
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-4097/1
15.11.2011 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 19-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 28.11.2011 година (понеделник), 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 14-та седница на Советот, одржана на
18.08.2011 година, за седницата имаше и едно продолжение кое се одржа на
23.08.2011 година.

2. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на
15.09.2011 година.
      3.  Усвојување на Записникот од 17-та (јавна) седница на Советот, одржана на
30.09.2011 година.
      4.   Информација за барањето на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО од Скопје за
согласност за промена на соственичката структура.

5. Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2010 година.
6. Извештај за напредокот и статусот на активностите предвидени во НПАА

2011.
7. Нацрт-Финансиски план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012

година.
8. Предлог за измена и дополнување на Законот за радиодифузната дејност.
9. Предлог-Решение за престанок на важноста на дозволата за вршење

радиодифузна дејност на Друштвото за телекомуникации и радиодифузија АЛБ
ТВ 2010 ДООЕЛ Скопје.

10. Информација по претставката на Коалицијата Сексуални и здравствени
права на маргинализираните заедници за прилозите за наркозависници,
емитувани на ТВ Канал 5.

11. Анализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и
другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторските и сродните права во третиот квартал на 2011 година.

12. Извештај за доставените одговори и  документација по барањето на
Советот за радиодифузија бр.2662/1 од 11.07.2011 година, упатено до
радиодифузерите на локално и регионално  ниво, за достава на одговори и
документација за уредени авторски и сродни права за емитувана  филмска
програма во втортиот квартал на 2011 година, со предлози за натамошни
активности на Советот за радиодифузија.

13. Информација за доставено Барање по Записник за констатиран прекршок,
бр.03-3372/1 од 20.09.2011, од ТРД Радио Пехчево ДООЕЛ Пехчево, во врска со
прекршочната постапка (постапка за порамнување) поради сторен прекршок –
неисполнување на законската обврска за доставување ценовник за платено
политичко рекламирање на изборните програми и на кандидатите во изборниот
процес во 2011 година.

14. Информација  за отстранета недозволена медиумска концентрација од



страна на Трговското радиодифузно друштво Зоран Стефановски Независна ТВ
Охрид ДООЕЛ.

15. Преглед на исполнување на мерките изречени на 14 седница на Советот
за радиодифузија.

16. Предлог за измена на Tабеларниот преглед на работните места во
Стручната служба на СРД (пречистен текст) бр. 02-689/24 од 18.05.2011 год., кој
како Прилог бр.1, е составен дел на Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на СРД на
РМ (Пречистен текст), бр. 02-4115/1 од 11.12.2009 год.

17. Именување координатори на сектори во Советот за радиодифузија на РМ.
18. Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за период од

2012 до 2014 година.
19. План за извршување на внатрешната ревизија за 2012 година.
20. Информација за колективно осигурување на вработените во Советот за

радиодифузија од последици на несрекен случај (незгода).
21. Информација од работилницата со контролорите и обработувачите од

областа на медиумите и невладините организации, за изработка на Нацрт -
Стратегија за развој на заштита на личните податоци, одржана на 3-ти октомври
2011-та година во Скопје, подготвена од Арбен Саити и Ивона Муфишева –
Алексовска.

22. Извештај од семинарот на тема “Измените на Законот за парничната
постапка и нивната примена”, подготвен од Цветанка Митревска и Симе
Златески.

23. Извештај од  обуката на тема  “Ревизија на успешноста“ одржана на 26
септември 2011 во Љубљана, подготвен од Милаим Абдураими.

24. Извештај од учеството на состанокот на Извршниот одбор за проектот SEE
DigiTV во Црна Гора, подготвен од Борче Маневски.

25. Информација за присуство на панел дискусија и промоција на
истражувањето „Медиумите, недискриминација и маргинализирани заедници“,
подготвена од Емилија Петреска – Камењарова.

26. Извештај од 65-та Средба на правници одржана во Охрид од 20 до 22
октомври 2011, подготвен од Андриана Скерлев – Чакар и Ивона Муфишева –
Алексовска.

27. Информација од состанокот за Среднорочен универзален периодичен
преглед на Република Македонија, подготвена од Симона Темелкова и Емилија
Петреска – Камењарова.

28. Извештај од семинарот на тема “Statement of Assurance“, одржан на 10 и
11 ноември 2011 година во Скопје, подготвен од Милаим Абдураими.

29. Информација од 34-от состанок на ЕПРА одржана во Брисел од 5 до 7
октомври 2011 година, подготвена од Претседателот на Советот, м-р Зоран
Стефаноски и Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи.

30. 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
                П р е т с е д а т е л,

                                                                               м-р Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

он


