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ЗАПИСНИК
од 07-та седница на Советот
одржана на 23.03.2011 година

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

Отсутни:  /
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен

Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Борче Маневски, Слободан Беличански,
Магдалена Давидовска - Довлева, Цветанка Митревска, Милаим Абдураими, Симе
Златески, Арбен Саити,  Хари Митриќески-Клекачкоски, Горан Радуновиќ и Ружица
Бошнакоска - Јотевска.

Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 07-та седница на Советот за
радиодифузија. На почетокот на седницата членот на Советот, Столе Наумов побара
под точката Разно да има дискусија во врска со одлуката на Агенцијата за електронски
медиуми на Република Србија за забрана за емитување во живо на реални шоу
програми и како таа одлука ќе се одрази врз медиумите во Република Македонија?
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски предложи најпрво Секторот за
програмски работи и Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското
право и сродните права да подготват информација во врска со таа одлука, да се
комуницира со колегите од Србија, а потоа Советот да го разгледува тоа прашање на
своја координација.

Потоа, Советот едногласно го усвои следниот:

Д н е в е н  р е д

1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на
24.02.2011 година.

2. Нацрт-Извештај за работа на Советот за радиодифузија за 2010 година.
3. Извештај од мониторингот на ТРД Радио Рос Метрополис, реализиран на

17.02.2011 година.
4. Извештај од мониторингот на Радио Антена 5,  реализиран на 17.02.2011

година.
5. Извештај од мониторингот на Радио Канал 77, реализиран на 17.02.2011

година.
6. Информација за работењето на ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје.
7. Предлог-Правилник за основните технички услови, стандарди и параметри

за студискиот дел на радиодифузерите.
8. Предлог-Правилник за техничките услови при задолжителното снимање,

чување и доставување на емитуваната програма.
9. Информација за потребата од одбирање на архивската граѓа од

документарниот материјал за 2010 година и изработка евиденција (попис и опис) за
2010 година.

10. Информација во врска со одржана работилница на ден 24-ти февруари
2011 година, во “Клуб на пратениците” Скопје, на која беше промовиран Прирачник за
спроведување на Законот за постапување по претставки и предлози.

11. Разно.
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Точка 1
Членот на Советот м-р Борис Арсов побара да се направи измена во Записникот

од 5-та седница на Советот и прецизно да се парафразира делот во Точката Разно
каде што тој зборува. Според него не е сé внесено од неговото искажување во
Записникот, иако инсистирал на тоа. Претседателот на Советот Зоран Стефаноски
рече дека не треба да се бара од Стручната служба да прави стенограми од седниците,
туку само записници, во кои ќе има извадоци од искажувањата на членовите на
Советот. Тој нагласи дека нема теоретска шанса да се прави стенограм од седниците,
затоа што за такво нешто е потребно да се вработи уште еден човек. Членот на
Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека соред него записникот треба да го
одразува тоа што се случувало на седницата и додаде дека ако некој член на Советот
инсистира да се вметне некое негово искажување во записникот, тоа треба да се
почитува и да биде направено. Притоа нагласи дека се надева дека тоа ќе биде ретка
појава. Членовите на Советот го прифатија предлогот на м-р Борис Арсов да се вметне
бараниот пасус во Точката Разно во Записникот од 5-та седница на Советот. Потоа
Советот го усвои Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на 24.02.2011
година. При гласањето, седум членови на Советот гласаа "ЗА", а воздржани беа
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов. На гласањето реагираше
членот на Советот, Столе Наумов кој се зачуди како може на предлози кои самите ги
даваат, членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов да гласаат против
или воздржано?

Точка 2
Советот го разгледа Нацрт-Извештајот за работа на Советот за радиодифузија

за 2010 година. Најпрво, раководителот на Стручната служба Андриана Скерлев –
Чакар укажа на одредени дилеми при изготвувањето на Нацрт-Извештајот за работа на
Советот за радиодифузија за 2010 година и додаде дека некои делови од него (делот
за информациите од јавен карактер) ќе бидат преработени.  Претседателот на Советот
Зоран Стефаноски побара во Извештајот за работа на Советот за радиодифузија за
2010 година да се додаде целата постапка од распишувањето на огласот за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност на регионално ниво заклучно
со нивното недоделување. Членот на Советот, Столе Наумов побара да се направат
одредени измени во Воведот на Извештајот за работа на Советот за радиодифузија за
2010 година, како и во делот кај одземените дозволи за вршење радиодифузна дејност.
Воедно побара да се додаде дека во извештајниот период имало многу барања и
претставки од поранешните локални јавни радиодифузнаи претријатија за решавање
на нивниот статус. Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски истакна дека
генерално Нацрт-Извештајот ги содржи сите дејности и активности на Советот во
изминатата година. Тој побара да има поголема прегледност во Извештајот и да се
додадат одредени табели за доделени и одземени дозволи за вршење радиодифузна
дејност. Тој рече дека смета дека недостасува одредена прецизност во Извештајот во
делот на изречените мерки.

