ЗАПИСНИК
од 21-та седница на Советот
одржана на 13.06.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис
Арсов, Селвер Ајдини, Замир Мехмети, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески,
Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири и м-р Васко Петревски.
Отсутни членови на Совет: /
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче
Маневски, Огнен Неделковски, м-р Емилија Јаневска, Горан Радуновиќ, Арџент
Џелили, и Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Новинари: Александра Петревска од Нет Прес, Михајло Видимлиски од 24 часа
Вести, Максим Ристески од Капитал, Албион Ристески од Американската Амбасада во
РМ, Игор Јанковски од А1 Он, Мирвете Ислам од ОБСЕ, Кристијан Теодоров и
Мирослава од Фокус, Звонко Славевски од Вечер, Владо Ѓорчев од А2, Варвара
Замеска од ЕУ, Кристина Анговска од А1 Он, Тања Јовановска од Вест, Газменд
Ајдини, Секуловски Драган од ЗНМ, Војан Стојановски од ТВ Алфа, Соња Казиовска од
Дневник.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 21-та седница на
Советот за радиодифузија. Во однос на дневниот ред предложи дополнување со една
точка за која предложи да биде под реден број 3, односно Предлогот за овластување
член на СРД, кој ќе го претставува и застапува СРД за време на отсуството на
Претседателот на СРД, односно неговиот Заменик. Предлогот беше едногласно
усвоен.
Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред,
Советот едногласно, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на 14.05.2012
година.
2. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД „А2 Телевизија“ ДОО
Скопје (анализа на формат)
3. Предлогот за овластување член на СРД, кој ќе го претставува и застапува СРД
за време на отсуството на Претседателот на СРД, односно неговиот Заменик.
4. Информација за досегашните и тековните активности на работната група за
изработка на Стратегија за развој на радиодифузна дејност во Република Македонија
2013-2017.
5 Предлог - одлука за јавна набавка на услугата одржување на софтвер за
кадровска евиденција.
6. Предлог - одлука за јавна набавка на услугата одржување на системот за
архивирање NEODOK (архива, претставки и УПП1).
7. Предлог - одлука за јавна набавка на услугата фиксна телефонија.
8. Извештај за службено патување – Учество на 35-тиот состанок на
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Европската платформа на регулаторни тела (EPRA), подготвен од м-р Методија
Јанчески, член на СРД и м-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на СРД.
9. Разно

Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на
14.05.2012 година.
Советот, со два воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ и
акад. Бојан Шоптрајанов (бидејќи во тој период беа оправдано отсутни) и 13 гласа „за“,
го усвои Записникот од 14-та седница на Советот, одржана на 14.05.2012 година, во
текстот како што беше предложен.

Точка 2
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД „А2
Телевизија“ ДОО Скопје (анализа на формат).
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на ТРД „А2 Телевизија“
ДОО Скопје, објасни дека Советот за радиодифузија на РМ на својата 17-та седница,
одржана на 29.05.2012 година, врз основа на член 64, во врска со член 63, став 1,
алинеја 3 од Законот за радиодифузната дејност, а согласно Заклучокот на Советот од
30.05.2012 година, иницирал постапка за одземање на дозволата за вршење
радиодифузна дејност на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, бр.07-3483/1 од 27.11.2008
година, поради неисполнување на условите од дозволата односно непридржување до
форматот за кој му е доделена истата – претежно забавен општ формат. Во врска со
тоа, Советот на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, на 30-ти мај 2012 година му упатил
Известување, во кое му укажал на потребата веднаш, а најдоцна во рок од 15
(петнаесет) дена сметано од 30.05.2012 година, да го усогласи форматот на својот
програмски сервис со форматот за кој му е доделена дозволата – програмски сервис од
претежно забавен општ формат. Советот, на ТРД „А2 Телевизија“ ДОО Скопје, со
истиот допис му укажал дека доколку во утврдениот рок не го усогласи форматот на
својот програмски сервис со форматот за кој му е доделена дозволата, врз основа на
член 63, став 1, алинеја 3 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност, ќе донесе
одлука со која ќе му ја одземе дозволата, бр.07-3483/1 од 27.11.2008 година. Врз
основа на Извештајот од контролниот мониторинг на програмскиот сервис на ТРД „А2
Телевизија“ ДОО Скопје (Анализа на форматот), реализиран во периодот од 4-ти до 10ти јуни 2012 година, се констатира дека ТВ А2 отстапува од претежно забавниот општ
формат за кој добила дозвола за вршење радиодифузна дејност, односно наместо
најмногу 65%, емитува 75,68% нa програми што исполнуваат забавна функција.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека подобрувањето на
програмата не се движело во квалитативна насока, туку во квантитативна, односно и
имало зголемување на репризните изданија. Доколку во пресметката на процентите за
програми што исполнуваат забавна функција, не влезат репризните изданија кои се
емитувале во наведениот период, ќе се добијат процентите од претходниот извештај
од мониторингот на А2 Телевизија и согласно тој податок за анализата, односно не
вклучувајќи ги репризните изданија, резултатите ќе бидат идентични од претходниот
мониторинг, што значи дека во суштина не постои квалитативно подобрување на
форматот. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски објасни дека постои уште
еден проблем тесно поврзан со А2 Телевизија. Согласно писмото од предстечајниот
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управник на А2 Телевизија кое е упатено до Советот за радиодифузија, вкупната
програма што се емитувала на А2 телевизија, реализирана преку надворешни
продукции, е без регулирани авторски права, односно A2 Телевизија, во текот на
мониторираниот период, во услови на отворена претходна постапка, реализирала и
емитувала повеќе програмски проекти, и тоа: информативната програма „Проект 19“,
забавно-информативните програми “Фаци“ и „ВИП“ и политичката сатира „На рапорт со
Јофе“, без одобрение на стечајниот управник Ацо Петров. Во тој случај рече,
добиениот процент на информативна и документарна програма ќе изнесува 0%, поради
нерегулираните авторски права. Претседателот на Советот, нагласи дека доколку
Управителот на А2 Телевизија бил заинтересиран за напредокот на овој
радиодифузер, би преземал конкретни мерки, би се обратил до Советот за
радиодифузија за да побара еден дел од реализирани проекти од јавен интерес, истите
да ги емитува на програмата, и да ги задоволи потребните стандарди. Но такво барање
