
  
 
 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-2240/1 
08.05.2012 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 13-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 11.05.2012 година (петок), со почеток во 14,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

 1.  Усвојување на Записникот од 6-та седница на Советот, одржана на 
27.03.2012 година. 
 2. Усвојување на Записникот од 7-та (ЈАВНА) седница на Советот, 
одржана на 06.04.2012 година. 
 3. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот, одржана на 
10.04.2012 година. 
 4. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 
18.04.2012 година. 
 5. Информација за почитувањето на утврдениот рок за исплата на втората 
рата согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со трговските 
радиодифузни друштва ТРД 24 часа Вести, ТРД Наша ТВ, ТРД АБ Канал и ТРД Пинк 
15.  
 6. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за 
вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, состојба заклучно со 
10 мај 2012 (краен рок за исполнување на обврската).  
         7. Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ А2 
реализиран на 6 мај 2012 година. 
         8. Ребаланс на Финансискиот план на Советот за радиодифузија на РМ за 
2012 година. 
         9. Предлог за измена и дополнување на Планот за јавни набавки на Советот 
за радиодифузија на РМ за 2012 година (Пречистен текст), бр.01-1699/1 од 
12.04.2012 година. 
         10. Информација во врска со неисполнување на обврските на Друштвото за 
архитектура и инженеринг Арк Дизајн ДООЕЛ Скопје, од донесената Одлука за 
доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност (радио), бр.07-178 од 
15.07.2010 година („Службен весник на РМ бр. 96/2010).  
          11. Информација за барањето за согласност за промена на сопственичката 
структура на Трговско радиодифузно друштво МОДЕА ДООЕЛ од Свети Николе.  
          12.  Разно. 
 
 
 
                 СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ 
                    П р е т с е д а т е л, 
                                                                            м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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