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека треба да се дадат
конкретни забелешки на овој Нацрт за да може тој да стане Предлог-Извештај. Тој се
согласи со забелешките на претходните дискутанти и побара од нив да ги достават
своите забелешки во писмена форма.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека за работата и за резултатите
од работата на Советот говори Извештајот за работа и според него тој е направен
мошне опстојно и солидно и дава услови за анализа. Се согласува да се додаде еден
табеларен преглед во него.

Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи рече дека е добро
што Советот е дојден до оваа фаза и смета дека Нацртот во голема мера ги отсликува
сите ангажмани што ги имал Советот во изминатата година. Тој се согласи со
забелешките на Столе во врска со Воведот и побара уште некои ситни измени на
Воведот. Исто така рече дека повеќе треба да се истакне јавноста во работењето на
Советот. Тој исто така рече дека со оглед на фактот што Извештајот ќе биде пред
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пратениците во Собранието, треба да се додадат во Извештајот табели со податоци
колку има телевизии и радија во Република Македонија.

Членот на Советот, Столе Наумов додаде дека треба да се направат уште некои
измени во Воведот и да се нагласат промените на Законот и активностите во врска со
новиот Закон и да се нагласи дека во сите работни групи Советот инсистирал на
независноста на Советот како регулаторно тело. Исто така додаде дека треба да ги
пофалиме во Извештајот радиодифузерите и да истакнеме дека е забележан напредок
во регулирањето на авторските права од страна на радиодигфузерите и на
операторите на јавни комуникациски мрежи.

Советот го усвои Нацрт-Извештајот за работа на Советот за радиодифузија за
2010 година, со напомена да се внесат сите горенаведени забелешки на членовите на
Советот и потоа Предлог-Извештајот на Советот да биде разгледуван на продолжение
на оваа седница.  При гласањето, седум членови на Советот гласаа "ЗА", а воздржани
беа членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов.

Точка 3
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот

сервис ТРД Радио Рос Метрополис, емитуван на 17 февруари 2011 година. Советот
донесе одлука на ТРД Радио Рос Метрополис:
- поради прекршување на Член 93 став 3 од Законот за радиодифузната дејност
(надминување на лимитот за рекламирање на еден реален час) да му се изрече
мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување реклами неиздвоени со акустички средства од другите делови на
програмата) да му се изрече мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(прикриено рекламирање) да му се изрече мерката: писмена опомена со барање за
објавување.
- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност –
помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик,  да му се изрече
мерката: писмена опомена. Советот го  задолжи Секторот за правни работи да ја
подготви Одлуката од точка 2 на овој Заклучок. Советот го  задолжи Секретаријатот на
Советот да ја достави Одлуката од точка 2 на овој Заклучок до ТРД Радио Рос
Метрополис. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да организира
состанок со управителот на ТРД Радио Рос Метрополис.
              При гласањето, сите девет членови на Советот гласаа "ЗА".

Точка 4
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот

сервис ТРД – Радио Антена 5, емитуван на 17 февруари 2011 година. Советот донесе
одлука на ТРД – Радио Антена 5:
- поради прекршување на чл. 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со
акустички средства) да му се изрече мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на Член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување прикриено рекламирање) да му се изрече мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност и
член 3 став 1 од Правилникот за начинот на идентификација на спонзорите во радио и
ТВ-програмите (неозначен спонзор) да му се изрече мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност и
член 7 став 2 од Правилникот за начинот на идентификација на спонзорите во радио и
ТВ-програмите (неозначен спонзор во промотивните најави)  да му се изрече мерката:
писмена опомена.
- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност –
помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик да му се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување. Советот го задолжи Секторот за
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правни работи да ја подготви Одлуката од точка 2 на овој Заклучок. Советот го
задолжи Секретаријатот на Советот да ја достави Одлуката од точка 2 на овој Заклучок
до ТРД – Радио Антена 5. Советот го  задолжи Секторот за програмски работи да
организира состанок со управителот на ТРД – Радио Антена 5.
               При гласањето, сите девет членови на Советот гласаа "ЗА".