не било доставено до Советот, а тоа укажува дека не постои желба да се преземат
активности за да се усогласи програмата со доделената дозволата за вршење
радиодифузна дејност.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, ја информира јавноста дека
одговорот од стечајниот управник на А2 Телевизија во Советот за радиодифузија е
испратен службено, и во него станува збор за емисиите кои што ги емитувала А2
Телевизија во наведениот период (од 30 мај 2012 година) без претходно одобрение од
стечајниот управник Ацо Петров и истовремено повеќепати ги репризирала. Имено,
бидејќи се работи за програми реализирани од надворешни продукции, трговското
радиодифузно друштво ТВ А2, согласно Законот, е обврзано да побара претходна
согласност од привремениот стечаен управник. Во основа привремениот стечаен
управник не се меша во уредувачката политика на медиумот, но за склучување на било
какви договори, трговското радиодифузно друштво е должно да побара одобрение за
преземените активности.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, предложи Советот да реализира
мониторинг на програмата и на другите телевизиите кои имаат добиено дозвола за
вршење радиодифузна дејност на државно ниво, затоа што според него, има површни
сознанија дека и кај нив има отстапувања по однос на форматот. Смета дека на тој
начин Советот ќе ја избегне селективноста и Советот ќе има јасна престава, а пред
јавноста транспарентен однос. Во однос на емитувањето на емисиите,
информативната програма „Проект 19“, забавно-информативните програми “Фаци“ и
„ВИП“ и политичката сатира „На рапорт со Јофе“, без претходно побарана дозвола од
привремениот стечаен управник, запраша како ТВ А2 би имала напредок во
задоволување на утврдениот формат, ако во програмата не биле вклучени нови
емисии? Стечајниот управник рече дека не е и главен и одговорен уредник на
програмата. Стечај е економска категорија. На една телевизија на државно ниво, рече
доколку се погледне во програмската шема ќе се увиди дека 9 часа емитува серии од
странско потекло и дел од нив се премиери а дел се репризни изданија, дека
програмата изобилува со турски серии, што исто така според него претставува
проблем. Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека постои опасност од
Пандорина кутија која се пополнувала со зло долго време под притисок на олигархиски
структури и политички структури, и сега доколку се отвори, смета дека повеќе
телевизии на државно ниво ќе мораат да одговараат на слични прашања, но не верува
дека Советот ќе преземе иста постапка, гледано според досегашните искуства.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека е потребно првично да се разреши
една дилема, дали Советот по однос на ТВ А2 постапува според Законот за
радиодифузна дејност или не? Негов став е дека како и да постапи Советот, одлуката
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ќе биде во рамките на Законот, односно доколку не го подржи одземањето на
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТВ А2, не може да се каже дека
постапил законски или не. Во однос на денешната точка, рече дека во Законот не
постои казнена одредба. Како пример го наведе и членот 11 од ЗРД каде исто така не
постои казнена одредба, ниту рокови во истиот Закон каде што се регулира
медиумската концентрација. Давањето рок за член 11 од Законот, во ситуација кога во
Законот нема казнени одредби, туку е оставено на добрата воља на Советот, кој треба
да биде Совет а не полициска станица или управа за јавни приходи, смета дека како и
да се постапи, е според Закон. Во Законот има два члена кои го допираат но не го
детализираат и уредуваат пороблемот со форматот, како и членовите 42 и 60 од ЗРД.
Деталното уредување на форматите е направено со подзаконски акти. Во регионот
според неговите информации, досега се нема одземено дозвола за вршење
радиодифузна дејност. Напомена дека Советот за радиодифузија на РМ, во оваа
година ќе направи 15 години од неговото постоење и досега нема одземено дозвола
поради непочитување на форматот. Според него не е проблемот во почитување на
законите туку како тие се толкуваат. Во однос на извештајот од мониторингот на
програмскиот сервис ТРД „А2 Телевизија“ (анализа на формат), рече дека многу зависи
како се толкува Извештајот од Анализата, затоа што споредбено со претходниот
извештај евидентен е напредок. Доколку оваа телевизија нема сериозни намери, рече,
тоа многу брзо ќе излезе на виделина, затоа што ќе дојде времето кога ќе треба да ја
платат новата фактура за дозволата и доколку немаат намера да продолжат, самите ќе
се откажат. Не треба да се однесува Советот како Управа за јавни приходи. Во ЗРД
најсилен е духот на законот кој што упатува на обезбедување на амбиент на работење
на медиумите со една цел граѓаните да бида навремено информирани, да имаат
лепеза на различни ставови и информации, да обезбедат дебата, со крајна цел –
повисоко ниво на демократија во РМ. Исто така силен дел од духот на Законот е
обезбедувањето на медиски плурализам, кој не се подразбира од технички аспект,
значи не само бројка туку и суштина, мислејќи на плурализам од аспект на различна
содржина кој ги нудат тие медиуми. Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека токму
од тие причини духот на ЗРД не треба да налага да се сечат во старт сите оние
радиодифузери кои што можеби во одреден дел имаат проблеми од програмски аспект,
туку Советот да ги „натера“ да работат во интерес на плурализмот и демократијата во
самата држава, за да се избегнат сите негативни извештаи од меѓународните
институции. Тој рече дека не е работа на Советот да биде строг контролор, по секоја
цена да се обидува да затвори медиум, туку да обезбеди амбиент, да стимулира
развој, да обезбеди рамноправни услови за сите кои се натпреваруваат на
радиодифузниот пазар. Истакна дека ваквото негово убедување нема да се измени до
крајот на неговиот мандат. Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека кога било
потребно ги поддржувал и ТВ Шутел и РА Пехчево, пред се за да им се овозможат
поголеми шанси и исто така ги подржувал и сите останати радиодифузери кои имале
одредени проблеми во даден момент, така што во иднина, ако има потреба ќе ги
подржува и ТВ Сител и ТВ Канал 5, или било кој друг медиум и секогаш принципиелно
ќе настапува за сите медиуми подеднакво. Нагласи дека од наведените причини нема
да го поддржи одземањето на дозволата на ТВ А2. Во врска со стечајниот управник на
ТВ А2, рече дека тој треба да се грижи за продолжување на дејноста на субјектот, каде
е поставен за стечаен управник, и требал да увиди каква програма емитува медиумот,
да се труди процесот на емитување на нови програми да се движи во рамките на
законот, за да се вратат парите на доверителите, бидејќи тоа е и суштината на
неговото назначување.
