ЗАПИСНИК
од 26-та седница на Советот
одржана на 24.12.2010 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
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија
Јаневска, Симе Златески, Арбен Саити, Слободан Беличански, Борче Маневски,
Арџент Џелили, Милаим Абдураими, Горан Радуновиќ и Ружица Бошнакоска Јотевска
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја отвори 26-та седница. На
почетокот на седницата предложи под точката Разно да се разгледа новонастанатата
состојба со ТВ А1, затоа што сопственикот и управителот на ТВ А1 се притворени од
страната на МВР, а Советот треба навремено да биде информиран за евентуалните
последици врз работењето на ТВ А1. Советот едногласно го прифати следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 24-та седница
2. Предлог-Финансиски план на Советот за радиодифузија за 2011 година
3. Предлог-Годишен План за јавни набавки во 2011 година на Советот за
радиодифузија за 2011 година
4. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоците за
работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 октомври
5. Предлог од синдикалната организација на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ
6. Барање за одобрување средства за стручно усовршување и дообразување од
Наташа Стојчевска
7. Извештај од присуството на семинарот од страна на Економско-правниот
консалтинг ФБ
8. Извештај за советување во организација на консултантското друштво за
економско-правни и др. Услуги „Македонија Биро“ одржано на ден 10.12.2010
година
9. Разно

Точка 1
Советот го разгледа Записникот од 24-та седница на Советот за радиодифузија
на РМ одржана на 02.12.2010 година. Членот на Советот, Столе Наумов имаше
забелешка под точката Разно, односно предложи да се дополни и да гласи:
„Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја иницира потребата за национално
радио на албански јазик. Советот едногласно го подржа предлогот и ја прифати
иницијативата. Советот ги задолжи службите да ја проверат можноста дали, кога и на
кој начин би се реализирал проектот“. Советот едногласно ја прифати забелешката, а
останатите точки од Записникот беа усвоени во целост како што беа и предложени.
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Точка 2
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски, предложи да се одложи
разгледувањето и усвојувањето на Предлог-Финансискиот план на Советот за
радиодифузија за 2011 година. Причината која ја наведе е дилемата дека некои ставки
во буџетот на СРД се непотребно ставени и треба да се отстранат а некои парични
средства треба да се пренаменат. Бидејќи и останатите членови на Советот имаа
одредени забелешки, предложи, членовите на Советот уште еднаш заеднички да го
разгледаат, и зеднички да се договорат за финалниот Финансискиот план на Советот
за радиодифузија за 2011 година.
Точка 3
Членовите на Советот го разгледаа Предлог-Годишниот План за јавни набавки
во 2011 година на Советот за радиодифузија за 2011 година. Поради тоа што прво
треба да се усвои Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2011 година,
Советот одлучи оваа точка да се одложи и уште еднаш подетално да се разгледа.
Точка 4
Членовите на Советот одлучија Информацијата за исполнувањето на обврската
за објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната
година на 31 октомври, да се одложи и да се разгледува на продолжетокот на 26-та
седница.
Точка 5
Во рамките на Точка 5 од Дневниот ред од 26-та седница на СРД, беше разгледан
Предлог-Правилникот за изменување 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, со цел да се усогласи со Законот за работни односи (“Сл. весник на РМ” бр.
62/05, 106/08, 161/08, 63/09, 114/09, 130/09, 50/2010, 52/2010 и 124/2010) и другите
прописи од областа на работното законодавство и тоа во следните глави/членови:
·

Насловот на глава „IV“ кој гласи: „НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ
ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА“ да се дополни и да гласи: „НАДОМЕСТОЦИ НА
ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ„.
· Во глава IV. „НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И
ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ„, во членот 9, став 1, по последната алинеа бр.9 да се
додадат нови 3 (три) алинеи, кои гласат:
“- регрес за годишен одмор во висина од 60% од просечната исплатена
месечна нето плата по работник во РМ, кој може да се исплати во периодот од 15 јули
во тековната година до 31 март, во наредната година,
- новогодишен надоместок во висина до една просечна исплатена
месечна нето плата по работник во РМ во претходните 3 (три) месеци, кој може да се
исплати до 31 декември во тековната година, и
- 13-та плата , до 15 јануари, во наредната година.“
·

