ЗАПИСНИК
од 12-та јавна седница на Советот
одржана на 16.06.2011 година
Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, акад. Али Алиу, м-р Алма Машовиќ,
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.
Отсутни: м-р Борис Арсов, (најавено отсуство).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија
Јаневска, Цветанка Митревска, Борче Маневски, Симона Темелкова, Слободан
Беличански, Арџент Џелили, Хари Митриќески-Клекачкоски, Горан Радуновиќ и Ружица
Бошнакоска - Јотевска.
Претседателот, Зоран Стефаноски ја отвори 12-та јавна седница на Советот за
радиодифузија. На почетокот предложи да се додадат уште седум точки за кои Советот
би одлучувал на оваа седница и тоа: Барањето на В. Шиков, за мирување на работниот
однос во Советот за радиодифузија, Измена и дополнување на Правилникот за бруто
плата и други надоместоци на Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот
на Советот и членовите на Советот за радиодифузија на РМ, Предлог-Одлука за
формирање комисија за определување на висината на исплатите по основ на работна
успешност на членовите на Советот и вработените во Стручната служба во Советот,
Допис доставен од ТРД Канал 77, во врска со Барање информација и спроведување на
Законот за радиодифузната дејност, Информација од Амбасадата на Кина, Барања на
националните комерцијални сателитски телевизии, поднесени во текот на 2010/11
гопдина, во однос на промена или дополнување на техничкото средство преку кое се
емитува/пренесува програмата и Актуелни состојби во Советот за радиодифузија.
Советот ги прифати предлозите за дополнување на Дневниот ред за 12-та јавна
седница на СРД и едногласно го усвои следниот:
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна
дејност (радио на локално ниво)
2. Предлог- Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна
дејност (телевизија преку кабел на локално ниво).
3. Барање на Виктор Шиков, Виш соработник во Секторот за програмски
работи, за мирување на работниот однос во Советот за радиодифузија на РМ, бр.042326/1 од 09.06.2011 година.
4. Измена и дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на
Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот на Советот и членовите на
Советот за радиодифузија на РМ бр.01-2896/1 од 22.07.2009 година и бр.01-3807/1 од
28.12.2010 година.
5. Предлог-Одлука за формирање комисија за определување на висината на
исплатите по основ на работна успешност како променлив дел од платата на
вработените во Стручната служба во Советот по повод нивниот ангажман во врска со
предврмените парламентарни избори 2011 година и други реализирани работни
активности во текот на 2011 година.
6. Допис доставен од ТРД Канал 77, во врска со Барање информација и
спроведување на Законот за радиодифузната дејност.
7. Информација од Амбасадата на Кина, во која нудат постдипломски
студии за членовите на Советот и за раководителите во Стручната служба на Советот
бр.03-2425/1 од 21.06.2011 година (Masters programs of international communication for
developing countries, на Beijing, Communication University of China).
8. Барања на националните комерцијални сателитски телевизии, поднесени
во текот на 2010/11 гопдина, во однос на промена или дополнување на техничкото
средство преку кое се емитува/пренесува програмата.
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9. Актуелни состојби во Советот за радиодифузија на РМ.
10. Разно
Точка 1
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за доделување дозволи за вршење
радиодифузна дејност (радио на локално ниво), односно, во овој случај планирана е
една дозвола наменета за подрачјето за Струга. Поднесени беа две пријави од страна
на Афердите Кадриу од Охрид и Агрон Куртиши од Струга. Претседателот на Советот,
Зоран Стефаноски отвори расправа на која земаа збор повеќето членови на Советот.
Според оценките и бодувањата поединечно направени од Секторите во Советот,
(оценки на пријавата за учество на конкурсот), Советот со еден глас воздржан од
членот на Советот м-р Алма Машовиќ, донесе одлука да се додели 1 (една) дозвола за
вршење радиодифузна дејност, на подрачјето на Струга за емитување и пренос на
радио програмски сервис на локално ниво, за пренесување преку терестријален
предавател, аналогна модулација, поднесено од Афердите Кадриу од Охрид.
Радио програмскиот сервис на локално ниво, ќе биде музичко-говорно радио од
општ формат, на албански јазик и ќе се емитува и ќе се пренесува преку терестријален
предавател, аналогна модулација, на фреквенција определена за дозволата од страна
на Агенцијата за електронски комуникации на РМ.