           Точка 5
Советот Се усвојува предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот

сервис ТРД Радио Канал 77, емитуван на 17 февруари 2011 година. Советот донесе
одлука на ТРД Радио Канал 77:
- поради прекршување на Член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност
(емитување реклами неиздвоени со акустички средства од другите делови на
програмата) да му се изрече мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на Член 106 став 1 од Законот за радиодифузната дејност и
член 3 став 2 од Правилникот за начинот на идентификација на спонзорите во радио и
ТВ-програмите (неозначен спонзор) да му се изрече мерката: писмена опомена.
- поради прекршување на Член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност –
помалку од 30% вокално-инструментална музика на македонски јазик, да му се изрече
мерката: писмена опомена со барање за објавување. Советот го задолжи Секторот за
правни работи да ја подготви Одлуката од точка 2 на овој Заклучок. Советот го задолжи
Секретаријатот на Советот да ја достави Одлуката од точка 2 на овој Заклучок до ТРД
Радио Канал 77. Советот го задолжи Секторот за програмски работи да организира
состанок со управителот на ТРД Радио Канал 77.

При гласањето, сите девет членови на Советот гласаа "ЗА".

Точка 6
Советот ја разгледа предложената Информација за работењето на Трговското

радиодифузно друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје.
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече дека ја побарала оваа информација

зашто кај неа постоел одреден сомнеж во врска со овој медиум и рече дека е чудно
зошто Стручната служба цел месец ја правела оваа информација? Таа рече дека не й
се допаѓа добиенета информација и запраша што чекала оваа телевизија цела година
и зошто не зпочнала да работи? Таа рече дека не се исполнети условите предвидени
во дозволата и дека не емитува програма преку сателит.

 Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека треба да се упати
допис до управителот Трговското радиодифузно друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје во кој
ќе биде повикан на состанок во Советот и истакна дека е потребно да се утврди дали
Трговското радиодифузно друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје ги исполнува условите од
добиената дозвола за вршење радиодифузна дејност?

Членот на Советот, м-р Борис Арсов во целост ја поддржа м-р Алма Машовиќ и
истакна дека трите датуми (годината на издавање на дозволата на МНЦ ТВ ДООЕЛ
Скопје, рокот за започнување со работа и датумот кога започнал со работа) го
натерале на длабоко размислување. Тој рече дека во таа смисла побарал од Секторот
за технологии и информатика информација кои телевизии одат преку сателит. Тој
предложи да се провери дали Наша ТВ,  Скајнет Плус,  Џангл ТВ и МНЦ ТВ ДООЕЛ
Скопје  односно сега "24 вести", се емитуваат преку сателит или само преку кабел
односно IPTV на Македонски Телеком и да се повикаат на разговор.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека е добро што се отвора
ова прашање и истакна дека постои иницијатива од 8 сателитски телевизии за промена
на дозволата. Тој истакна дека во услови на мораториум на терестријални фреквенции,
овие телевизии добија дозвола за емитување преку сателит и дека во новонастанатите
технички услови, бараат тоа да се промени.Тие 8 сателитски телевизии од финансиски
причини, со допис бараат од Советот да им се преправат дозволите и да можат да се
емитуваат програма преку некој од операторите на јавна комуникациска мрежа, но тоа
не може да се направи без распишување на нов конкурс.
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Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи рече дека тие
сателитски телевизии добиле дозвола за да емитуваат програма преку сателит и
додаде дека е ова сериозно прашање и дека Советот не може така едноставно да им
додели нова дозвола за емитување преку јавна комуникациска мрежа. Тој побара на
една од наредните седници да се подготви детална информација во врска со ова
прашање и рече дека треба да се прифати оваа информација.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека претстои работа на
проблемот на медиумска концентрација и на проблемите кои ги покрива членот 11 од
ЗРД и додаде дека не може парцијално да се решаваат работите и додаде дека во
целина Советот како регулатно тело да ги третира работите.

Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи побара
информација каде има прекршување на членот 11 од ЗРД и потсети дека тоа прашање
е покренато уште на 27 декември 201 година.

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека тоа прашање треба да се заврши,
но е многу комплексно.

Советот ја прифати предложената Информација за работењето на Трговското
радиодифузно друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје. Советот го задолжи Секторот
истражување и долгорочен развој да испрати допис до Трговското радиодифузно
друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје,  во кој ќе го повика на состанок во Советот за
радиодифузија управителот на Трговското радиодифузно друштво МНЦ ТВ ДООЕЛ
Скопје, во врска со исполнувањето на условите од добиената дозвола за вршење
радиодифузна дејност.

 При гласањето, сите девет членови на Советот гласаа "ЗА".

