
  
 
 
 
 
Република Македонија        
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-2107/1 
30.04.2012 година  
С к о п ј е   

До ________________________ 
 
 

Врз основа на член 5 став 2 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на 
Советот за радиодифузија (Пречистен текст), ја закажувам 12-та седница на 
Советот за радиодифузија на РМ за 04.05.2012 година (петок), со почеток во 
13,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 
      1. Усвојување на Записникот од 5-та седница на Советот, одржана на 
20.03.2012 година, за која имаше и две продолженија, одржани на 21.03.2012 
односно на 27.03.2012. 
      2. Информација во врска со постапувањето на ТВ Сител, РА Антена 5, РА 
Канал  77 и РА Рос Метрополис по изречените мерки писмени опомени со 
барање за објавување. 
      3. Информација за висината на каматните стапки на орочените депозити во 
банките во Република Македонија. 
      4. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија 
на РМ. 
      5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други 
надоместоци на членовите на СРД. 
      6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и други 
надоместоци на вработените во Стручната служба на СРД. 
      7. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка - 
услуга: привремено вработување  за потребите на Советот за радиодифузија на 
РМ. 
      8. Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка – 
клима уреди за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. 
      9. Дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 година, на 
Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од 12.04.2012 
година (во однос на вредноста за услугата – одржување на веб страната на СРД).  
     10. 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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