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Членот на Советот, м-р Васко Петрески, рече дека согласно член 64 од Законот,
Советот иницирал постапка, и апелира сите да се придржуваат до Законот за
радиодифузната дејност, затоа што е наведено дека по иницирање на постапката за
одземање на дозволата, Советот за радиодифузија е должен во рок од 15 дена да
донесе одлука. Наведе дека одредени радиодифузери на кои им е одземена
дозволата, ги немаа привилегиите како ТВ А2, да им се даде подолг период за да ги
задоволат условите на форматот, согласно дозволата. Што се однесува до форматот
на сервисот, Советот се има обратено до предстечајниот управник на ТВ А2, бидејќи во
текот на мониторираниот период , во услови на отворена претходна постапка, ТВ А2
реализирала и емитувала повеќе програмски проекти, и тоа:
информативната
програма „Проект 19“,
забавно-информативните програми “Фаци“ и „ВИП“ и
политичката сатира „На рапорт со Јофе“, без одобрение на стечајниот управник Ацо
Петров. Се согласи дека според последниот извештај од мониторингот има нагорна
линија за усогласување на форматот со дозволата, но запраша до кога и колку? На ТВ
А2, рече дека од февруари 2012 година Советот и дава можност, и еден вид
привилегија да го усогласи форматот, а и со оглед на тоа што во одговорот на
стечајниот управник е наведено дека проектите не се во согласност со Законот за
стечај, апелира да се приврши постапката кој ја покрена Советот, согласно член 64 од
Законот за радиодифузната дејност.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, рече дека по прочитаното писмо, доставено
од стечајниот управник, Ацо Петров, кај него повеќе нема дилеми во врска со
прашањето за ТВ А2 и точно знае како ќе постапи, односно согласно член 64 и член 63
од Законот за радиодифузната дејност. Изненаден е од содржината од писмото
доставено од стечајниот управник на ТВ А2 и постапката на продукциските куќи за кои
се прашува дали ова не преставува упад или мешање во работата на стечајниот
управник? Го постави прашањето до кога Советот за радиодифузија ќе ја толерира ТВ
А2, имајќи го во предвид фактот што постојано се следи неговото работење и постојано
му се укажува на недостатоците, додека од другата страна нема расположение за да си
помогне самиот на себе и нема ефект од укажувањата на Советот.
Членот на Советот, м-р Методија Јанчески, постави прашање, што би се случило во
РМ доколку Советот доделува дозволи за вршење радиодифузна дејност а ниеден
радиодифузер не се придружува на условите од дозволата? Според него, Советот
предолого време има толерантен однос кон ТВ А2. Рече дека бил сигурен дека рокот
од 15 дена ТВ А2 ќе ги искористи ефективно, и нема да се доведе во ситуација за ТВ
А2 да се дискутира за одземање на дозволата. Според Анализата од Секторот за
програмски работи јасно се гледа дека не ги исполнува условите од форматот. Со
почитување на Законот се почитува и плурализмот. Непотребни се дискусии дека е
нарушен амбиентот и плурализмот, затоа што ако некој го нарушува амбиентот и
плурализмот, тоа е ТВ А2, затоа што не ги почитуваат условите од доделената
дозвола. Членот на Советот, м-р Методија Јанчески рече дека Законот за
радиодифузната дејност е еднаков за сите и согласно него, Советот треба да
постапува кон сите радиодифузери подеднакво.
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, ги замоли сите присутни колеги,
почитуваните членови на Советот, доколку имаат конкретен предлог во врска со ТВ А2,
да го понудат. Од страна на Стручната служба е направена анализа која покажува дека
е повреден Законот за радиодифузната дејност и тоа преставува непобитен факт.
Советот, рече, не смее да се доведе во ситуација, да биде повикан на одговорност
пред надлежните институции поради толерирање на одреден медиум. Предложи,
предлог заклучокот од Стручната служба по однос на извештајот од мониторинг на ТВ
А2 да се стави на гласање и по него да се гласа. Што се однесува до работата на
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Секторот за програмски работи, како нејзин координатор, истакна дека секторот
одлично и навремено ги извршува работните задачи, така што се вршат редовно
анализи на форматот кај сите медиумите,.
Членот на Советот, Замир Мехмети, рече дека не се согласува Советот да гласа,
без претходно да дебатира и дискутира по однос на точката од дневниот ред и смета
дека секој кој смета дека треба да го каже своето мислење, треба и да го стори тоа. По
однос на извештајот од мониторинг на ТВ А2, рече дека се забележуваат одредени
прекршувања на Законот, но се забележува и дека е евидентно подобрување во
споредба со резултатите од претходниот мониторинг. Членот на Советот, Замир
Мехмети, побара да се направи анализа на форматот, согласно дозволата, на
програмата на останатите медиуми на државно ниво, како ТВ Сител, ТВ Канал 5, Алсат
М и ТВ Телма, бидејќи е сигурен дека кај некои од нив ќе се забележи отстапување од
форматот како што е констатирано кај ТВ А2.
