
  
 

 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-3829/1 
13.07.2012 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 28-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 17.07.2012 година (вторник), 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 21-та седница на Советот, одржана на 
13.06.2012 година. 
         2. Усвојување на Записникот од 22-та седница на Советот, одржана на 
11.06.2012 година.  
         3. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот, одржана на 
19.06.2012 година.  
         4. Усвојување на Записникот од 24-та седница на Советот, одржана на 
21.06.2012 година.  
         5. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за 
вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување. 
         6.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Лајф (Скопје) 
реализиран на 17 мај 2012 година. 
         7.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Равел (Скопје) 
реализиран на 17 мај 2012 година; 
         8.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Фортуна 
(Скопје) реализиран на 17 мај 2012 година; 
         9.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Клуб ФМ 
(Скопје) реализиран на 17 мај 2012 година; 
         10.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис Радио Фолк (Скопје) 
реализиран на 22 мај 2012 година; 
         11. Извештај за извршување на мерките во врска со обврските за 
емитување европски аудиовизуелни дела. 
         12. Анализа за сите спроведени мерки мерки, известувања  и упатени 
указувања од страна на СРД кон радиодиуфзерите во периодот од 01.01.2012 до 
30.06.2012 година.  
         13. Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на 
ефективноста на изречените прекршочни санкции во поведените прекршочни 
постапки против радиодиофузерите (во периодот од 01.01.2012 до 30.06.2012 
година). 
         14. Меморандум за соработка со Факултетот за електротехника и 
информациски технологии Скопје (ФЕИТ), при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј”. 
         15. Одговор на барањето на СИЗ МК НЕТ – Скопје бр. 11-2840/1 од 
29.05.2012 година и ургенцијата на СИЗ МК НЕТ – Скопје бр. 11-2840/2 од 
04.07.2012 година. 
         16. Предлог - одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија 
на РМ.   



  
 

           
         17. Извештај од обуката на тема „Потврдување на трошоците преку 
проверка”  одржан на  30-31 Мај  2012 година, подготвен од Милаим Абдураими.  
         18.   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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