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ЗАПИСНИК
од 5-та (ЈАВНА) седница на Советот

одржана на 26.03.2010 година

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, акад. Бојан Шоптрајанов,
проф. д-р Томе Груевски, Фарук Омерагиќ, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.

Отсутни: Илир Ајдини, акад. Али Алиу и Панче Наумов (сите тројца го најавија
своето отсуство).

Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски,
Слободан Беличански, Горан Радуновиќ, Арбен Саити, Цветанка Митревска,
Магдалена Давидовска - Довлева и Хари Митрикески – Клекачкоски.

Други присутни: Предраг Димитровски од Дневник, Мустафи Неџат од ТВ
Гурра, Марина Узунов од Канал 77, Роберто Беличанец од Центарот за развој на
медиуми, Дамјан Здравев од Центарот за развој на медиуми, Никола Ѓорчев од
Телевизија Тиквешија и Весна Јанакиевска од Центарот за развој на медиуми.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Советот, Зоран Стефаноски,
кој на почетокот на седницата предложи да се исфрли точката “Разно”
             Потоа, гостинот од ТРД ТВ Гурра од Кичево, Мустафи Неџат, побара како точка
на дневен ред да се стави точка за регионализацијата на телевизиите.

Претседателот Стефаноски истакна дека оваа седница е посветена на
извештајот за работа на Советот за 2009 година. Тој објасни дека информацијата за
регионализацијата се наоѓа на Веб страната на Советот и рече дека сите забелешки
може да се достават до Советот, а во иднина ќе се организира и работилница на таа
тема.
              Потоа од страна на членовите на Советот беше утврден следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на РМ за
2009 година.

Точка 1
             Најпрво, Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека Извештајот е
веќе разгледуван на координација и даде некои уводни напомени во врска со
Извештајот за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2009 година. Тој истакна
дека во минатата година покарактеристичен дел од работата на Советот беше
мониторингот на претседателските и локалните избори. Соочен со недостиг на
регулатива во изборниот законик, а воедно соочен и со огромни притисоци, Советот
успеа на крајот успешно да ја заврши својата работа, за што сведочи и извештајот на
ОБСЕ и ОДИХР во која што беше оценета работата на Советот како професионална и
транспарентна. Тој рече дека во 2009 година продолжи мониторирањето на
радиодифузерите, мониторирањето на јавните комуникациски мрежи, имаше конкурси
за 2 непрофитни радија во Штип, а на крајот на годината Советот распиша и 4 конкурси
кои се реализирани во текот на 2010 година. Стефановски потенцираше дека Советот
имаше доста активности и во однос на меѓународната сцена и ја истакна соработката
која Советот ја оствари во поглед на влезот во Медитеранската мрежа на регулаторни
тела, под уставното име. Потоа, во кратки црти, тој ги подвлече и другите содржини
што се структуирани во овој Извештај за работа на Советот за 2009 година и потоа
отвори дискусија во поглед на извештајот. Членот на Советот,  Столе Наумов рече
дека сите забелешки кои членовите ги имале, се веќе вградени во Извештајот. Тој
сугерираше во извештајот да се додаде уште една реченица, дека Советот е отворен
за соработка со било која невладина организација, која ќе понуди добра волја, проект и
подготвеност да соработува со Советот на полето на радиодифузијата. Потоа во
дискусијата се вклучи и членот на Советот Томе Груевски, кој рече дека ја сфаќа многу
свечено оваа точка, со оглед на тоа што се работи за целокупната активност на
Советот во минатата година. Тој напомена дека овој извештај е целосен и комплетен
за целата активност на Советот во 2009 година. Потоа напомена дека 2009 година
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беше изборна година, во која Советот беше целосно вклучен во неговите ингеренции
што следуваат од законот. Потоа додаде дека во 2009 година за прв пат Советот од
своето постоење доби средства, наменски средства од Владата на РМ за неговата
техничка технолошка надградба и опремување. Тој потенцираше дека смета дека, со
мали отстапки, Советот ја исполни целосно задачата што ја имаше усвоено како
програма за работа за 2009 година. Тој потоа им се заблагодари на сите колеги за
заедничката соработка и за остварувањето на задачите во 2009 година. Потоа, збор
зема членот на Советот, Бранко Радовановиќ, кој истакна дека се оправда постоењето
на Советот за радиодифузија како една системска неопходност овде во оваа фаза на
развој во општеството македонско, односно граѓанските навики и демократските
основи нели. Тој додаде дека прв пат учествува во создавањето на ваков извештај и
дека високите оценки од ЕПРА и ОБСЕ не треба да го  заспијат Советот, туку треба
уште повеќе да ја развијат прагматичноста на Советот во правец на уште подлабоко и
посеопфатно реализирање, односно решавање на проблемите пред кои што е
поставен. Тој потенцираше дека овој извештај уште еднаш потврдува дека треба
регулативата да се менува и да се прилагодува на новонастаните услови, а тие услови
Советот, заедно со радиодуфузерите, треба да ги создава и пресоздава. Потоа, членот
на Советот, Столе Наумов рече дека Советот во 2009 година забележа едно
засилување на активностите по поглед на почитувањето на авторските права при што
посебно тука на удар во фокусот на вниманието на овие активности беа кабелските
оператори. Тој рече дека во вториот дел на 2009 година, националните и локалните
медиуми започнаа да го почитуваат правилникот за заштита на малолетна публика и
за тоа треба да бидат пофалени. Тој додаде дека во 2009 година се започнати и
активности кои водат кон едно прочешлување, филтрирање или ревизија на сите
медиуми кои што не ги исполнуваат услови од дозволата за работа. Во дискусијата се
вклучи и членот на Советот, Фарук Омерагиќ, кој потсети дека изминатиот период
Советот за радиодифузија направи многу во заштитата на авторските права, што
резултираше и со формирање на сектор за заштита на авторски права. Тој рече дека
што се однесува до националните телевизии, регионалните и локалните, смета дека
треба да продолжи мониторингот на нивните програмски сервиси. Тој додаде дека
пред Советот останува задача со ист интензитет во едно системско планирано
програмско време или период да се пристапи и кон регулацијата на авторските права и
кај радиодифузерите. Потоа членот на Советот, Бојан Шоптрајанов рече дека во 2/3 од
извештајниот период не учествувал во работата на Советот и затоа ќе зборува главно
за извештајот што се однесува на оној дел во кој што тој учествувал. Тој рече дека
работата на Советот е добро отсликана во извештајот и дека таму се вклучени сите
важни активности кои што Советот ги имаше преземено во 2009 година.

Откако дискусијата беше исцрпена, едногласно беше усвоен Извештајот за
работа на Советот за радиодифузија на РМ за периодот од 01.01. до 31.12.2009
година, во текстот како што е предложен. Советот донесе заклучок и го задолжи
Секретаријатот на Советот да ги достави до Собранието на РМ: Извештајот за работа
на Советот за радиодифузија на РМ за периодот од 01.01. до 31.12.2009-та година,
Годишниот финансиски план на Советот за 2010-та година и Ревизорскиот извештај од
независен ревизор за 2009-та година, најдоцна до 31 март 2010 година.

Бр. 02-870/3
20.04.2010 година
С к о п ј е

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