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека предлог-заклучокот од
Стручната служба е направен врз основа на анализата на форматот на ТВ А2. Но,
сепак рече дека прекршувањата се ситни во однос на целината.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека во однос на анализата
на форматот на ТВ А2 поаѓа од две начела. Првото е дека навистина на прво место
треба да се стави Законот за радиодифузната дејност, и второто начело е дека треба
да се прифатат сугестиите, предлозите и заклучоците доставени од Стручната служба
на Советот. Смета дека Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД „А2
Телевизија“ ДОО Скопје (анализа на формат) е веродостојна, иако на почетокот имал
одредена резерва околу постапката што се води околу ТВ А2, затоа и инсистирал да се
повика стечајниот управник и Советот да разговара со него. Заменикот на
претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека предложениот Заклучок од Стручната
служба во врска со ТВ А2, според него е аргументиран и историски за СРД, затоа што
ова е прв пат од постоењето на Советот да се одземе дозвола на радиодифузер врз
основа на непочитување на форматот. Заклучокот за ТВ А2 рече дека ќе го поддржи, се
со цел да се испрати позитивна порака во однос на почитување на програмските
стандарди од страна на радиодифузерите и во таа насока предложи да се направи
анализа на форматот и на останатите телевизии во РМ кои имаат добиено дозвола на
државно ниво.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека веќе е иницирана постапка за
одземање на дозволата на ТВ А2, поради неусогласеност на форматот со доделената
дозвола, по член 63 и член 64 од Законот. Забележал подобрување во емитуваната
програма, но сепак рече дека форматот на програмскиот сервис ТВ А2 не е усогласен.
Во текот на дискусијата ги наброи телевизиите кои имаат добиено дозвола на државно
ниво како што се: ТВ Алсат, ТВ Канал 5 и ТВ Канал 5 плус, ТВ Сител и ТВ Сител 3, ТВ
Телма, ТВ Сонце, ТВ АБ Канал, ТВ 24 Вести, Наша ТВ, ТВ А2. Во таа насока рече дека
доколку Советот одлучи да и се одземе дозволата на ТВ А2, само за 10% би се
намалил бројот на телевизиите на државно ниво и според него очигледно е дека
евентуалното затварање на медиумот ТВ А2, не би претставувало загрозување на
медиумскиот плурализам во РМ, како што било наведено во текот на дискусијата. Во
РМ постојат доволен број на телевизии за да постојат различни ставови и мислења.
Запраша, дали е во интерес на државата, Советот да толерира телевизија која го крши
Законот? Членот на Советот, Лазо Петрушевски рече дека постојат две работи кои се
многу пошироки во однос на Советот за радиодифузија, а тоа е почитување на
Законите во државата и плаќање на даноците. Сопствениците на ТВ А1 и ТВ А2,
според повеќе одлуки на судската власт не ја почитувале обврската на плаќање на
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даноци. Согласно одговорот од стечајниот управник на ТВ А2, има повторно насоки
дека не се почитуваат Законите. Според наведеното рече, дека не може да прифати
непочитување на Закон и неплаќање на данок, така што по однос на ТВ А2, ќе ја
поддржи мерката што е предложена во извештајот од Стручната служба.
Советот го усвои предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот
сервис ТРД „А2 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје реализиран во периодот од 4 до 10 јуни
2012 година (Анализа на форматот).
Со 11 (единаесет) гласа „за“ и 4 (четири ) гласа против (од членовите на Советот,
Замир Мехмети, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов и акад. Бојан Шоптрајанов), врз
основа на член 63, став 1, алинеја 3 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност,
Советот за радиодифузија на РМ донесе одлука за одземање на дозволата на ТРД „А2
Телевизија“ ДООЕЛ Скопје, за вршење радиодифузна дејност, бр.07-3483/1 од
27.11.2008 година, поради тоа што по издавањето на дозволата настанале околности
што претставуваат законски пречки за имателот да врши радиодифузна дејност неисполнување на условите од дозволата односно непридржување до форматот за кој
му е доделена истата – претежно забавен општ формат.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи во соработка со
Секторот за правни работи, кон ТРД „А2 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје да ги преземе сите
потребни активности за наплата на преостанатиот долг за надоместокот за дозволата
за вршење радиодифузна дејност.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената
Одлука
Советот го задолжи Секретаријатот да ја објави во "Службен весник на РМ",
горенаведената Одлука.
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да го извести
Македонски телеком АД - Скопје за горенаведенaтa Одлукa на Советот, со цел веднаш
да престане со достава на сигналот на програмскиот сервис на ТРД „А2 Телевизија“
ДООЕЛ Скопје, од студиото на ТРД „А2 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје до нивната
сателитска станица во Нова Брезница и качување на сигналот на сателит.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сроднитe права да ги извести сите оператори на јавна комуникациска
мрежа за горенаведената Одлука на Советот.
Советот го задолжи Секторот за технологии и информатика да ја извести
Агенцијата за електронски комуникации за горенаведенaтa Одлукa на Советот.
Советот го задолжи Секретаријатот да ја достави горенаведената Одлука до
ТРД „А2 Телевзија” ДООЕЛ Скопје, Управителот на ТРД „А2 Телевизија” ДООЕЛ
Скопје и до стечајниот управник на ТРД „А2 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје.
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права да испрати Известување со предлог за преземање на
активности до Координативното тело за интелектуална сопственост при Влада на
Република Македонија, во кое ќе го информира дека, со писмо бр.03-2994/2 од
07.06.2012 година, доставено од привремениот стечаен управник на ТРД „А2
Телевизија“ ДООЕЛ Скопје, Советот е известен дека: од него како привремен стечаен
управник не било побарано одобрение за реализација, ниту бил известен за начинот на
реализација на следниве програмски проекти на ТРД „А2 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје;
- Проект-дневно-информативна емисија 19 на новинарите Ацо Кабранов и Билјана
Секуловска;
- Проект-Фаци-забавно информативна емисија;
- Проект-ВИП-забавно информативна емисија;
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- Проект-На рапорт со Јофе-политичка сатира.
Со оглед на тоа дека отсуството на одобрение за реализација може евентуално
да води кон повреда на авторските и сродните права од областа на радиодифузната
дејност, во смисла на член 77 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, каде е
пропишана обврска за радиодифузерите да создаваат и емитуваат програми со
уредени авторски и сродни права, Советот да му предложи на Координативното тело
за интелектуална сопственост при Влада на Република Македонија да преземе
соодветни активности, согласно позитивните законски прописи и надлежноста на
Координативното тело за интелектуална сопственост, за проверка на начинот на тоа
како се регулирани авторските права за погоре споменатите програмски проекти.
Воедно, во Известувањето да се наведе дека Советот за радиодифузија на
Република Македонија постапуваќи согласно член 63 став 1, алинеја 3 и член 64 од
Законот за радиодифузната дејност („Сл.весник на РМ“ бр.100/05, 19/07, 103/2008,
152/2008, 06/2010, 145/2010, 97/2011 и 13/2012) на својата 21 седница одржана на
13.06.2012 година врз основа на заклучок бр.02-3129/2 од 13.06.2012 година донесе
Одлука бр.07-192 од 13.06.2012 година за одземање на дозволата за вршење на
радиодифузна дејност на ТРД „А2 Телевизија“ ДООЕЛ Скопје.

Точка 3
Советот го разгледа Предлогот за овластување член на СРД, кој ќе го претставува и
застапува СРД за време на отсуството на Претседателот на СРД, односно неговиот
Заменик.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, предложи за наведената намена,
односно поради оправдано отсуство на Претседателот на Советот и неговиот заменик,
да се овласти членот на Советот за радиодифузија, Селвер Ајдини.
Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, Селвер Ајдини и 14 гласа
„за“, донесе одлука да се овласти членот на Советот за радиодифузија, Селвер Ајдини
да го претставува и застапува Советот за радиодифузија на Република Македонија, за
времетраењето на отсуството на Претседателот на Советот за радиодифузија, по
повод неговото службено патување во Народна Република Кина, кое ќе се одржи во
периодот од 19.06.2012 година до 01.07.2012 година, како и за времетраењето на
отсуството на Заменикот на претседателот на Советот за радиодифузија, во истиот
период, кој ќе користи годишен одмор.
Овластувањето се издаде и важи за намената што е наведена, за временскиот
период определен во истото.

Точка 4
Советот ја разгледа Информацијата за досегашните и тековните активности на
работната група за изработка на Стратегија за развој на радиодифузна дејност во
Република Македонија 2013-2017.
Пртеседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски му даде збор на членот на
Советот м-р Методија Јанчески.
Членот на Советот м-р Методија Јанчески, рече дека на 10-та седница на
Советот за радиодифузија на РМ, одржана на ден 24.04.2012 година била избрана
работна група за изработка на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во РМ
за периодот 2013-2017, во состав: Методија Јанчески - претседател, Магдалена
Давидовска–Довлева - носител на активностите од Стручната служба, сите
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раководители во Стручната служба и Јордан Георгиевски - учесник во активностите. Во
однос на досегашните активности наведе дека во изминатиот период биле одржани
четири состаноци на работната група во полн состав, како и повеќе средби во потесен
круг. Околу меѓусебната организација на работната група рече дека во папката
Зеднички документи, била креирана под-папка Стратегија 2013-2017 (со следните
потпапки: Анализи и Истражувања, Документи од други држави, Дописи-предлози, ЕУ
Документи, Директиви и препраки, препораки и декларации, Регионални документи,
Закони-легислатива, Стратегија за развој на рд дејност 2007-2012), во која учесниците
на работната група постојано вклучуваат разни корисни документи во врска со
стратегијата (дописи, препораки, директиви, декларации, анализи и други стратешки
документи, домашни и странски). Информира дека е испратено барање до земјите
членки на ЕПРА за споделување на нивни национални стратешки документи на
англиски јазик, но за жал сеуште не се задоволни со одзивот. Изминатат период до
земјите од опкружувањето било испратено барање за споделување на документи од
областа на дигитализацијата на радиодифузната дејност.
Членот на Советот м-р Методија Јанчески, рече дека веќе е изработена глобална
содржина на Стратегијата. Главните теми на почетната верзија, која е испратена до
сите раководители на Секторите, се: плурализам и разновидност на програмските
содржини, медиумска писменост, премин во дигитално опкружување, радиодифузија во
дигитално опкружување, економски потенцијал на радиодифузната индустрија, фер
конкуренција на пазарот, недозволена медиумска концентрација, радиодифузна
регулатива, спречување на пратерија и заштита на авторските и сродните права,
заштита на правата на претплатниците на јавни комуникациски мрежи. За следниот,
иден период рече дека се планирани средби и со други лица, вклучително и поранешни
членови и вработени во Стручната служба на СРД, кои ќе покажат спремност за
соработка. Планот на работната група е да биде изработена комплетна предлогверзија на Стратегијата пред почетокот на првиот петдневен состанок. Истата потоа ќе
биде предмет на измени, дополнувања, скратувања, преуредувања и други видови на
интервенции. Во тек е процедурата за барање на втора петдневна TAIEX асистенција,
која очекуваат да се реализира во текот на месец октомври 2012 година. Во
изработката на стратешките документи е ангажиран експертот, Сандра Башиќ Хрватин.
Апелираше на активно учество на членовите на Советот во изработката на
Стратегијата. Исто така истакна дека е испратено известување до сите раководители
на Секторите во Советот, дека секој петок во 14 часот ќе се организираат состаноци на
работната група, а секој втор петок од месецот планира да бидат вклучени состаноци
со планираните надворешни лица. Членот на Советот м-р Методија Јанчески замоли
сите забелешки да имаат одредено образложение и одредена содржина кои ќе бидат
конструктивни и ќе и помогнат во голема мера на работната група.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека го радува напредокот во однос на
Стратегијата и даде свои забелешки, кои во текот на дискусијата колегите го замолија
да бидат доставени по електронска пошта, односно во писмена форма.
Предлогот на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, прво да се
разгледа работната верзија од Стратегија за развој на радиодифузна дејност во
Република Македонија 2013-2017, а потоа да се понудат забелешки, сугестии и
предлози во писмена форма, членовите на Советот, едногласно го прифатија.
Точка 5
Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка на услугата одржување на
софтвер за кадровска евиденција.
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Советот едногласно, со 14 гласа „за“ одлучи, за потребите на Советот за
радиодифузија во 2012 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки, да
се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет
на набавка - услуга: Одржување на софтвер за кадровска евиденција за потребите на
Советот за радиодифузија на РМ (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен во
текот на гласањето).
Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна
набавка, изнесуваат 30.000,00 денари, без вклучен ДДВ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки во следниот состав:
- Симе Златески - претседател на Комисијата, со заменик Ивана Каракушева;
- Александар Џуваревиќ - член, со заменик Катерина Митре и
- Арбен Саити - член, со заменик Арѓенд Џелили

Точка 6
Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка на услугата одржување на
системот за архивирање NEODOK (архива, претставки и УПП1).
Советот едногласно, со 14 гласа „за“, одлучи, за потребите на Советот за
радиодифузија во 2012 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки, да
се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет
на набавка - услуга: Одржување на системот за архивирање NEODOK (архива,
претставки и УПП 1) за потребите на Советот за радиодифузија на РМ (членот на
Советот, Замир Мехмети беше отсутен во текот на гласањето).
Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна
набавка, изнесуваат 60.000,00 денари, без вклучен ДДВ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки во следниот состав:
- Симе Златески - претседател на Комисијата, со заменик Александар Џуваревиќ;
-Владимир Ѓорѓиески - член, со заменик Ружица Б. Јотевска и
- Арбен Саити - член, со заменик Тања Пачоска

Точка 7
Советот ја разгледа Предлог - одлуката за јавна набавка на услугата фиксна
телефонија.
Советот едногласно, со 14 гласа „за“, одлучи, за потребите на Советот за
радиодифузија во 2012 година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки, да
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се спроведе постапка за доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет
на набавка - услуга: Фиксна телефонија за потребите на Советот за радиодифузија на
РМ. (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен во текот на гласањето).
Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна
набавка, изнесуваат 1.000.000,00 денари, без вклучен ДДВ.
За реализацијата на договорот за јавна набавка средствата се обезбедени со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.
Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија
за јавни набавки во следниот состав:
- Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Арѓенд Џелили;
- Ивана Каракушева - член, со заменик Атила Мемед и
- Назиф Зејнулаху - член, со заменик Рубин Талески.

Точка 8
Советот го разгледа Извештајот за службено патување – Учество на 35-от состанок
на Европската платформа на регулаторни тела (EPRA), подготвен од м-р Методија
Јанчески, член на СРД и м-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на СРД.
Советот едногласно го усвои предложенот Извештај за службено патување –
Учество на 35-тиот состанок на Европската платформа на регулаторни тела (EPRA),
подготвен од м-р Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на СРД и м-р Методија
Јанчески, член на СРД (членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен во текот на
гласањето).
Точка 9
Разно
- Советот едногласно го усвои предложениот Извештај за службено патување во
Тирана, Албанија, на Форумот на регулаторните тела за медиуми од црноморскиот
регион во рамките на Црноморската економска соработка (BSEC), подготвен од м-р
Милаим Фетаи, Заменик на претседателот на СРД и Сељадин Џезаири, член на СРД.
(членот на Советот, Замир Мехмети беше отсутен во текот на гласањето).
- Предлог одлука за вработување по однос на Јавниот оглас за вработување во
Советот за радиодифузија, објавен на 16 мај 2012 година.
Членот на Советот, Лазо Петрушевски, Претседател на комисијата спроведување
на јавниот оглас за вработување, рече дека на конкурсот за вработување се пријавиле
22 кандидати за вработување во Секторот за правни работи и 20 кандидати за
Секторот за технологии и информатика. Комисијата се одлучила за Луција Ѓурковиќ,
Соработник во Секторот за технологии и информатика и Билјана Панева Парлеева,
Соработник во Секторот за правни работи.
Советот, со 13 гласа „за“, (Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски и
членот на Советот, Замир Мехмети беа отсутни за време на гласањето), одлучи по
евалуацијата на пристигнатите пријави за вработување на Јавниот оглас за
вработување во Советот за радиодифузија на РМ објавен на 16 маj 2012 година, а на
предлог на Комисијата за спроведување на јавниот оглас за вработување, во состав:
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Лазо Петрушевски, Претседател на Комисијата, м-р Методија Јанчески, член на
Комисијата и Селвер Ајдини, член на комисијата, да се заснова работен однос на
неопределено време со следните кандидати пријавени на Огласот:
- Позиција 1 – Соработник во Секторот за технологии и информатика:
а. Луција Ѓурковиќ.
- Позиција 2 – Соработник во Секторот за правни работи:
а. Билјана Панева Парлеева.
Советот одлучи избраните кандидати да почнат 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 на горенаведените кандидати.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги повика во Советот
горенаведените, избрани кандидати и да ги реализира сите активности за нивно
пријавување во Агенцијата за вработување на РМ.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да ги пријави
горенаведените, избрани кандидати во Фондот за здравствено осигурување на
Македонија.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги извести за овие Одлуки
сите кандидати кои се пријавиле на Јавниот оглас за вработување во Советот, објавен
на 16.05.2012 година 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.
- Мислење за предложените измени на изборното законодавство од
Министерството за правда на РМ по препораките од Конечниот извештај на
Набљудувачката мисија на изборите на ОБСЕ/ОДИХР за спроведените предвремени
парламентарни избори 2011 година, од јуни 2012 година.
