
  
 
 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-2558/1 
15.05.2012 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 15-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 18.05.2012 година (петок), со почеток во 13,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 
           1. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот, одржана на 
24.04.2012 година. 
           2. Нацрт-Записник за извршена надворешна контрола, согласно одредбите 
на член 102 од Закон за даночна постапка.    
           3. Информација во врска со  Известувањето од Министерството за труд и 
социјална политика бр.03-2406 од 11.05.2012 година. 
           4.  Предлог-Правилник за финансии и сметководство на Советот за 
радиодифузија на РМ. 
           5.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ1 емитуван на 24 
март 2012 година.  
           6.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ2 емитуван на 24 
март 2012 година.  
           7.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Телма 
емитуван на 24 март 2012 година. 
           8.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ АЛСАТ М 
емитуван на 24 март 2012 година.  
           9.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД - ТВ Сител од 24 
март 2012 година. 
          10. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Канал 5  
емитуван на 24 март 2012 година.  
          11. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД Радио Рос 
Метрополис емитуван на 17 април 2012 година. 
          12. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Канал 
77  емитуван на 17 април 2012 година. 
          13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Антена 
5 емитуван на 17 април 2012 година 
          14.  Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – Радио Енџелс 
ФМ (Штип)  емитуван на 29 март 2012 година.       
          15. Информација во врска со мониторингот на операторите на јавна 
комуникациска мрежа кои функционираат на територијата на град Гостивар и селата 
Форино и Чегране, реализиран на 9 мај 2012 година. 
          16. Информација за Црноморскиот форум на регулаторни тела за медиуми. 
          17. Информација од тркалезната маса „Учество на децата и нивна заштита од 
информации и материјали штетни за нивниот психофизички развој“, подготвена од  
м-р Емилија Петреска – Камењарова. 
           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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