Советот го задолжи Секретаријатот на Советот да ја објави во “Службен весник
на РМ” одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, а Секторот
за правни работи да ја извести Агенцијата за електронски комуникации за доделената
дозвола и во прилог да им ја прати Одлуката за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност.
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за доделување 1 (една) дозвола за
вршење радиодифузна дејност, на подрачјето на Неготино за емитување и пренос на
радио програмски сервис на локално ниво, за пренесување преку терестријален
предавател, аналогна модулација. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски
отвори расправа на која земаа збор повеќето членови на Советот. Поднесени беа две
пријави од страна на Лазо Тодоров од Неготино и Зоран Илиевски од Кавадарци.
Според оценките и бодувањата поединечно направени од Секторите во Советот,
(оценки на пријавата за учество на конкурсот), Советот со еден глас воздржан од
членот на Советот м-р Алма Машовиќ, донесе одлука да се додели 1 (една) дозвола за
вршење радиодифузна дејност, на подрачјето на Неготино, поднесено од Зоран
Илиевски од Кавадарци.
Радио програмскиот сервис на локално ниво, ќе биде говорно радио од претежно
забавен општ формат, на македонски јазик, на фреквенција определена за дозволата
од страна на Агенцијата за електронски комуникации на РМ. Советот го задолжи
Секторот за правни работи да ја подготви Одлуката за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност, а Секретаријатот на Советот го задолжи да ја објави во
“Службен весник на РМ” одлуката за доделување дозвола за вршење радиодифузна
дејност.
Точка 2
Советот ја разгледа Предлог- Одлука за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на локално ниво). Поднесено е едно
барање од страна на Фатмир Лимани од Кичево, кој според оценките имаше вкупно 85
бода. Членот на Советот, Столе Наумов се јави за збор. Имено, тој предочи дека во
Гостивар нема ТВ на локално ниво, на македонски јазик. Во таа насока предложи во
скоро време Советот оваа состојба да ја разгледа и евентуално да се распише конкурс
за телевизија преку кабел. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека до
сега, во Советот нема пристигнато писмо со намери за ТВ на македонски јазик за
подрачјето на Гостивар. Но тоа нема да пречи да се актуелизира овој проблем и
заеднички да се согледа дали постои заинтересираност. Со еден воздржан од членот
на Советот м-р Алма Машовиќ, Советот донесе Одлука да се додели 1 (една) дозвола
за вршење радиодифузна дејност за емитување и пренос на телевизиски програмски
сервиси на локално ниво преку јавна комуникациска мрежа - кабел, за Гостивар, на
албански јазик, на подносителот Фатмир Лимани, од Кичево.
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Телевизискиот програмски сервис на локално ниво, ќе биде со претежно
забавен општ формат и ќе се емитува и пренесува преку јавна комуникациска мрежа
(кабел). Советот го задолжи Секторот за правни работи да ја подготви Одлуката за
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност, а Секретаријатот на Советот
да ја објави во “Службен весник на РМ”. Исто така, Советот го задолжи Секторот за
правни работи да ја извести Агенцијата за електронски комуникации за доделената
дозвола и во прилог да им ја прати Одлуката за доделување дозвола за вршење
радиодифузна дејност.
Точка 3
Советот го разгледа Барањето поднесено од Виктор Шиков, Виш соработник во
Секторот за програмски работи, за мирување на работниот однос во Советот за
радиодифузија на РМ, бр.04-2326/1 од 09.06.2011 година. Според мислењето
подготвено од Секторо за правни работи, наведеното Барање е во согласност со
одредбите од Законот за работните односи кои го регулираат прашањето за мирување
на работен однос на работник чиј брачен другар е упатен на работа во странство.
Советот едногласно одлучи да го одобри Барањето за мирување на работниот однос
на Виктор Шиков, Виш соработник во Секторот за програмски работи, бидејќи
Барањето е во согласност со членот 152 од Законот за работните односи.
Точка 4
Советот го разгледа предлогот за Измена и Дополнување на Правилникот за
бруто плата и други надоместоци на Претседателот на Советот, Заменикот на
претседателот на Советот и членовите на Советот за радиодифузија на РМ бр.012896/1 од 22.07.2009 година и бр.01-3807/1 од 28.12.2010 година.
По дискусијата, Советот едногласно ги усвои предложената измена и
дополнување на Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Претседателот
на Советот, Заменикот на претседателот на Советот и членовите на Советот за
радиодифузија на РМ бр. 01-2896/1 од 22.07.2009 година, и бр. 01-3807/1 од 28.12.2010
година.
Советот одлучи во главата: „IV. НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО
РАБОТАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ“, во членот 9, став 1, по последната алинеа бр.
12, да се додаде 1(една) нова алинеа, која гласи:
Работната успешност на Претседателот на Советот, Заменикот на
Претседателот на Советот и членовите на Советот се определува земајќи ги
предвид совесниот и професионалниот однос, квалитетот и обемот на работата.
Работната успешност е променлив дел од платата и неговата висина се
определува месечно, од страна на Советот за радиодифузија, и може да изнесува
20% од основната плата.
Сите останати одредби од Правилникот за бруто плата и други надоместоци на
Претседателот на Советот, Заменикот на Претседателот на Советот и на членовите на
Советот за радиодифузија на РМ бр.01-2896/1 од 22.07.2009 година и Правилникот за
измена и дополнување бр. 01-3807/1 од 28.12.2010 остануваат неизменети.
Точка 5
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за формирање комисија за
определување на висината на исплатите по основ на работна успешност како
променлив дел од платата на членовите на Советот и вработените во Стручната
служба во Советот, по повод нивниот ангажман во врска со предврмените
парламентарни избори 2011 година и други реализирани работни активности во текот
на 2011 година. Членот на Советот, Столе Наумов, предложи, бидејќи сите вработени
во Советот,со успех ги завршија работните ангажмани и активности, без исклучок, на
сите вработени да им се додели три месеци по 20% од основната плата, а оние кои беа
ангажирани во врска со предврмените парламентарни избори 2011 година, да им се
исплати еден месец повеќе (четири месеци). Но, сепак се согласи дека треба да се
формира комисја, која ќе одлучува по ова прашање.
Членовите на Советот за радиодифузија на РМ и вработените во Стручната
служба на Советот, (во текот на месец јуни 2011-та година), имаа исклучително
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зголемен обем на работа. Врз основа на тоа, именуваните реализираа продолжена
работа, работа во недела/на празник, при што бројот на прекувремените работни
часови и работните часови во недела/на празник е утврден врз основа на Извештајот
за остварени прекувремени часови работа на членовите на Советот и на вработените
во Стручната служба на Советот за месец јуни 2011-та година (заклучно со 27.06.2011),
бр.04-2513/1 од 28.06.2011 година.
Советот донесе одлука за формирање комисија за определување на висината
на исплатите по основ на работна успешност како променлив дел од платата на
членовите на Советот и на вработените во Стручната служба во Советот по повод
реализираните работни активности во текот на 2011 година.
Советот одлучи комисијата да ја сочинуваат: Заменикот на Претседателот на
Советот м-р Милаим Фетаи, членот на Советот акaд. Али Алиу и Раководителот на
Стручната служба м-р Андриана Скерлев – Чакар. Оваа комисија треба да утврди на
кои вработени во Советот, во колкав процент и за колку месеци ќе им се исплати по
наведениот основ а истото да го направи и за членовите на Советот.
Точка 6
Советот го разгледа Дописот доставен од ТРД Канал 77, во врска со Барање
информација и спроведување на Законот за радиодифузната дејност. Претседателот
на Советот, Зоран Стефаноски, објасни дека повеќепати Канал 77 испракал допис до
Советот со конкретни барања, а Советот исто така му одговарал писмено. Но овој пат
има барања за конкретни информации и затоа одлучил да го постави како точка на
Дневен ред. Имено управителот на Ра Канал 77, Горан Гаврилов бара да се одговори
на одредени прашања односно: кој е правниот статус на радиостаницата УГД ФМ,
односно која е фирмата под која што работи УГД ФМ и кој е нејзин управител и главен и
одговорен уредник, да се изврши мониторинг на оваа радиостаница бидејќи рекламира
ресторант, Универзитетски клуб и масло за јадење Фила, како и докторски ординации.
Второ ЕНЏЕЛС ФМ е новото име на Радио Черења од Штип кој има лиценца за
програма на ромски јазик 60%. Програмскиот сервис е 100% странска музика и говор на
македонски јазик. Трето, Радио Штип, комплентно нелегален субјект, дали има дозвола
за работа, која му е легалната фрекфенција, дали е регистриран со лиценца и колкав
му е приходот од реклами. Значи Г. Гаврилов бара Советот да му одговори на овие
побарани прашања, во интерес на почитување на фер услови на пазарот.
Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи беше изненаден од ваквата
состојба, и нагласи дека е недозволиво радиодифузер да емитува програма без
доделена дозвола. Сега Советот ќе постапи по Барање од Канал 77, но во иднина, како
Заменик на претседателот на СРД, побара службите во Советот да подготват
Информација за напредокот на постапката за трансформација на постојните јавни
претпријатија кои вршат радиодифузна дејност – радио на локално ниво, како Советот
би реагирал како регулатор.
Претседателот на советот, Зоран Стефаноски рече дека секој оној што има
сознание или претпоставка дека постои ваков случај или друг, спротивен на Законот за
радиодифузната дејност, да го пријави, за да би можеле службите во Советот
благовремено да реагираат.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека Советот нема никаква вина, затоа
што неможе да ги казни ваквите „радиодифузери“ бидејќи не постојат (немаат добиено
дозвола за вршење радиодифузна дејност од страна на Советот). Посочи еден пример
- во периодот за Изборите 2011, не постојат податоци дали ваквите медиуми
емитувале платена политичка програма, бидејќи во тој случај директно го нарушуваат
пазарот, и можат да влијаат на самиот изборен процес. Рече дека не е, само Радио
Штип, туку претпоставува дека постојат уште две – три радија.
Советот го задолжи Секторот за правни работи, до Министерството за економија
на РМ да упати Барање на информација за текот на постапката за трансформација на
постојните јавни локални препријатија кои вршат радиодифузна дејност – радио на
локално ниво, со цел да се констатира реалната состојба за овие субјекти.
Секторот за технологии и информатика беше задолжен да упати допис до Агенцијата
за Електронски Комуникации за превземање мерки кон Радио Штип, согласно нејзината
надлежност, со оглед дека овој субјект не ја започнал постапката за трансформација и
дека не поседува Дозвола за вршење радиодифузна дејност.
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Советот го задолжи Секторот за правни работи да подготви одговор на бараната
Информација за правниот статус на радиостаницата УГД ФМ, согласно Дозволата која
му е доделена, односно кој е нејзин управител и главен и одговорен уредник и да ја
достави ТРД Канал 77. Секторот за програмски работи беше задолжен да изврши
Мониторинг на Радио УГД ФМ, со цел да се констатира дали овој субјект го почитува
Законот за радиодифузната дејност во делот за рекламирањето; и Мониторинг на
Радио Енџелс ФМ, со цел да се констатираа дали овој субјект емитува програма на
јазикот утврден согласно Дозволата која му е доделена.
Точка 7
Советот ја разгледа Информацијата од Амбасадата на Кина, во која се нудат
постдипломски студии за членовите на Советот и за раководителите во Стручната
служба на Советот бр.03-2425/1 од 21.06.2011 година (Masters programs of international
communication for developing countries, на Beijing, Communication University of China). Во
рамките на соработката што е реализирана помеѓу Советот и Амбасадата на Кина, на
Советот за радиодифузија, во рамките на подигање на капацитетот на Советот,
понуден е Masters programs of international communication, кој ќе се одвива од
Септември 2011 година до јули 2012, во градот Пекинг. Ова се однесува на оние
вработени кои се заинтересирани, под услов да бидат на возраст под 45 години.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, рече дека во овој случај се мисли на
членовите на Советот, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов и Столе Наумов. Рокот на
пријавување е до 24 јуни и е наменето за само за едно лице. Оваа информација е
упатена пред се на членовите на Советот, но можеби ќе се направи и исклучок да се
предложи и раководител на Стручна служба или раководител на одреден сектор во
Советот.
Точка 8
Советот ги разгледа Барањата на националнитe комерцијални сателитски
телевизии, поднесени во текот на 2010/11 година, во однос на промена или
дополнување на техничкото средство преку кое се емитува/пренесува програмата.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ги подсети присутните дека Советот
веќе има донесено Одлука за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност
за емитување телевизиски програмски сервис преку сателит. Но, согласно член 47 од
Законот за радиодифузната дејност, кој ги определува елементите кои треба да ги
содржи Одлуката за објавување конкурс, елементот – “технички средства преку кои се
емитува/пренесува програмата“ е предвиден како задолжителен елемент. Тоа значи
дека врз основа на сето напред наведено, евидентно е дека техничкото средство преку
кое ќе се емитува/пренесува програмата, е изречно определено во конкурсните услови
и во Одлуката за доделување дозвола, а со тоа и во издадената Дозвола за вршење
радиодифузна дејност. Во дадените услови, сите подносители на пријавите на
конкурсот, со самото поднесување на пријавата, се согласиле со условите на
конкурсот, што значи дека се согласиле и со видот на техничкото средство преку кое ќе
се емитува/пренесува програмата.
