
  
 

 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-3234/1 
15.06.2012 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 23-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 19.06.2012 година (вторник), со почеток во 12,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

          1. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот, одржана на 
18.05.2012 година. 
          2. Усвојување на Записникот од 16-та седница на Советот, одржана на 
25.05.2012 година. 
          3. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за 
вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, состојба заклучно 
со 18 јуни 2012 година.  
          4. Информација за преземени мерки по препораките на овластениот 
Дражавен ревизор, содржани во Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ. 
          5. Анализа за преземени мерки и активности во однос на обврската на 
Советот за радиодифузија од Патоказот: Преземање чекори за обезбедување на 
целосна примена на член 11 и членовите 13-20 од Законот за радиодифузија 
(конфликт на интереси и нелегална концентрација), вклучувајќи ја и гаранцијата 
дека се воспоставени потребната извршна надлежност и мерки. 
          6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ 24 Вести 
емитуван на 11 мај 2012 година.   
          7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Сонце 
емитуван на 4 мај 2012 година. 
          8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Наша ТВ 
емитуван на 4 мај 2012 година. 
          9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ АБ Канал 
емитуван на 11 мај 2012 година.  
          10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Канал 5 Плус 
емитуван на 4 мај 2012 година. 
          11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Сител 3 
емитуван на 4 мај 2012 година. 
          12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД ТВ Алфа 
емитуван на 4 мај 2012 година.   
          13. Информација во врска со ослободување од плаќање радиодифузна 
такса за жителитер на с.Ногаевци – општина Градско со Предлог-Одлука. 
          14. Извештај од обуката на тема „следење и евалуација” одржана во 14-
15.05.2012 г, подготвен од Милаим Абдураими. 
          15. Извештај од  обуката  на тема  „Управување со финансии од во 
проектен циклус (ИПА)”, одржан во  23-24  Април  2012 година, подготвен од 
Милаим Абдураими. 
          16. Информација за потребата од донесување на Одлука за  обезбедување 
на услугата – Деловно патничко осигурување на лицата вработени во Советот за 



  
 

радиодифузија на Република Македонија при службени патувања, со Предлог – 
Одлука. 
         17. Предлог - одлука за јавна набавка на ТВ апарати за потребите на 
Советот за радиодифузија на РМ. 
         18.  Разно. 
 
 
 
                 СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ 
               Заменик на Претседателот, 
                                                                                  м-р Милаим ФЕТАИ, с.р. 
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