
  
 

 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-1071/1 
15.03.2012 година  
С к о п ј е   

До ________________________ 
 
 

Врз основа на член 5 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот 
за радиодифузија (Пречистен текст), ја закажувам 05-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 20.03.2012 година (вторник), со почеток во 10,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 
1. Усвојување на Записникот од 2-та седница на Советот, одржана на 09.02.2012 
година.  
2. Нацрт-Извештај за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 година.  
3. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Џангл емитуван 
на 1 февруари 2012 година. 
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ А2 емитуван на 1 
февруари 2012 година. 
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Наша ТВ емитуван на 1 
февруари 2012 година. 
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ АБ Канал емитуван 
на 1 февруари 2012 година. 
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Алфа емитуван на 
1 февруари 2012 година.  
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Сител 3 емитуван 
на 1 февруари 2012 година. 
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Пинк 15 - емитуван 
на 1 февруари 2012 година. 
10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 24 Вести 
емитуван на 1 февруари 2012 година.  
11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Перспектива 
(СкајНет Плус) емитуван на 1 февруари 2012 година 
12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Сонце емитуван 
на 1 февруари 2012 година.  
13. Извештај од анализата на емисијата „Патот кон…“ емитувана на ТВ Алсат-М. 
14. Информација од членот на Советот Методи Стоименовски, за дигитализација 
на аудио-визуелен материјал. 
15. Информација во врска со текот на стечајна постапка спрема ТРД А1 
Телевизија –ДООЕЛ - Скопје, со предлог заклучок за натамошно постапување на 
Советот за радиодифузија. 
16. Информација во врска со предлогот за изменување на Годишниот план за 
јавни набавки во 2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ бр.01-152/1 од 
18.01.2012 година. 
17. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на Советот 
за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-890/1 од 29.02.2012 година. 



  
 

18. Извештај од Анализата на радио програмските сервиси на јавниот 
радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011 година). 
19. Извештај: Остварување на обврските за заштита и негување на културниот 
идентитет на радио и телевизиските програми во 2011 година. 
20. Информација за извршување на изречени мерки од страна на Телевизија А2, 
Телевизија Меди од Битола и Радио Ди-Џеј од Струга. 
21. Извештај од мониторингот на емисиите за автомобилизам.  
22. Информација за констатирана промена на сопственичка структура на ТВ 
Гурра од Кичево, без претходно побарано одобрение од Советот 
23. Информација за отстранета недозволена медиумска концентрација кај ТРД 
Скај радио плус од Берово 
24. Информација за реализацијата на проектите од јавен интерес финансирани 
од средствата на радиодифузната такса преку СРД. 
25. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – одржување на 
веб страната на Советот за радиодифузија. 
26. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – услуги: податоци  
од мерењето на радиската публика. 
27. Извештај од службено патување во Брисел на Подкомитетот за 
Информатичко општество и медиуми, подготвен од Заменикот на Претседателот 
м-р Миљаим Фетаи, и членот на СРД, м-р Зоран Трајчевски.  
28. Извештај од присуството на тркалезната маса „Медиумите, комуникациите и 
културата на толеранција“, подготвен од Емилија Петреска – Камењарова. 
29. Информација од обуката од областа на безбедноста и здравјето при работа и 
заштита на лични податоци одржана на 16-ти декември 2011 година во Скопје, 
подготвена од Ивона Муфишева – Алексовска и Арѓент Џелили.  
30. Информација за средбата со претставниците на амбасадите на Република 
Хрватска, Република Словенија и Република Црна Гора, Министерството за 
култура на РМ и операторите на јавни комуникациски мрежи од Република 
Македонија. 
31. Краткорочни и среднорочни активности за развој на медиумите на ромски 
јазик во Република Македонија.  
32. Разно. 
  

Седницата ќе се одржи во просториите на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 - Скопје (деловен простор 
на “Агромеханика” АД Скопје). 
 
 
 
                 СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ 
                Заменик на Претседателот, 
                                                                                   м-р Милаим ФЕТАИ, с.р. 
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