Точка 7
Советот го разгледа предложениот Правилник за основните технички услови,

стандарди  и параметри за студискиот дел на радиодифузерите.
Членот на Советот, проф.д-р Томе Груевски побара координаторот на Секторот

за технологии и информатика м-р Алма Машовиќ да даде воведни напомени односно
образложение за овие правилници.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече дека Раководителот на
Секторот за технологии и информатика Арбен Саити воопшто не ја консултирал при
изработката на правилниците и од тие причини, нема што да каже во врска со нив.

Раководителот на Секторот за технологии и информатика Арбен Саити рече
дека овој правилник е направен врз основа на стариот правилник, но во него се
внесени и некои измени кои Советот ги воочил на терен, при посетата на
радиодифузерите.

Членот на Советот, проф.д-р Томе Груевски запраша што ќе постигне Советот
со овој Правилник и како тој ќе се одрази на работата на радиодифузерите, со оглед на
конкретната ситуација на терен?

Раководителот на Секторот за технологии и информатика Арбен Саити објасни
дека токму поради ситуацијата на теренот, се намалени критериумите во Правилникот.

Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи рече дека е добро
што има еден ваков сериозен ангажман од Секторот за технологии и информатика и
рече дека го поддржува.

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека ќе биде воздржан при гласањето
затоа што целото намалување на критериумите му наликува на наградување на тие
радиодифузери што непочитуваат правила на игра, а казнување на тие радиодифузери
што почитуваат.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека Советот треба да го
донесе овој Правилник затоа што тоа му е обврска и тој треба да биде некој ориентир
според кој што треба се работи.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека треба да се класифицираат
радиодифузирите такви какви што ги имаме, а дел од нив кои не ги исполнуваат
основните стандарди за работење, треба што побрзо да се затворат за да не ја
загрозуваат конкурентноста на пазарот.

Советот го усвои предложениот Правилник за основните технички услови,
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стандарди  и параметри за студискиот дел на радиодифузерите. Советот го задолжи
Секторот за правни работи во соработка со Секторот за технологии и информатика да
подготви Пречистен текст на Правилникот за основните технички услови, стандарди и
параметри за студискиот дел на радиодифузерите. Советот го задолжи Секретаријатот
на Советот да го објави во “Службен весник на Република Македонија” пречистениот
текст на Правилникот за основните технички услови, стандарди и параметри за
студискиот дел на радиодифузерите. Со денот на влегувањето во  сила на овој
Правилник престанува да важи Правилникот на Советот за радиодифузија на РМ за
основните технички услови, стандарди и параметри за студискиот дел на
радиодифузерите, бр.02-3170/2 од 15.12.2006 година, објавен во „Службен весник на
РМ“, бр.133/2006. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да го објави на
огласната табла на Советот за радиодифузија на РМ пречистениот текст на
Правилникот за основните технички услови, стандарди и параметри за студискиот дел
на радиодифузерите, а раководителите на сите сектори во Советот да ги известат
вработените во својот сектор за содржината на овој Правилник.

При гласањето, шест членови на Советот гласаа "ЗА", а воздржани беа
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов и Столе Наумов.

Точка 8
Советот го усвои предложениот Правилник за техничките услови при

задолжителното снимање, чување и доставување на емитуваната програма. Советот го
задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за технологии и
информатика да подготви Пречистен текст на Правилникот за техничките услови при
задолжителното снимање, чување и доставување на емитуваната програма. Советот го
задолжи Секретаријатот на Советот да го објави во “Службен весник на Република
Македонија” пречистениот текст на Правилникот за техничките услови при
задолжителното снимање, чување и доставување на емитуваната програма. Со денот
на влегувањето во сила на овој Правилник, престанува да важи Правилникот на
Советот за радиодифузија на РМ за техничките услови при задолжителното снимање,
чување и доставување на емитуваната програма, бр.03-1232/4 од 19.05.2006 година,
објавен во "Службен весник на РМ", бр.79/2006. Советот го задолжи Секретаријатот на
Советот да го објави на огласната табла на Советот за радиодифузија на РМ
пречистениот текст на Правилникот за техничките услови при задолжителното
снимање, чување и доставување на емитуваната програма, а раководителите на сите
сектори во Советот да ги известат вработените во својот сектор за содржината на овој
Правилник.

При гласањето, седум членови на Советот гласаа "ЗА", а воздржани беа
членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов.

Точка 9
Советот ја усвои предложената Информација за потребата од одбирање на

архивската граѓа од документираниот материјал и изработка евиденција (попис и опис)
за 2010 година согласно Уредбата за канцелариско и архивско работење и Упатството
за начинот и техниката на постапување со документираниот материјал и архивската
граѓа во канцелариското и архивското работење. При гласањето, членовите на Советот
м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов беа воздржани, додека другите 7 членови на
Советот гласаа ЗА.

Советот одлучи да се формира Комисија која ќе изврши одбирање на
архивската граѓа од документираниот материјал за 2010-та година и ќе изработи
евиденција (попис и опис) на архивската граѓа од трајна вредност согласно Листата за
архивска граѓа од трајна вредност и Листата на документарен материјал со рокови за
нивно чување за 2010 година. Како членови на Комисијата се именуваат: Огнен
Неделковски, Раководител на Секретаријатот на Советот, Татјана Куневска, Референт
за архивско и канцелариско работење и Маја Дамевска, Деловен секретар. Комисијата
својата работа да ја заврши најдоцна до 31 март 2011 година. Во врска со усвоената
Информација, Советот донесе одлука во изработката на описот и пописот на
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архивската граѓа од трајна вредност на Советот за радиодифузија на РМ за 2010
година да се користи стручна помош од надворешен соработник-стручен консултант.
За стручната помош да се плати надоместок во износ од 6.000,00 денари, нето, кои се
предвидени во Финансискиот план на Советот за 2011 година. Советот го задолжи
Секторот за правни работи да ја подготви Одлуката од точка 5 на овој Заклучок.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви договор, со кој ќе се уредат
односите меѓу Советот и надворешниот соработник - стручен консултант.

Точка 10
Советот ја прифати предложената Информација во врска со одржана

работилница на ден 24-ти февруари 2011 година, во “Клуб на пратениците” Скопје, на
која беше промовиран Прирачник за спроведување на Законот за постапување по
претставки и предлози.

При гласањето, членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов беа
воздржани, додека другите 7 членови на Советот гласаа ЗА.

Точка 11
Разно
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека членот на Советот м-р

Борис Арсов со допис побарал фотокопија од сите дневни редови, записници и
заклучоци од седниците на Советот од јануари 2008 година до септември 2010 година.
Тој рече за ова прашање е разговарано на координација на која не бил Арсов и рече
дека станува збор за огромен материјал и дека треба да се погрошат огромни средства
и човечки ресурси за да тоа се реализира, а Советот има многу други активности. Тој
рече дека тие материјали се транспарентни, се на располагање во секое време и се
наоѓаат во Архивата на Советот и членот на Советот Арсов може да ги види, но треба
да каже зошто му требаат. Може и да фотокоприра некој документ кој смета дека е од
значење за неговото работење. Но, рече дека треба да се има предвид дека еден
документ од Советот во врска со реализираните проекти од јавен интерес на Лајф
Радио на барање на членот на Советот, Алма Машовиќ е фотокопиран, а истиот
подоцна е објавен во прилогот на МТВ, за Што има и изјава од еден вработен во
Советот. Тој додаде дека е опасно ако почнат документите да шетаат и му предложи на
ченот на Советот м-р Борис Арсов да ги погледне документите што го интересираат во
Архивата на Советот. Воедно, уште еднаш го покани членот на Советот м-р Борис
Арсов да учествува во работата на координациите на Советот.

Членот на Советот м-р Борис Арсов во својата дискусија истакна дека побарал
да бидат фотокопирани горенаведените документи за да се вклучи активно во работата
на Советот за радиодифузија и да биде во тек со претходно донесените одлуки. Тој
рече дека смета дека може да се направат сите побарани фотокопии и рече дека е ова
втор допис со кој тој бара да му се фотокопираат тие документи. Тој уште еднаш
потсети на причините поради кои не присуствува на координациите на Советот и рече
дека и понатаму нема да присуствува на нив, но рече дека ќе учествува, како и досега
во работата на седниците на Советот.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече дека не знае за изјавата што ја
спомнува Претседателот Стефановски и рече дека има право како член на Совет, од
Стручната служба да побара одредени документи. Таа истакна дека постои механизам
за да се утврди дали документот за реализираните проекти од јавен интерес на Лајф
Радио кој беше објавен во прилогот на МТВ е добиен и дистрибуиран  од неа или не и
побара тоа да се испита.

Членот на Советот м-р Борис Арсов се надоврза и рече дека одредени
документи се јавни и транспарентни и може да се најдат на Интернет.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, рече дека овие документи може
да се најдат само на еден компјутер во Советот, само еден човек ги има во таа форма
и не се транспаренти.