Спред мислењето на Секторот за правни работи не постојат услови за
одобрување на Барањето за дополнување на дозволата во однос на техничкото
средство преку кое се емитува/пренесува програмата, покрај преку преку сателит, да
може да се пренесува и преку јавна комуникациска мрежа.
Поради овие причини, Претседателот на Советот даде предлог за објавување
на нов конкурс за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, на државно
ниво, за емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси преку јавни
комуникациски мрежи (кабелска мрежа, IPTV, DVB-T), и доколку добијат дозвола, да се
откажат од предходната дозвола каде преносното техничкото средство преку кое се
емитува/пренесува програмата, е преку сателит и да ги подмират сите обврски кон
Советот до денот на важењето на предходната дозвола.
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов рече дека за оваа точка не треба
дискусијата да избега од целта, за да се донесе конкретно решение. Предлага да се
заклучи дека Советот ќе објави конкурс за доделување нови дозволи, а критериумите
ќе се утврдат тогаш кога ќе биде потребно.
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Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека е потребен нов конкурс, согласно
постојниот Законот. Но, треба да се подигнат критериумите за да имаат предност оние
кои се веќе во бизнисот и да ги исполнуваат условите за број на вработени и технички и
просторните услови и сл.
Членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, претпостави дека постои можност
да се пријават и други субјекти на конкурсот, кој може да направат дополнителни
проблеми во смисла на конкуренција и можност на недобивање ваква дозвола на оние
субјекти кои ја побарале промената.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека е добро што се
дискутира на оваа тема и дека е добро што Советот може да им помогне. Но се
согласува со членот на Советот, проф. д-р Томе Груевски, дека ке се пријават и други
субјекти на конкурсот. Овој конкурс не треба да биде од затворен тип, во смисол дека
треба оваа дозвола да ја добијат само оние кои побарале, туку сите подеднакво да
учествуваат и сите оние кои ги исполнуваат условите, да влезат во изборот.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ, рече дека во услови на веќе објавен
конкурс, секој кој ги исполнува условите има право да конкурира со максимална
рамноправност. Советот несмее да се служи со претпоставки дека ќе се пријават
помалку или повеќе. Критериумите неможе и несмее да се подигнат за да некој би
добил или одпадне на конкурсот, тие се подигнуваат за гледачите да би добиле
квалитетна програма. Да се објави нов конкурс, според него, е подобра и побезбедна
варијанта.
Советот со еден воздржан глас од членот на Советот м-р Алма Машовиќ,
донесе заклучок да се пристапи кон подготовка на Одлука за објавување конкурс за
доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност, на државно ниво, за
емитување и пренос на телевизиски програмски сервиси преку јавни комуникациски
мрежи (кабелска мрежа, IPTV, DVB-T).
Советот го задолжи Секторот за правни работи да пристапи кон изработка на
тендерска документација во соработка со другите сектори во Советот и да ја достави
до Раководителот на Стручната служба.
Точка 9
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, предложи да се разгледаат
актуелните состојби во Советот за радиодифузија на РМ. За да продолжи нормалното
функционирање на Советот, предложи да се изготви план за годишни одмори на
вработените во Советот (со меѓусебен договор), за да не би се одразило врз
работењето на Советот односно на Стручната служба.
Вториот предлог беше прилогот на МТВ емитуван предходниот ден, кој
изобилуваше со невистинити информации во врска со работењето на Советот, односно
насочено и кон работата на Претседателот на Советот. Инаку претседателот смета
дека од СРД излегуваат материјали и неофицијални информации во јавноста и со тоа
се нанесува огромна штета на Советот. Претседателот рече дека за ваквата состојба
разговарале со Заменикот, м-р Милаим Фетаи за одредена стратегија во смисла, што и
како понатаму да се надмине овој проблем, затоа што завзема загрижувачки димензии
а медиумите најчесто тоа го прават без никаква основа и аргументи.
Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека таквото известување неможе
да се нарече новинарство. Предложи да се превземат одредени чекори. Истовремено
запрашувајќи се зошто тие што од Советот ги изнесуваат информациите без дозвола го
прават тоа, апелирајќи дека треба веднаш да престанат. Предлага за време на летниот
период секој да размисли за своите постапки и потоа повторно да се дискутитира и
донесе решение за овој проблем.
