
  
 

 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-1891/1 
19.04.2012 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 10-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 24.04.2012 година (вторник), со почеток во 11,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

      1. Нацрт-Правилник за користење на средствата за репрезентација во 
Советот за радиодифузија на РМ. 
      2.  Нацрт-Правилник за начинот на користење, управување и одржување на 
службените моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ. 
      3. Барање за покривање на трошоците за одбрана на докторски труд од м-р 
Емилија Јаневска, Раководител на Секторот за програмски работи. 
      4. Предлог-Одлука за јавна набавка за предметот на набавка – систематски 
прегледи на вработените во Советот за радиодифузија на РМ. 
      5. Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на 
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во периодот 1-ви јули 
до 31 декември 2011 година. 
      6. Информација во врска со плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност за терестеријално емитување состојба заклучно со 11 април 
2012. 
      7.  Извештај од мониторингот на емисиите за автомобилизам. 
      8. Извештај од Анализата на радио програмските сервиси на јавниот 
радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011 година).  
      9. Формирање работна група за изработка на Стратегија за развој на 
радиодифузната дејност во РМ за периодот 2013 – 2017 година. 
      10. Формирање работна група за одбележување на јубилејот – 15 години 
Совет за радиодифузија на РМ. 
      11. Формирање работна група за изработка на Анализа на пазарот на 
радиодифузната дејност во 2011 година  
      12. Информација од учеството на форумот „Соработката помеѓу редакциите 
во Јавниот сервис – важен предуслов за неутрално известување“,подготвена од 
членот на Советот, Бранко Радовановиќ и од м-р Емилија Петреска – 
Камењарова. 
      13. Информација од учеството на панел дискусијата „Жените во медиумите: 
предизвици и можности за постигнување на балансирано претставување“, 
подготвена од м-р Емилија Петреска – Камењарова. 
      14. 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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