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ЗАПИСНИК
од 27-та јавна седница на Советот

одржана на 30.12.2010 година

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

Отсутни:  акад. Али Алиу
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Цветанка

Митревска, Арбен Саити, Слободан Беличански, м-р Емилија Јаневска, Борче
Маневски, Милаим Абдураими, Хари Митриќески – Клекачкоски, Симона  Темелкова и
Ружица Бошнакоска Јотевска.

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски ја отвори 27-та јавна седница на
Советот за радиодифузија. На почетокот на седницата предложи под точката Разно да
се разгледува Информацијата подготвена од Секторот за правни работи,  во врска со
Молбата за одобрување финансиски средства за дообразување бр. 04-3780/1 од
22.12.2010 година, поднесена од Хари Митрикески Клекачкоски. Членовите на Советот
го прифатија предлогот. Поради тоа што немаше други предлози за измена и
дополнување на Дневниот ред, Советот едногласно го прифати следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Подготвителни активности околу организацијата на 33-от состанок на ЕПРА,
кој ќе се одржи во 2011 година, во Охрид, РМ.

2. Разно

Точка 1
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски на почетокот, воведно ги запозна

членовите на Советот и Стручната служба со општите податоци за ЕПРА.  Имено,
Европската платформа за регулаторни тела – ЕПРА, е паневропско здружение на
регулаторни тела за медиуми. Неговатата задача е да служи како платформа за
размена на искуства во сферата на регулирањето на аудио-визуелните медиуми.

ЕПРА секоја година организира по два состанока, едниот се одржува на пролет,
а вториот на есен. Во 2011 година, Советот за радиодифузија на Република
Македонија ќе биде домаќин на пролетниот состанок на ЕПРА, што ќе се одржи во
Охрид, хотел Горица од 25 до 28 мај.

Советот за радиодифузија на Република Македонија ќе го организира (ќе биде
домаќин на) пролетниот состанок на ЕПРА во Македонија, под директен надзор на
бордот на ЕПРА, којшто е надлежен за содржинскиот аспект на состанокот.

Раководителот на Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со
јавноста, Борче Маневски, присутните ги запозна со техничките спецификации за
организирање на ЕПРА во Охрид. Агенцијата, технички организатор на настанот треба
да ги обезбеди следните услуги: Техничко опремување на салите за состаноци, две
помали сали за работните групи, транспорт и сместување на учесниците на
конференцијата, активности за дружење, брендирање на конференцијата и
промотивните активности. Членовите на Советот дискутираа за медиумското
покривање, финансирање и спонзорство, можноста домаќинот да побара котизација за
учество на состанокот, симултано преведување и сл.

Советот го задолжи Секторот за правни работи, најдоцна до 12.01.2011 година
да ја подготви постапката за доделување на договор за јавна набавка во согласност со
Законот за јавните набавки („Сл.весник на РМ“ бр.136/07, 130/08 и 97/2010). Предмет
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на јавната набавка е обезбедување на агенција - организатор на настанот, која ќе ги
обезбеди потребните услуги наведени во тендерската документација.

Точка 2
Разно
Хари Митрикески Клекачкоски, Администратор на системот/одговорно лице за

видео надзор, одговорно лице за обезбедување, возач во Секретаријатот на Советот
за радиодифузија, на 22-ри декември 2010 година поднесе Молба до Советот за
радиодифузија на РМ да му одобри финансиски средства за дообразување на
Факултетот за дектетиви и безбедност на Првиот Приватен Универзитет – ФОН.
Вработениот појаснува дека на овој факултет почнува со студии во прва година, со
признавање на дел од положените испити од Правниот факултет, со обврска да плати
трошоци за школување за сите три години во вкупен изнопс од 278.450,00 денари.

Мислењето на Секторот за правни работи е дека барањето на вработениот
Хари Митрикески Клекачкоски е во согласност со член 154 од Законот за работни
односи и Советот треба позитивно да одговори на Барањето.

Членот на Советот м-р Борис Арсов се изјасни дека со Информацијата, односно
Барањето поднесено од работникот,  се запознава токму на седницата кога и му беше
доделена. Неговиот став е дека вработените во СРД треба да се дообразуваат, но ова
барање е спротивно на 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. Доколку на Советот му е потребен образован
кадар од таа струка (Факултетот за дектетиви и безбедност), предложи дека треба да
се вработи лице со веќе завршено високо образование, и со одредено искуство, а
доколку Советот, како институција се чуствува небезбеден, потребно е да склучи
договор со Агенција за обезбедување, која исклучиво се занимава со оваа работа.

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, се изјасни дека сите услови и
предуслови што се бараат од Законот за работни односи и член 154 се исполнети.
Затоа смета дека на вработениот Хари Митрикески Клекачкоски, треба да му се
одобрат финансиски средства за дообразување. Исто така предложи да се склучи
договор со вработениот, односно по завршувањето на студиите одреден временски
период да  остане во СРД како вработен, а не да премине во друга институција. Членот
на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, не ја гледа потребата, барањата за
дообразување од вработените Атила Мемед и Наташа Стојческа да се разгледуваат во
пакет, заедно со ова барање.

Членот на Советот, м-р Алма Машовиќ, на седницата го постави прашањето
дали вработениот Хари Митрикески Клекачкоски, побарал финансиски можности од
друго место, конкретно со подигање на кредит од банка за оваа намена или пак дали
аплицирал до Министерсвото за образование и наука за можност за стипендија.
Според м-р Алма Машовиќ финансиските средства кој ги бара вработениот за
студирање се многу високи. Не е против дообразување на вработените во СРД, и
затоа предлага барањата на Атила Мемед и Наташа Стојчевска да се разгледуваат
заедно со барањето на Хари Митрикески Клекачкоски, во пакет.

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ рече дека школуван кадар од тој
профил на Советот му е потребен. Бидејќи вработениот е одговорно лице за видео
надзор и одговорно лице за обезбедување смета дека ова дообразување ќе придонесе
во стекнување специјализирани знаења и постручно вршење на доверените работни
задачи. Спред тоа, треба да му се одобрат бараните средства.

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи предложи, дека доколку е во
согласност со Законот за работни односи и мислењето кое го изготвил Секторот за
правни работи и доколку финансиските средства се исплакаат по исполнувањето на
условите за завршена студиска година треба да му се одобрат бараните финансиски
средства. Принципиелно го подржува школувањето на вработените во Советот.
Предложи, доколку Советот смета дека постојат одредени дилеми во врска со ова
поднесено Барање и Информацијата подготвена од Секторот за правни работи,
точката да се одложи.
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Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски дообјасни дека Правилникот за
стручно усовршување, дообразување и специјализација на вработените во стручната
служба на Советот за радиодифузија на РМ е за магистерски и докторски студии,
додека со Законот за работни односи и член 154 се уредува токму ова прашање.
Доколку Советот ги одобри овие средства, на вработениот Хари Митрикески
Клекачкоски, многу ќе придонесе во насока на унапредување на неговата способност
за работното место.

Бидејќи на седницата имаше одредени дилеми околу одговорот на Молбата до
Советот за радиодифузија на РМ поднесена од  Хари Митрикески Клекачкоски за
одобрување финансиски средства за дообразување на Факултетот за дектетиви и
безбедност на Првиот Приватен Универзитет – ФОН, Претседателот предложи оваа
точка да се одложи.

Бр. 02-182/1    Совет за радиодифузија на РМ
26.01.2011 година                                                      П р е т с е д а т е л,

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

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска


