
  
 

 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-700/1 
21.02.2012 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 04-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 27.02.2012 година (понеделник), 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 1-та седница на Советот, одржана на 12.01.2012 
година.  
2. 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.  
3. Извештај за завршна сметка на Советот за радиодифузија на РМ за 2011 
година.  
4. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Стар (Штип) 
од 3 ноември 2011 година. 
5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Ирис (Штип) 
од 4 ноември 2011 година. 
6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Канал Вис  
(Струмица) од 8 декември 2011 година. 
7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Тиквешија  
(Кавадарци) од  8 декември 2011 година. 
8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Интел  
(Струмица) од 9 декември 2011 година. 
9. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Нова (Гевгелија) 
од 9 декември 2011 година. 
10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Здравкин (Велес) 
од 9 декември 2011 година. 
11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Боем (Кичево) од 
10 декември 2011 година. 
12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ ВТВ (Валандово) 
од 10 декември 2011 година. 
13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – КТВ (Кавадарци) од 
10 декември 2011 година. 
14. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Ускана (Кичево) 
од 11 декември 2011 година. 
15. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ КАНАЛ ТРИ (ТВ 
Жупа) – Центар Жупа од 11 декември 2011 година. 
16. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Д1 (Делчево) од 
31 октомври 2011 година. 



  
 

17. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – одржување и 
поправка на мобилни телефони. 
18. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – тонери за 
принтер и копир апарати. 
19.  Информација во врска со постапувањето на ТВ Сител, ТВ Алсат М, Наша ТВ 
и Џангл ТВ по изречените мерки писмени опомени со барање за објавување 

20. Мислење за усогласеноста на Правилникот за стручно усовршување, 
дообразување и специјализација на членовите на Советот за радиодифузија на 
РМ со член 154 од Законот за работните односи.   

21.  Извештај од мониторингот на емисијата „Живот-20 години независност” 
емитувана на ТРД-ТВ АЛФА во периодот од 20 декември 2011 до 24 јануари 2012 
година. 
22.  Информација за барањето за одобрение за промена на сопственичката 
структура на ТВ Шутел.  
23. Информација за потребата од одбирање на архивската граѓа од 
документираниот материјал и изработка евиденција (попис и опис) за 2011 година 
согласно Уредбата за канцелариско и архивско работење и Упатството за 
начинот и техниката на постапување со документираниот материјал и архивската 
граѓа во канцелариското и архивското работење  
24.   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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