност од многу фактори како на пример законски, економски ,кадровски.
Раководителот на Стручната Служба м-р Андриана Скерлев – Чакар, го објасни
подетално овој документ и рече дека ова е согледување на моменталната ситуација и
е изработен врз основа на предходни состаноци и разговори со сите раководители на
секторите во Советот, односно овој документ преставува проекција за идни планови на
нивните сектори.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, како предлог за гласање ги
постави Предлозите за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација и пополнување на одредени работни места со цел за
унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за радиодифузија на
РМ, односно кој е за интегрален текст од двата предлога (на членот на Совето, м-р
Борис Арсов и Раководителот на Стручната служба на Советот, м-р Андриана Скерлев
– Чакар) за следната седница.Освен членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и м-р
Борис Арсов, кој беа воздржани, останатите членови гласаа да се одложи.

           Точка 7
           Разно

- Известување од ТРД А2 Телевизија ДООЕЛ Скопје, дека согласно одредбите на
Законот за радиодифузната дејност, го известуваат Советот дека со решение од
централен регистар, се извршила промена на нов управител, и назначено е лицето
Тони Николовски.

- Информација за барање на ТРД Б-97 Битола ДООЕЛ, за согласност за промена
на сопственичката структура. Со оглед на тоа што не се создава недозволена
медиумска концентрација, Советот одлучи на ТРД Б-97 од Битола да му се издаде
одобрение за промена на сопственичката структура. За ова одобрение воздржани беа
членовите на Советот, м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, додека останатита
членови на Советот го подржаа барањето.

- ТРД Гаудеамус Радио Класик ФМ, Мартин ДООЕЛ, Скопје. Членот на Советот,
м-р Борис Арсов, побара од службите во Советот подетално да ја објаснат состојбата
со ова радио, односно која е причината за да не му се дозволи на РА Класик ФМ, да
премине од трговско радиодифузно друштво во непрофитна радиодифузна установа.
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Напомена дека се работи за радио кое ја негува класичната музика и ја подигнува
културата на повисоко ниво. Доколку радиодифузерот нема финансиски средства да ги
одржува, тоа радио ке престане да работи и слушателите, љубителите на класичната
музика ке изгубат многу.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски објасни дека согласно Законот за
радиодифузната дејност постојат три вида на радиодифузери – трговски
радиодифузни друштва, непрофитна радиодифузна установа (за одредена целна
група) и Јавен сервис. Со тоа доделената Дозволата не може да се измени, согласно
Законот. Исто така рече дека од поодамна е запознаен со ова Барање и  Советот
официјално одговорил на барањето, односно за неможноста. Инаку се сложува дека
ова радио со класична музика има посебна вредност.

Членот на Советот, Столе Наумов, објасни дека тоа барање од г-динот Мартин
Треневски е од поодамна и се има обратено и до него и до некои од другите членови
на Советот. Имено рече дека согласно Законот ни форматот не може да го измени.
Инаку вакви и слични проблеми има и РА Џез ФМ.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека е очигледна немоќта на
Советот да му излезе во пресрет поради Законот. Со оглед на тоа што класичната
музика има и едукативна вредност, можеби со новите измени на Законот ке може да се
измени нешто.

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека обожува да служа
класична музика, и многу ужива во Класик ФМ.

- Советот донесе одлука, со три воздржани гласа од членовите на Советот,
проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов, и останатите „за“, да
се повлече Барањето за поведување прекршочна постапка против ТРД ТВ Канал 5
(бр.03-176/1 од 25.01.2011) поднесено пред Основниот суд Скопје I Скопје.

Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви Одлуката и да
пристапи кон повлекување на горенаведената прекршочна постапка.
Исто така, Советот го  задолжи Секторот за програмски работи да упати допис до ТРД
ТВ Канал 5, во кој ќе побара да достави одговор до Советот во кои два дена (освен
28.02.2011 година) ќе ја спроведе мерката: Времена забрана за рекламирање и
телешопинг од три дена, изречена со Одлука бр.03-19 од 24.01.2011 година.

- Членот на Советот, м-р Борис Арсов, на крајот од 5-та седница на Советот за
радиодифузија им се обрати на членовите на Советот и вработените од Стручната
служба на Советот. Тој истакна дека неговото доаѓање и назначување како член на
Совет од него самиот било примено со многу голем ентузијазам и дека имал многу
голема доверба и почит кон сите членови на Советот. Оттука и разочарувањето
поради личната навреда која му ја нанел еден од членовите на Советот, со искажаните
определени зборови од вчерашната координација кон него и кон колешката Алма (не
би навлегувал какви биле навредите) е дотолку поголемо. Воедно, м-р Борис Арсов
рече дека, бидејќи биле искажани навреди и определени чувства кои него лично го
повредиле, многу сериозно, размислувал да го напушти Советот, но големо влијание
имала м-р Алма Машовиќ која несебично му ја дала својата поддршка и го наговорила
да не го стори тоа.  Тоа значи дека нема да го напушти Советот,  но нема да
присуствува на координациите на Советот. Тој замоли во иднина материјалите за
седница да му се доставуваат во писмена форма со тоа што ќе потпише дека ги
примил и да биде раздолжен со лаптопот, телефонот и останатите работи кои ги
должи на Советот, а се откажува и од користење на кои било ресурси на Советот (пр.
пијалоци од кујна). Комуникацијата во врска со закажувањето на седници ќе биде преку
неговиот приватен телефон, а телефонскиот број ќе го има само м-р Алма Машовиќ.
Значи ќе присуствува на седниците, но при гласањето по точките од дневниот ред ќе
биде воздржан, односно против. М-р Борис Арсов, рече: „Бидејќи одредени членови
истакнаа дека не сакаат да ме гледаат овде и дека сум трула карика односно трулеж
во Советот, ќе гледам да бидам што е можно помалку присутен во просториите на
Советот, за да не возбудам одредени чувства, а најмалку би сакал тоа да се чуствува
во Советот, и на него му предизвикам несакани чувства“

На крајот, м-р Борис Арсов се заблагодари за добрата соработка со одредени
колеги, за којашто се  надева дека ќе продолжи и во иднина, меѓутоа со многу помал
интензитет.



9

Претседателот на Советот, крајно изненаден од обраќањето на Арсов рече дека
што се однесува до навредата се работи за несреќна формулација, а не за намера за
навредување и потенцираше дека сите членови на Советот се колеги кои треба да
работат заедно, имајќи ги пред се во вид предизвиците кои допрва му претстојат на
Советот, како на пример изборите.

Бр. 02-543/7  Совет за радиодифузија на РМ
24.03.2011 година                                                 П р е т с е д а т е л,

             С к о п ј е Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска


