
  
 
 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-55/1 
09.01.2012 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 01-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 12.01.2012 година (четврток), со почеток во 11,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана  
на 13.04.2011 година, за која имаше и 13 продолженија, одржани во периодот од 
19.04.2011 до 17.08.2011 година.  

2. Усвојување на Записникот од 19-та седница на Советот за радиодифузи- 
ја на РМ, одржана на 28.11.2011 година, за која имаше и две продолженија, 
одржани на 01.12.2011 година односно на 02.12.2011 година. 

3. Конечен извештај од ревизијата извршена  на проектот СЕЕ Digi TV  
финансиран преку претпристапните фондови на ЕУ-ИПА2 Transnational  во 
процесот за јавни набавки во постапка со барање за прибирање на понуди без 
објавување на оглас. 

4. Нацрт-План за јавни набавки на Советот за радиодифузија на РМ за  
2012 година, со придружни документи кон Планот:  
      а.  Предлог-Процедура за јавна набавка.   
      б.  Предлог-Образец за јавна набавка. 
      в.  Распоред на јавни набавки по сектори. 

г.  Мислење во врска со дадената Забелешка од страна на Членот на Советот 
за радиодифузија на РМ, Лазо Петрушевски.  

5. Предлог-Одлука за престанување на важност на Правилникот за стручно  
усовршување, дообразување и специјализација на членовите на Советот за 
радиодифузија. 

6. Информација за барањето од ТРД ТВ Жупа од Центар Жупа за одобрение  
за  промена на сопственичка структура. 

7. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на податоци- 
те согласно член 20 од Законот за радиодифузната дејност. 

8. Приговор бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја Дамевска против  
Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година. 
      а. Мислење по Приговорот бр.04-43/1 од 05.01.2012 година од Маја Дамевска  
против Одлуката бр.02-4698/1 од 30.12.2011 година, со Предлог-Заклучок. 

9. 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.  
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