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека нема никакви
дилеми за законското работење на Советот, бидејќи тоа е транспарентно, легално и
Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови. Загрижен е за односот на одредени
медиуми према Советот. И затоа предлага да и се потенцира на јавноста дека
членовите на Советот не се именувани туку избрани а истотака и претседателот и
неговиот заменик. Имено на секое објавување невистинити и тенденциозни
информации, Советот да го искористи правото на одговор и исправка, со задолжително
следење на објавувањето. Информацијата подготвена од службите во Советот, во
врска со право на исправка и одговор (нејзината содржина), колективно да биде
разгледана и усвоена, или на седница или на координација на членовите на Советот.
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Бидејќи правото на одговор и исправка може да биде актуелно три месеци од денот на
објавување на информацијата, Заменикот на претседателот побара да се побараат
сите прилози од тој период кои се невистинити и да им се одговори.
Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, рече дека правото на исправка и
одговор е одличен начин Советот да се одбрани од изкажаните невистини. Во вакви
случаи прво треба да се заштити Советот, како колективно тело а потоа и своето
индивидуално мислење. Секое друого постапување е против неговите морални норми.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека нема потреба минималното мнозинство
од пет гласа при донесување на одлуки, постојано да се потенцира и вулгаризира. Не е
проблем доколку некој од членовите на Советот индивидуално го изнесе своето
мислење, но при тоа треба да ја каже вистината. Но во емитуваните прилозите се
работи за лаги.
Исто така и Раководителот на Секторот за програмски работи, м-р Емилија
Јаневска реагираше за објавените прилози, при што нагласи дека се пласираат
невистини посебно за нејзиното работење и работата на секторот, нагласувајќи дека во
иднина не смее да се продолжи да се толерираат ваквите невистинити информации. Мр Емилија Јаневска и вработените во нејзиниот сектор, работните задачи секогаш ги
извршуваат максимално совесно, согласно Законот.
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, предложи, на Секторот за
европска и меѓународна соработка, Советот да му даде право да подготвува
информации со кој ќе се реагира во јавноста. Од секој прилог во кој ќе се пласираат
невистини за работењето на Советот, во соработка со членовите на Советот и
Секторите, да подготви реакција односно информација за јавноста со вистината.
Членовите на Советот едногласно го прифатија предлогот.
Точка 10
Разно
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ЗАПИСНИК
од првото продолжение на 12-та јавна седница на Советот
одржано на 01.07.2011 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи,
акад. Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу и Бранко Радовановиќ.
Отсутни: проф. д-р Томе Груевски (најавено отсуство), м-р Борис Арсов
(најавено отсуство), м-р Алма Машовиќ (најавено отсуство) и Столе Наумов (најавено
отсуство).
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Цветанка Митревска, Борче
Маневски, Слободан Беличански, Арбен Саити, Хари Митриќески – Клекачкоски и
Ивана Каракушева.
Претседателот на Советот за радиодифузија, Зоран Стефаноски го отвори
првото продолжение на 12-та јавна седница на Советот за радиодифузија.
Советот едногласно го усвои следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Предлогот на комисијата за определување на висината на
исплатите по основ на работна успешност како променлив дел од платата на
членовите на Советот и на вработените во Стручната служба во Советот по повод
реализираните работни активности во текот на 2011 година.
Точка 1
Советот го усвои во целост Предлогот на комисијата (во состав: Заменикот на
Претседателот на Советот м-р Милаим Фетаи, членот на Советот акад. Али Алиу и
Раководителот на Стручната служба м-р Андриана Скерлев – Чакар) за определување
на висината на исплатите по основ на работна успешност како променлив дел од
платата на членовите на Советот и на вработените во Стручната служба во Советот по
повод реализираните работни активности во текот на 2011 година.
Советот донесе одлука кон основната плата за месец јуни 2011 година на
членовите на Советот и на вработените во Стручната служба во Советот да им се
исплати износ за работна успешност, согласно Предлогот на комисијата за
определување на висината на исплатите по основ на работна успешност.
Советот го задолжи Секторот за економско-финансиски работи да го исплати
променливиот дел од платата на членовите на Советот и на вработените во Стручната
служба во Советот по повод реализираните работни активности во текот на 2011
година, согласно Предлогот на горенаведената комисија.

Бр. 02-2356/20
23.08.2011 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска,
Огнен Неделковски
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