Членот на Советот м-р Борис Арсов рече дека можеби некои информации
излегуваат од Стручната служба. Според него тајната информација е само
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информацијата која е меѓу двајца луѓе, а ако ја знаат десет луѓе таа веќе не е тајна
информација.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски повтори дека горенаведената
информација не е достапна на сите и ја има само во еден компјутер во Советот и рече
дека целиот случај ќе биде испитан и додаде дека не треба во јавноста да се
дискредитираат субјекти, радиодифузери и поединци за нешто што се случило пред
неколку години кога биле доделени тие проекти од јавен интерес, со одлука на Владата
на РМ. Тој рече дека ова го сфаќа како опструкција во работата на Советот и уште
еднаш го покани членот на Советот Борис Арсов да биде конструктивен во работата на
Советот.

Членот на Советот м-р Борис Арсов потсети дека така не се однесува од самиот
почеток при неговото доаѓање во Советот, туку од пред одредено време и рече дека
многу го почитува Претседателот Стефаноски и е изненаден од овие негови зборови.

Членот на Советот, акад. Али Алиу побара докрај да се испита како излегла од
Советот горенаведената информација.

 Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека во целиов проблем има
една добра страна и една лоша страна. Добрата страна е дека однесувањето на
двајцата колеги што седат спроти него се уште на ја нарушува ефикасноста на
Советот. Дали ќе биде некоја одлука донесена со пет гласа ЗА или со девет гласа ЗА,
одлуката е донесена. Според тоа добрата страна е тоа што настрана од нивното
однесување и начинот на кој што тие се однесуваат во Советот, не ја нарушува
ефикасноста на Советот. А лошата страна е што таквото однесување ја нарушува
атмосферата во Советот. Тој рече дека е убеден дека луѓето не прават нешта за кои
што немаат причини и дека секој кога постапува некако, мора да има причина. Тој рече
дека тоа што го кажува Борис Арсов е дека тој бил навреден од една интервенција, и
од тогаш натаму решил да постапува вака како што постапува. И додаде дека не му е
јасно зошто така се постапува. Дури и кога се донесува заклучок да се прифати
интервенцијата на еден од нив двајцата, тие се потоа воздржани. Тој запраша што е
тоа што ги тера така да постапуваат?

Членот на Советот м-р Борис Арсов рече дека не знае како акад. Шоптрајанов
би реагирал кога некој би го навредил и додаде дека тој реагира на овој начин. Тој рече
дека никого не навредил (за што може да се проверат сите седници на Советот) и
додаде дека со најголем респект кон сите членови почнал со работа во Советот. Рече
дека бил навреден без причина и без документи и без доказен материјал на таа
координација и дека не може да премине преку тоа. Рече дека има право на лично
убедување дали ќе гласа за, против или воздржано, со соодветна одговорност имајќи
го во предвид фактот за каква институција станува збор. Рече дека никогаш никого не
навредил во Советот и никогаш не се однесувал недолично и некоретно, со секого
имал многу добра комуникација, но на таа координација биле изречени одредени
навреди за него и колешката Алма, без соодветни аргументи и доказни материјали и на
таквите погрдни зборорви никој од присутните членови на Советот не презел ништо тоа
да престане. Тој рече дека таквото однесување е недолично во една ваква сериозна
институција.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски побара да се смират страстите,
да се надминат недоразбирањата и да продолжи Советот со својата работа.
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ЗАПИСНИК
од првото продолжение

на 07-та седница на Советот
одржанo на 28.03.2011 година

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

Отсутни: акад. Али Алиу (најавено отсуство)
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен

Неделковски, Борче Маневски, Магдалена Давидовска - Довлева, Слободан
Беличански, Цветанка Митревска, Милаим Абдураими, Хари Митриќески-Клекачкоски,
Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска - Јотевска.

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори првото продолжение на 07-та
седница на Советот за радиодифузија. Бидејќи немаше предлози за измена и
дополнување, Советот го усвои следниот

Д н е в е н р е д

1. Предлог-Извештај за работа на Советот за радиодифузија за 2010 година.

2. Разно

Точка 1
Советот го усвои предложениот Извештај за работа на Советот за

радиодифузија на РМ за периодот од 01.01. до 31.12.2010 година, во текстот како што е
предложен. Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ги достави: Извештајот
за работа на Советот за радиодифузија на РМ за периодот од 01.01. до 31.12.2010-та
година, Годишниот финансиски план на Советот за 2011-та година и Ревизорскиот
извештај од независен ревизор за 2010-та година, до Собранието на РМ најдоцна до 31
март 2011 година.

При гласањето, членовите на Советот м-р Алма Машовиќ и м-р Борис Арсов беа
воздржани, додека другите 6 членови на Советот гласаа ЗА.

