
  
 
 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-3658/1 
04.07.2012 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 27-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 09.07.2012 година (понеделник), 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 19-та седница на Советот, одржана на 
07.06.2012 година. 
         2. Усвојување на Записникот од 20-та (Јавна) седница на Советот, одржана 
на 07.06.2012 година.  
         3. Информација за почитување на утврдениот рок за исплата на четвртата 
рата согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со трговските 
радиодифузни друштва ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал. 
         4. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозвола за 
вршење радиодифузна дејност за терестеријално емитување, за трговските 
друштва за кои е иницирана постапка за одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност поради неплаќање или делумно плаќање на надоместокот 
за дозволата за вршење радиодифузна дејност. 
         5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Шутел (Скопје) 
реализиран во периодот од 25 јуни до 1 јули 2012 година. 
         6. Конечен извештај за извршената ревизија на процесот за управување на 
Сениор Службеникот за Програминг (СПО) и системот на интерна контрола во 
структурата на ИПА проектите назначени во Совет за радиодифузија, која е 
предвидена во стратешкиот план за внатрешна ревизија за период од 2012 до 
2014 и во годишниот план за внатрешна ревизија за 2012 година. 
         7.  Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012 
година. 
         8. Предлог-Правилник за користење на службени мобилни телефони во 
Советот за радиодифузија на РМ.          
         9. Мислење на Советот за радиодифузија на РМ за Комуникациската 
стратегија за заштита на личните податоци 2010-2016, доставена од страна на 
Дирекцијата за заштита на личните податоци. 
         10.  Предлог - одлука за јавна набавка на автомобилски гуми за службените 
возила на Советот за радиодифузија. 
         11. Предлог - одлука за јавна набавка на клима уреди за потребите на 
Советот за радиодифузија. 
         12. Предлог - одлука за јавна набавка на дополнителен модул за потребите 
на СРД на постојно апликативно решение “Систем за електронски регистар на 
јавни телекомуникациски мрежи”. 
         13. Предлог - одлука за јавна набавка за Подготовка и извршување на 
национална едукативна програма (во рамките на проектот SEE Digi TV 2012 
година). 
         14.  Предлог - одлука за јавна набавка за Истражување: Развој на правила 
за дигитална дивиденда (во рамките на проектот SEE Digi TV 2012 година). 



  
 
         15. Предлог - одлука за јавна набавка за Истражување: Анализа на 
постоечките спецификации за приемничка опрема и анализа на достапните 
приемници на пазарот (во рамките на проектот SEE Digi TV 2012 година).  
         16. Предлог-Писмо на намери до Катедрата на УНЕСКО при Високата 
школа за новинарство и односи со јавноста.  
         17. Извештај за преземените активности за нормално функционирање на 
веб страницата на Советот за радиодифузија по хакерскиот напад на 18ти јуни 
2012 
         18. Квартален извештај за исполнувањето на задачите на СРД од  
Националната програма за спроведување на европското аки (НПАА). 
         19. Анализа на следењето на сопственичката структура на 
радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на 
сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 година 
         20. Информација за Извештајот од оценската мисија на ЕУ за 
„Почитувањето на основните права: слобода на изразување и слобода на 
медиумите; заштита на личните податоци; право на сопственост” 
         21.   Извештаи за службени патувања, обука, тркалезна маса: 
         а. Извештај за службено патување – Учество на меѓународна конференција 
Дигитална Терестеријална Телевизија Европски и регионални практики од 
28.06.2012 до 29.06.2012 година во Приштина, Република Косово, подготвен од 
членот на СРД, Селвер Ајдини и членот на СРД, Лазо Петрушевски. 
         б. Извештај за службено патување – учество на состанокот на Техничката 
комисија на Медитеранската мрежа на регулаторни тела (МНРА), подготвен од 
членот на СРД, м-р Методија Јанчески. 
         в. Извештај од обуката на тема „Политиките на ЕУ во однос на 
информатичко - комуникациски технологии”, подготвен од м-р Симона Темелкова 
и Арбен Саити. 
         г.  Извештај од присуството на тркалезната маса „Медиумското врамување 
на настаните поврзани со убиството кај Смилковци”, подготвен од членовите на 
Советот Методи Стоименовски и Столе Наумов и од м-р Драгица Љубевска и     
м-р Емилија Петреска – Камењарова.  
 22. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за 
радиодифузија на РМ. 
            23.   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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