ЗАПИСНИК
од 9-та седница на Советот
одржана на 26.05.2010 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.
Отсутни: проф. д-р Томе Груевски (најавено отсуство).
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,
Слободан Беличански, Цветанка Митревска, Арбен Саити, Емилија Јаневска, Горан
Радуновиќ, Борче Маневски, Магдалена Давидовска – Довлева и Хари Митрикески Клекачкоски.
Други присутни: Фарук Омерагиќ.
На почетокот на седницата, претседателот на Советот г-дин Зоран Стефаноски
предложи дневен ред составен од три точки. Бидејќи никој од присутните немаше
предлог за измена и дополнување, Советот го утврди следниот
Дневен ред
1. Констатирање на разрешувањето на Заменикот на претседателот
на Советот за радиодифузија на РМ, поради истекот на времето за кое е избран.
2. Констатирање на истекување на мандат на член на Советот за
радиодифузија на РМ.
3. Избор на Заменик на претседателот на Советот за радиодифузија на РМ.

Точка 1
Претседателот на Советот г-дин Зоран Стефаноски информираше дека на 22
мај 2010 година истече мандатот на заменик на претседателот на Советот за
радиодифузија на РМ, Фарук Омерагиќ. Со оглед на тоа што, согласно чл. 28 став 3 од
Законот за радиодифузната дејност членовите на Советот за радиодифузија немаат
право на повторен избор, Советот едногласно го констатираше разрешувањето на
заменикот на претседателот на Советот поради истек на времето за кое тој е Потоа,
Советот донесе одлука Фарук Омерагиќ да се избрише од овластени лица за
располагање со средства (потписници) во Комерцијална банка А.Д. Скопје. Советот
донесе одлука Фарук Омерагиќ да се избрише од овластени лица (потписници) во
пријавата РДО која се доставува до Управата за јавни приходи за овластени лица.
Советот донесе одлука Фарук Омерагиќ да се избрише од потписниот картон на Алфа
банка А.Д. Скопје со барање за промена на овластување за лица кои ќе располагаат со
средствата на девизната сметка и да се направи промена на потписничкиот картон.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви горенаведените Одлуки.

Точка 2
Поради престанок на времето за кое е избран, согласно чл. 28 став 3 од Законот
за радиодифузната дејност, Советот го констатираше истекот на мандатот на членот
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на Советот, Панче Наумов. Претседателот на Советот, Зоран Стефановски, во свое и
во име на сите членови на Советот им се заблагодари на Панче Наумов и на Фарук
Омерагиќ за успешната четиригодишна соработка. Фарук Омерагиќ ја искористи
приликата да го изрази своето задоволство и чест поради работењето во Советот за
радиодифузија, а посебна благодарност упати до вработените во Стручната служба.
Членот на Советот, Столе Наумов посочи дека во иднина треба да се создаде
практика да се користат искуствата и знаењата на поранешните членови на Советот.
Во овој контекст и претседателот на Советот истакна дека тие со нивниот ангажман во
Советот се етаблираат како експерти во областа на радиодифузијата и можат многу да
придонесат во понатамошната работа на регулаторното тело.

Точка 3
Во врска со изборот за нов заменик на претседателот на Советот за
радиодифузија на РМ, Зоран Стефаноски побара од членовите на Советот да
предложат кандидат за оваа позиција. Членот на Советот, Али Алиу, имајќи го предвид
повеќегодишното искуство во Советот стекнато во претходниот мандат и одличното
познавање на радиодифузна област, за заменик на претседателот го предложи м-р
Милаим Фетаи.
Членот на Советот, Столе Наумов рече: „...Јас ќе го кажам моето мислење иако
ќе се согласам со мнозинството, како ќе гласа така ќе гласам јас меѓутоа сепак нека
остане запишано во Записникот дека моето мислење е без разлика дали ќе го
избереме Фетаи или некој втор, трет, треба да почекаме да дојдат и другите двајца
членови за да изборот биде со поголем легитимитет. Тоа дали ќе се случи за 15 дена,
за една недела, за две недели незнам, но тоа е мој став дека треба да се комплетира
целосно Советот и после да пристапиме на избор на Заменик. Тоа е едната работа.
Втората работа е јас имам конкретен предлог но нема сега да го актуелизирам,
понатаму ќе барам поддршка од Вас, кој што предлог и начин на избор на Претседател
и Заменик во Советот ќе се сподели максимално одговорноста на сите Советници,
членови на Советот, на сите Советници, максимално да се сподели одговорноста, ќе
се постигне речиси апсолутна рамноправност на сите и ќе се избегнат секакви
можност за несакани работи кој што не велам дека се случувале во изминатиот период
меѓутоа може да се случат, на тој начин што ќе се сподели таа одговорност. Зборувам
за конкретен предлог за ротација кој што ќе овозможи на претставниците на сите
етнички заедници, практично тоа не ми е толку пресудно на мене меѓутоа ако веќе се
инсистира на некој традиција Албанците секогаш биле на позиција на Заменик
претседател тука, со тој предлог со таа ротација нема да биде битно кој од која етничка
заедница е и дали ќе биде заменик по автоматизам или по некој не пишани правила,
затоа што секој ќе има шанса да биде и Претседател и Заменик. Не е битно, за тој
предлог во иднина ќе барам поддршка. Ги кажав овие две работи и на почетокот како
што реков и покрај овие забелешки како ќе гласа мнозинството така ќе гласам, иако
повторувам уште еднаш мојот став е да почекаме да дојдат сите па после да избереме
Заменикот.“
Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски појасни дека согласно Законот за
радиодифузната дејност одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот
број членови и ги замоли членовите на Советот да гласаат по предлогот на Членот на
Советот, Али Алиу. Предлогот, м-р Милаим Фетаи да биде заменик на претседателот
на Советот беше едногласно прифатен и Советот донесе одлука да го избере м-р
Милаим Фетаи за Заменик на Претседателот на Советот за радиодифузија на РМ.
Советот донесе одлука м-р Милаим Фетаи да се впише во овластени лица за
располагање со средства (потписници) во Комерцијална банка А.Д. Скопје. Советот
донесе одлука м-р Милаим Фетаи да се впише во овластени лица
(потписници) во пријавата РДО која се доставува до Управата за јавни приходи за
овластени лица. Советот донесе одлука м-р Милаим Фетаи да се впише во потписниот
картон на Алфа банка А.Д. Скопје со барање за промена на овластување за лица кои
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ќе располагаат со средствата на девизната сметка и да се направи промена на
потписничкиот картон. Потписникот Зоран Стефаноски останува потписник во
Комерцијална банка, во пријавата РДО која се доставува до Управата за јавни приходи
за овластени лица и во Алфа банка А.Д. Скопје. Потписниците Зоран Стефаноски и м-р
Милаим Фетаи можат поединечно да потпишуваат за располагање со средствата во
сите горенаведени институции. Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги
подготви горенаведените Одлуки.

Бр. 02-1473/5
14.07.2010 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,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ
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