Раководителот на Стручната служба даде кратко образложение за предложените
измени, во однос на дадените Препораки за измена и дополнување на постојниот
Изборен Законик - Пречистен текст (“Сл. весник на РМ“ бр.54/2011), кои се однесуваат
на работи кои се во надлежност на Советот за радиодифуизја на РМ.
Членот на Советот, Столе Наумов, се согласи дека за поефективно постапување
на Советот, ќе биде јасно дека неговите овластувања, во смисла на следење на
изборното медиумско претставување и програмските сервиси на радиодифузерите во
РМ, ќе се простираат во временската рамка од денот на потврдување на кандидиатите
од надлежните изборни органи до денот определен за започнување на изборната
кампања. Тој рече дека се согласува и со предлогот за Регистарот на носители на јавни
функции во Република Македонија, со обврска да се вметне и член 11 од Законот за
радиодифузната дејност.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека со предложените
измени, работењето на Советот за радиодифузија, во смисла на следење на изборното
медиумско претставување, ќе се здобие со олеснителни околности во однос на
потврдувањето на кандидатите од надлежните изборни органи. Во однос на Регистарот
на носители на јавни функции во Република Македонија, ќе има исто така големо
олеснување и во поглед на член 11 од Законот за радиодифузната дејност. Но сепак
рече дека податоците нема да бидат доволни, затоа што член 11 од ЗРД предвидува и
членови на семејствата на носителите на јавни функции. Предложи во делот - носители
на јавни функции да биде дополнет со – "и членовите на нивните семејства".
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека постои официјално,
автентично толкување на член 11 од Законот за радиодифузната дејност од
12

Парламентот на РМ. Добиеното толкување се поклопува и со одлуката на Советот. Но,
рече дека точката, Мислење за предложените измени на изборното законодавство од
Министерството за правда на РМ по препораките од Конечниот извештај на
Набљудувачката мисија на изборите на ОБСЕ/ОДИХР за спроведените предвремени
парламентарни избори 2011 година, од јуни 2012 година, се однесува за измени во
изборното законодавство, а не на Законот за радиодифузната дејност.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, вклучувајќи го и предлогот на
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи (да се дополни со – "и членовите на
нивните семејства"), го стави на гласање Мислењето на СРД за предложените измени
на изборното законодавство од Министерството за правда на РМ по препораките од
Конечниот извештај на Набљудувачката мисија на изборите на ОБСЕ/ОДИХР за
спроведените предвремени парламентарни избори 2011 година, од јуни 2012 година.
Советот едногласно го усвои Мислењето на СРД за предложените измени на
изборното законодавство од Министерството за правда на РМ по препораките од
Конечниот извештај на Набљудувачката мисија на изборите на ОБСЕ/ОДИХР за
спроведените предвремени парламентарни избори 2011 година, од јуни 2012 година.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да го достави до Министерството
за правда на РМ Мислењето на СРД за предложените измени на изборното
законодавство од Министерството за правда на РМ по препораките од Конечниот
извештај на Набљудувачката мисија на изборите на ОБСЕ/ОДИХР за спроведените
предвремени парламентарни избори 2011 година, од јуни 2012 година.
- Информација за потребата од реализирање дополнителна услуга – Деловно
патничко осигурување при службени патувања на лицата вработени Советот за
радиодифузија на РМ од првобитниот носител на набавка Национална групација за
осигурување „Осигурителна Полиса“ АД, Скопје, со кој склучен основен Договор за
јавна набавка на услуги бр.03-200/1 од 23.01.2012 година (бр.07-351 од 25.01.2011
година).
Советот едногласно ја усвои Информацијата за потребата од реализирање
дополнителна услуга – Деловно патничко осигурување при службени патувања на
лицата вработени во Советот за радиодифузија на РМ од првобитниот носител на
набавка Национална групација за осигурување „Осигурителна Полиса“ АД, Скопје, со
кој е склучен основен Договор за јавна набавка на услуги бр.03-200/1 од 23.01.2012
година (бр.07-351 од 25.01.2011 година).
Советот донесе одлука, за потребите на Советот за радиодифузија да се набави
дополнителна услуга – Деловно патничко осигурување при службени патувања на
лицата вработени во Советот за радиодифузија на РМ, од првобитниот носител на
набавка Национална групација за осигурување „Осигурителна Полиса“ АД, Скопје,
за предметот за јавна набавка за кој со Советот за радиодифузија на РМ како
Набавувач, е склучен основен Договор за јавна набавка на услуги бр.03-200/1 од
23.01.2012 година (бр.07-351 од 25.01.2011 година), односно потребно е да се зголеми
вредноста на наведениот договор за дополнителен износ, кој нема да надмине 30% од
вредноста на основниот договор, која услуга иако може да се оддели од извршувањето
на основниот договор е неопходна за неговото завршување.
За реализацијата на потребата од дополнување на основниот договор за јавна
набавка, средствата се обезбедени со Финансискиот план на Советот за
радиодифузија на РМ за 2012 година.
- Предлог - одлука да се започне со реализација на проектот - Изработка на
дополнителен модул за потребите на Советот за радиодифузија на постоечко
апликативно решение “Систем за електронски регистар на јавни телекомуникациски
мрежи“, во соработка со Агенцијата за електронски комуникации на РМ.
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Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече дека за започнувањето со реализација
на проектот - Изработка на дополнителен модул за потребите на Советот за
радиодифузија, ќе се користат дел од ресурсите на Агенцијата за
електронскикомуникации на Република Македонија. Ова решение ќе го користат
Секторот за заштита од пиратерија и заштита на авторски и сродни права, Секторот за
анализа и развој и Секторот за програмски работи.
Советот донесе едногласна одлука да се започне со реализација на проектот Изработка на дополнителен модул за потребите на Советот за радиодифузија на
постоечко апликативно решение “Систем за електронски регистар на јавни
телекомуникациски мрежи“, во соработка со Агенцијата за електронски комуникации на
РМ.