Во глава IV. „НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И
ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ„ во членот 9, по ставот 1, да се додаде нов став 2 кој
гласи:
“- Надоместоците наведени во став 1 алинеи: 10, 11 и 12, ќе се исплатат
доколку работодавецот има можност за тоа.“
· 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, остануваат неизменети.
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Во рамките на Точка 5 од Дневниот ред од 26-та седница на СРД, беше
разгледан и Предлог-Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за
бруто плата и други надоместоци за вработените во стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ бр. 01-4114/1 од 11.12.2009 година, со цел да се усогласи со
Законот за работни односи (“Сл. весник на РМ” бр. 62/05, 106/08, 161/08, 63/09, 114/09,
130/09, 50/2010, 52/2010 и 124/2010) и другите прописи од областа на работното
законодавство и тоа во следните глави/членови:
·

Во глава XII. која гласи: „НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО
РАБОТАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ“, во членот 12, став 1, по последната
алинеа бр.7, да се додадат нови 3 (три) алинеи, кои гласат:

“- регрес за годишен одмор во висина од 60% од просечната исплатена
месечна нето плата по работник во РМ, кој може да се исплати во периодот од 15 јули,
во тековната година до 31 март, во наредната година,
- новогодишен надоместок во висина до една просечна исплатена
месечна нето плата по работник во РМ во претходните 3 (три) месеци, кој може да се
исплати до 31 декември во тековната година, и
- 13-та плата, која може да се исплати до 15 јануари, во наредната година.“
·

Во глава XII. „НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИТЕ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА И
ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ„, во членот 12, по ставот 1, да се додаде нов став 2, кој
гласи:
“- Надоместоците наведени во став 1 алинеи: 8, 9 и 10, ќе се исплатат
доколку работодавецот има можност за тоа.“
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 сите останати
одредби од Правилникот за бруто плата и други надоместоци за вработените во
Стручната служба на на Советот за радиодифузија на РМ бр. 01-4114/1 од 11.12.2009
година, оостануваат неизменети, и стапуваат во сила со денот на нивното донесување,
и ќе се објават на огласната табла на Советот за радиодифузија на РМ.
Вториот дел од оваа точка Советот одлучи да се одложи и да се разгледува на
продолжението од 26-та седница.
Точка 6
Советот го разгледа Барањето за одобрување средства за стручно
усовршување и дообразување поднесено од Наташа Стојчевска. Имено вработената
Наташа Стојчевска, Референт за финансии и сметководствени работи , во Секторот за
економско-финансиски работи на Советот за радиодифузија РМ, на 16-ти декември
2010-та година, до Советот достави барање бр.04-3675/1, за одобрување средства за
надомест за студии по Етнологија и Антропологија, во вкупен износ од 700,00 евра, за
упис на втор семестар од прва година, како и за упис на втора, трета и четврта година,
на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје, кои би биле уплатувани
сукцесивно кога ќе бидат исполнети условите за запишување на секој одделен
семестар.
Советот донесе одлука да го одбие Барањето на Наташа Стојчевска, затоа што
е спротивно на одредбите од Правилникот за стручно усовршување, дообразување и
специјализација на вработените во стручната служба на Советот за радиодифузија на
РМ, бр. 01-3212/1 од 17.09.2009 година.
Точка 7
Советот го разгледа и го усвои Извештајот од присуството на семинарот од
страна на Економско-правниот консалтинг ФБ. На овој семинар учествуваа Наташа
Стојчевска и Ивана Каракушева вработени во Секторот за економско-финансиски
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работи. Целта на овој семинар, односно советување беше да се подготват
сметководителите како од јавниот, така и од приватниот сектор за изготвување на
завршната сметка, а воедно и да се известат и за новините во законската регулатива.
Точка 8
Советот го разгледа и го усвои Извештајот за советување во организација на
консултантското друштво за економско-правни и др. Услуги „Македонија Биро“ одржано
на ден 10.12.2010. На советувањето во организација на Консалтинг друштво за
економско-правни и други услуги „МАКЕДОНИЈА БИРО”-Скопје, одржано во „Дом на
АРМ” Скопје, во периодот од 10:30 до 14:00 часот, од стручната служба на Советот за
радиодифузија на Република Македонија, присуствуваше Симе Златески, Соработник
во Секторот за правни работи.
Тема на советувањето била „Појаснувања околу примената на одредбите на
Законот за јавните службеници кои се срочени до крајот на 2010 година, како и
усогласувањето на актите за систематизација на работните со рок на усогласување,
исто така до 31.12.2010 година, Законот за извршување на Буџетот на Република
Македонија за 2011 година и Актуелни прашања околу пописите за 2010 година.

Точка 9
Разно
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ги запозна членовите на
Советот за најновите актуелни настани поврзани со ТВ А1. Сопственикот на ТВ А1 и
управителката се приведени од страна на МВР. По тој повод предложи Советот да не
дава никакви коментари и изјави. Претседателот, Зоран Стефаноски ги извести
присутните дека ТВ А1 ја емитува својата програма без никакви пречки и ја обавува
својата функција како национален медиум, а движењето и работата на новинарите се
одвива нормално.
Членовите на Советот се вклучија во заедничка дискусија. Членот на Советот Бранко
Радовановиќ констатира дека доколку програмата на ТВ А1 се одвива непречено и од
кога ќе се добие потврда од А1 и од МВР за таквата состојба, тука треба да заврши
работата на СРД. Членот на Советот, Столе Наумов рече дека сериозноста на
новонастанатите случувања со ТВ А1 е загрижувачка. Советот не треба да остане
рамнодушен исто така и јавноста, кога се приведува сопственик и управител на
најгледаната телевизија, на ТВ А1.
На 26-та седница на Советот, беше искажан и прифатен од сите членови на
Советот на СРД, предлогот на Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи,
Советот да провери дали некои од радиодифузерите го прекршуваат член 11 од
Законот за радиодифузната дејност.
Со цел да се реализира задачата, Секторот за истражување и долгорочен
развој во соработка со Секторот за правни работи, се задолжуваат да подготват
Информација за една од наредните седници, во која ќе бидат опфатени
радиодифузерите кај кои има индиции дека го прекршуваат член 11 од Законот за
радиодифузната дејност, имајќи ги во предвид нивните основачи, соосновачи или
субјекти кои стекнале учество во сопственоста на Трговското радиодифузно друштво.
ЗАПИСНИК
од продожението на 26-та седница на Советот
одржана на 27.12.2010 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
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Присутни од Стручна служба: М-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Емилија
Јаневска, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Слободан Беличански, Борче Маневски,
Хари Митриќески - Клекачкоски, Милаим Абдураими, Горан Радуновиќ и Ружица
Бошнакоска Јотевска
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски го отвори продолжението на 26та седница. На почетокот на седницата предложи да се разгледуваат точките од
Дневниот ред на 26-та седница кои што беа одложени. Советот едногласно го прифати
предлогот и го утврди следниот:
Дневен ред
1. Предлог-Финансиски план на Советот за радиодифузија за 2011 година.
2. Предлог-Годишен План за јавни набавки во 2011 година на Советот за
радиодифузија за 2011 година.
3. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоците за
работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 октомври.
4. Предлог од синдикалната организација на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ.

Точка 1
Советот го разгледа Предлог-Финансискиот план на Советот за радиодифузија за
2011 година. Сите членови на Советот, активно учествуваа во постапното
разгледување, односно секоја ставка беше посебно разгледана во соработка со
Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ.
Советот едногласно го усвои Предлог-Финансискиот план на Советот за
радиодифузија за 2011 година, во текстот како што беше предложен.
Точка 2
Советот го разгледа Предлог-Годишниот План за јавни набавки во 2011 година на
Советот за радиодифузија за 2011 година. Членовите на Советот детално го разгледаа
и Советот одлучи да го усвои Предлог-Годишниот план за јавни набавки во 2011
година на Советот за радиодифузија, откако предходно беше усогласен со
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2011 година.
Точка 3
Советот ја разгледа Информацијата за исполнувањето на обврската за
објавување на податоците за работењето на радиодифузерите во претходната година
на 31 октомври. Во таа насока, членот на Советот, Столе Наумов предложи, односно
посочи одредени забелешки околу Правилникот за изрекување и извршување на
мерките кон радиодифузерите поради непочитување на одредбите од Законот за
радиодифузната дејност, подзаконските акти и Дозволата за вршење за радиодифузна
дејност бр. 03-899/1 од 14.04.2008 год. (сл. Весник на РМ бр. 53/2008) и предложи тој
уште еднаш, сите советници заеднички да го разгледаат, по потреба да се состави и
работна група, за да би се направиле одредени измени. Предлага, Советот, да не ги
изрекува најстрогите казни, (времени забрани за емитување телешопинг и
рекламирање од 1-7 дена), по можност, да се изнајде законско решение и да се
заменат со парична казна. Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека
прекршоците при овој мониторинг се констатирани и предложи изрекувањето на
мерките да се одложи. Заменикот на претседателот м-р Милаим Фетаи инсистираше
Советот да покаже сериозност, да завземе заеднички став кон овој проблем, да се
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укаже на прекршоците, да се покаже кон јавноста и медиумите дека Советот
секојдневно ја следи нивната програма, мониторира и анализира. Членот на Советот,
м-р Борис Арсов, предложи со изрекувањето на мерките да бидат опфатени и
националните ТВ, да не се толерира никој и да нема наклонетост кон ниту еден
медиум. Членот на Советот, Бранко Радовановиќ потенцира дека ваквото однесување
на медиумите е незаконско, недолично и не треба Советот во никој случај да ги
толерира, останувајќи доследни во договорите, постапките и мерките.
Советот констатира дека одреден број на радиодифузери кои според член 20
став 1 и став 2 од Законот за радиодифузната дејност беа должни да ги објават
податоците на сопствената програма на 31 октомври, во точно утврдени термини, а
најдоцна до 15 ноември 2010 година до Советот да достават копија од објавата во
дневен весник и снимка од објавената содржина на ЦД или ДВД формат, не ја
исполнија обврската.
Со оглед на тоа што на одреден број радиодифузери како следни можни мерки,
согласно Законот за радиодифузната дејност и Правилникот за изрекување и
извршување на мерките кон радиодифузерите поради непочитување на одредбите од
Законот за радиодифузната дејност, законските акти и дозволата за вршење
радиодифузна дејност, се времена забрана за емитување на програмски сервис за
период од 8 (осум) и 30 (триесет) дена, Советот го задолжи Секторот за правни работи
наместо времени забрани за емитување на програмски сервис, да ја испита можноста
за поведување прекршочна постапка, и за сознанијата до кој ќе дојде да го извести
Советот.
Точка 4
Советот го разгледа Предлогот од синдикалната организација на Стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ. Претседателот на Советот, Зоран
Стефаноски, ги информира присутните членови на Советот и присутните од Стручната
служба дека непостојат никакви законски, ниту финансиски пречки за да не се
одговори позитивно на Предлогот од синдикалната организација на Стручната служба.
Советот донесе одлука, согласно со Правилникот за бруто плата и други надоместоци,
на Претседателот на Советот, Заменикот на претседателот на Советот и членовите на
Советот за радиодифузија на РМ, да им се исплати новогодишен надоместок во
висина од 12.000,00 денари (дванаесет илјади денари) нето износ.
Во рамките на истата точка од Дневниот ред од продолжетокот на 26-та
седница на СРД, а во согласност со Правилникот за бруто плата и други надоместоци
за вработените во стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ, Советот
донесе одлука на сите вработени во Стручната служба на Советот, да им се исплати
новогодишен надоместок во висина од 12.000,00 денари (дванаесет илјади денари)
нето износ.
Бр. 02-181/1
26.01.2011 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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