Точка 2
Разно
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ укажа на своето незадоволство од

работењето на Претседаетлот на Советот Стефаноски, чие искажување на
претходната седница предизвикало голем револт кај неа. Таа рече дека била
наклеветена дека изнесува документи од Советот и рече дека доколку во иднина
Стефаноски продолжи да ja клевети и да й го наруши угледот во Советот, ќе покрене
кривична пријава.

Претседателот на Советот Зоран Стефаноски рече дека на седницата само
констатирал дека тој документ за проектите од јавен интерес на Лајф Радио бил
копиран на барање на Алма Машовиќ и токму тој документ бил објавен во прилогот на
МТВ. Тој додаде и дека за тоа има докази, односно изјава од еден врабтен во Советот
кој го копирал тој документ на барање на Алма. Тој рече дека инсистира да не се
изнесуваат документи од Советот и да не се нарушува угледот на оваа институција.
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Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече дека не се согласува со него и дека
кој и да појде кај Магдалена, таа ќе му го даде тој документ. Таа додаде дека сите
проекти се објавени во Службен весник и со тоа докуменетот е јавен и не може никој да
ја клевети на тој начин дека ги изнела од Советот и ги дала во МТВ. Таа рече дека е
можно дека и некој друг член на Совет го земал истиот документ од Магдалена.

Претседателот на Советот Зоран Стефаноски рече дека единствен кој побарал
документ за конретниот субјект е само Алма, а формата на тој документ е уникатна и
токму таа е објавена во прилогот на МТВ. Тој рече дека не се работи за клевета, туку
дека само кажува факти. Тој додаде дека е факт дека Алма побарала таков документ,
факт е дека го добила тој документ и факт е дека го добиениот документ во таква
форма каква што постои само во Советот, е објавен во прилогот на МТВ. Тој рече дека
не рекол дека Алма е виновна за тоа, туку само ги констатирал фактите.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ рече дека треба да се испита како тој
документ стигнал до МТВ.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека ја поддржува Алма во целост и й
честита. Потоа рече дека, иако акад. Шоптрајанов за него рекол дека е неработник, тој
сепак барал да оди на службено патување и единствено од него се барало да достави
до Претседателот барање за патување со службено возило. Тој рече дека уредно
доставил барање за патување со службено возило во Неготино со цел мониторинг на
операторите на јавна комуникациска мрежа во тој регион, но му било одговорено дека
не може тоа да се реализира затоа што вработените се презафатени со други обврски
во тој ден кога е доставено барањето и дека во текот на денешниот ден тоа ќе се
реализира.

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека никогаш не рекол дека
Борис е наработник и побара да се провери тоа во записникот. Рече дека ако случајно
тоа се случило, тој би му се извинил на Арсов уште трипати.

Претседателот на Советот Зоран Стефаноски рече дека двапати досега
побарал од Борис да почне да доажа на координациите на Советот, но тој одбива да
доаѓа на координации после таа координација на која бил навреден од членот на
Советот, акад. Али Алиу . Тој додаде дека е важно да се напомене дека на таа
координација Арсов бил навреден само од членот на Советот, акад. Али Алиу, а не  и
од другите членови на Советот. Тој рече дека добил допис од Арсов во кој бара возило
за да оди на службено патување во Неготино, заедно со Столе Наумов, Арџент Џелили
и Владимир Георгиески и се запраша што ќе се случи ако сите почнат да прават свои
планови и која е тогаш функцијатата на Претседателот на Советот и на Заменикот?
Потоа додаде дека барањето на Арсов за службено патување не е одбиено, туку дека
имало зголемен обем на активности во Советот тој ден кога Арсов барал да се оди на
службеното патување и додаде дека во текот на денот ќе одат две возила и ќе се оди
во Тиквешијата за да се утврдат фактите. Тој рече дека членот на Советот Столе
Наумов не бил запознат со барањето на Арсов и додаде дека постои план за
мониторинг на операторите. Стефаноски повторно го замоли Арсов да доаѓа на
координациите на Советот и да учествува во работата на Советот.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека би сакал да го види планот, дека
сака да работи, но рече дека нема да доаѓа на координација, но сака да се вклопи во
планот. Рече дека само од него се бара да достави барање за фотокопирање
документи и за патување со службено возило. Тој рече дека ниеден од членовите на
Совет досега не доставувал барање за да користи службено моторно возило. Тој
нагласи дека од Стручната служба бил посоветуван да достави барање за користење
службено возило, а од Заменикот на преседателот, г-дин Фетаи дознал дека е
слободно тој ден службеното возило, дознал дека еден од колегите е с лободен, а го
барал и Столе Наумов за да се видат и да се договорат. Додаде дека е зачуден зошто
само од него се бара да доставува барање за фотокопирање документи и за користење
службено возило? Апелот за враќање на координациите на Советот рече дека му личи
на формален повик, за да се префрли топката и за да се каже дека е тој лошиот. Тој
рече дека е можно некогаш некој од документите кои тој ги потпишал, да излезе и во
некој медиум.