За реализација на проектот, ќе се користат дел од ресурсите на Агенцијата за
електронски комуникации на Република Македонија, во согласност со член 5 од
Меморандумот за соработка во областа на радиодифузијата и електонските
комуникации, потпишан од Советот за радиодифузија и Агенцијата за електронски
комуникации, наш бр. 03-3170/1 од 31.10.2007 година (број 02-3886/1 од 31.10.2007
година).
- Мислење во однос на Записникот за извршената надворешна контрола од
страна на УЈП на данокот на додадена вредност
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, во однос на
доставениот Записник за извршената надворешна контрола од страна на УЈП на
данокот на додадена вредност, објасни дека по истиот не треба да се поднесува
жалба.
Имено, рече дека се работи за утврден ДДВ кој треба да се плати и се однесува за
претходниот период. За утврдената состојба Управата не издава и платен налог. Во
спротивно се пресметува и камата за задоцнето плаќање на данокот.
Со новиот усвоен начин на фактурирање на надоместокот за дозволата, рече дека
во голема мера ќе се намалат обврските на Советот, односно во најголем дел ќе се
уплатува ДДВ само за наплатените надоместоци.
Во однос на самото пресметување на ДДВ на овој вид надоместок, а во согласност
со мислењето на Државниот завод за ревизија може да се побара уште еднаш
мислење од Министерството за финансии дали треба или не треба Советот за
радиодифузија да биде даночен обврзник.
Советот едногласно го усвои мислењето во однос на Записникот за извршената
надворешна контрола од страна на УЈП на данокот на додадена вредност, со предлог,
во првата половина на јули 2012 година, да се испрати допис до УЈП, Советот за
радиодифузија во иднина да не биде даночен обврзник.
- Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ги извести присутните дека и
покрај ексклузивните права на МРТВ, да го пренесува Европското првенство во
фудбал, одредени оператори на јавна комуникациска мрежа во РМ, вршат пренос на
натпреварите. Во таа насока предложи Советот да испрати соопштение до сите
медиуми во кое ќе им се укаже дека треба да го почитуваат ексклузивното право на
МРТВ и доколку вршат пренос, веднаш да престанат да ги емитуваат натпреварите.
Предлогот беше едногласно усвоен.
- Членот на Советот, Лазо Петрушевски даде една препорака до вработените во
Стручната служба на Советот, вториот дел од годишните одмори од претходната
година да се искористат во период кога има помал број работни активности во Советот,
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затоа што користењето на годишен одмор во исто време на поголемиот број вработени
во Стручната служба, ја нарушува работата на Советот.
- Заменикот на Претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи, понуди два
предлози. Првиот предлог се однесуваше во врска со реализацијата за вработување
на еден Соработник во Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, согласно заклучокот на една од претходните седници и вториот предлог се
однесуваше во однос на реализирање на мониторинг на телевизиите на државно нив
по однос на форматот. Рокови за реализација на мониторинзите не предложи затоа
што рече, Советот има своја динамика на работа. Членот на Советот, Лазо
Петрушевски рече дека потребата за вработување на еден Виш Соработник се
појавила и во Секторот за економско-финансиски работи, а тој би би требало да има
минимум три години работно искуство. Г-динот Петрушевски рече дека според него,
потреба за вработување на уште еден вработен се појавила во Секторот за технологии
и информатика, но тоа вработување го остава како отворено прашање во зависност од
одговорот на другите членови на Совет. Предложи целата постапка за вработување
Советот да ја започне во септември 2012 година. Замоли во постапката на следните
вработувања во составот да не биде претседател или член на Комисијата за
вработување.
Членот на Советот, Борис Арсов рече дека потребата за вработување во Секторот
за технологии и информатика ја увидел одамна и укажал дека согласно динамиката на
работата во наведениот Сектор, неминовна е потребата е да се прошири бројот на
вработени.
Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, рече дека е потребно до крај да се
испочитува принципиелноста на Советот и да се исполни обврската при вработување
за застапеност и на помалите етнички заедници. Бидејќи е единствен Бошњак од
вработените во Стручната служба и од членовите на Советот, предложи при
вработување на кандидатите да се земе во предвид и застапеноста на преставници од
помалите етнички заедници.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека според него е потребно да се
размислува во насока Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста да се подели на две целини, со еден претставник кој ќе ја извршува
функцијата на портпарол. Второто прашање што го постави беше дали Советот ќе
одговори на барањето на Раководителот на Секторот за програмски работи, за
финансирање на нејзината докторска дисертација?
Членот на Советот, Столе Наумов рече дека не треба да се разговара за нови
вработувања во Советот без претходна анализа за потребата од нив и финансиските
можности на Советот. Тој ќе поддржи такво нешто доколку има предуслови и доколку
тие се реализираат во септември 2012 година. Тој напомена и дека Секторот за
истражување и долгорочен развој потребно е да се дополни со нови вработувања.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече дека е потребно да се
разгледаат финансиските предуслови за реализирање на нови вработувања. Предложи
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи да достави предлог за
измена на финансискиот план на Советот за 2012 година за двете вработувања.
Потоа, Советот ја усвои предложената потреба за распишување Конкурс за
слободни работни места во Секторот за економско-финансиски работи (Виш
соработник) и во Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста
(Соработник). Советот одлучи Секторот за економско-финансиски работи да изготви
предлог за измена на Финансискиот план на Советот за радиодофузија за 2012 година,
со цел да се распише Јавен оглас за објавување Конкурс за 2 (две) слободни работни
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места кои ќе бидат распоредени во Секторот за економско-финансиски работи и во
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да го подготви
предлогот за Измена на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за
2012 година од точка 2 на овој Заклучок и да биде доставен како точка на дневен ред
на една од наредните седници.
Советот одлучи, во однос на распишувањето на конкурс за другите предложени
слободни работни места, потребата да се разгледа во септември 2012 година, откако
Секторот за економско-финансиски работи ќе провери дали постои финансиска
можност за нови вработувања во Советот.

Бр. 02-3129/17
19.07.2012 година
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