Претседателот Стефаноски побара тоа да влезе во Записникот.
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Членот на Советот, Столе Наумов рече дека телефонски контактирал со Арсов,
но не бил информиран за горенаведеното службено патување и додаде дека е
направен план за посети на радиодифузерите и план за мониторинг на операторите на
јавни комуникациски мречи и објасни дека кога се планираат патувањата надвор од
Скопје, секогаш има патни налози. Ова барање за патување е излишно и додаде дека
треба да се зборува за многу посериозни прашања кои се приоритет на Советот, а не
за вакви нешта. Тој ја појасни процедурата за службени патувања во Република
Македонија и во странство. Потоа рече дека е секогаш расположен да оди на тие
посети на радиодифузерите, но треба да се почитува востановената процедура.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека е добро да се читаат
записниците и дека од нив може да се направи многу духовита драмска форма. Тој се
запраша што прават членовите на Советот и каде води сето ова?

Претседателот на Советот Зоран Стефаноски објасни како се оди на службено
патување и која е процедурата за тоа. Воедно, потсети дека Борис Арсов неколку пати
досега не сакал да биде во комисиите за јавни набавки и дека не може да се работи на
принципот сакам – не сакам. Тој истакна дека е потребна координација на активностите
и додаде дека за половина час неколку членови на Советот и дел од вработените во
Стручната служа ќе одат на пат во Тиквешијата, согласно барањето за службено
патување, а со цел да се утврдат фактите во врска со операторите на јавна
комуникациска мрежа во овој регион.

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека не добил план за јавни набавки
за да знае во која јавна набавка е во комисија.

ЗАПИСНИК
од второто продолжение

на 07-та седница на Советот
одржанo на 19.04.2011 година

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

Отсутни:  м-р Милаим Фетаи и акад. Али Алиу (најавнео отсуство)
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска,

Борче Маневски, Магдалена Давидовска - Довлева, Милаим Абдураими, Симе
Златески, Арбен Саити,  Хари Митриќески-Клекачкоски и Ивана Каракушева.

Претседателот, Зоран Стефаноски го отвори второто продолжение на 07-та
седница на Советот за радиодифузија. Бидејќи немаше предлози за измена и
дополнување, Советот го усвои следниот

Д н е в е н р е д

1. Предлог- Одлука за исплаќање регрес за годишен одмор  за 2010 година на
членовите на Советот за радиодифузија на РМ.

2. Предлог- Одлука за исплаќање регрес за годишен одмор  за 2010 година на
вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 1
Советот едногласно ја усвои предложената Одлука за исплаќање регрес за

годишен одмор за 2010 година на членовите на Советот за радиодифузија на РМ. На
сите членови на Советот за радиодифузија на РМ да се исплати регрес за годишен
одмор за 2010 година во висина од 60% од просечната исплатена месечна нето плата
по работник во РМ, односно во висина од 10.800 денари, нето износ (бруто износ
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12.000,00 денари). За исплата на надоместокот наведен во точка 2 на овој заклучок,
средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ
за 2011 година.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената одлука.

Точка 2
Советот едногласно ја усвои предложената Одлука за исплаќање регрес за

годишен одмор за  2010 година на вработените во Стручната служба Советот за
радиодифузија на РМ. На вработените во Стручната служба на Советот за
радиодифузија на Република Македонија, дa se isplati регрес за годишен одмор за
2010 година, во висина од 60% од просечната исплатена месечна нето плата по
работник во РМ, и тоа:

- На 31 вработен (вработени пред 2010 година) износ vo visina od 10.800,00
denari, neto iznos (бруто iznos 12.000,00 denari), и

- На 4-те лица вработени во текот на 2010 година (Александар Џуваревиќ,
Милаим Абдураими, Симона Темелкова и Ивана Каракушева) износ vo visina od
5.400,00 denari, neto iznos (бруто iznos 6.000,00 denari). За исплата на
горенаведениот надоместок средствата се обезбедени со Финансискиот план на
Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година. Советот го задолжи Секторот за
правни работи да ја подготви горенаведената одлука.

     Бр. 02-921/13     Совет за радиодифузија на РМ
18.05.2011 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,
Огнен Неделковски


