
  
 
 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-2791/1 
25.05.2012 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 17-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 29.05.2012 година (вторник), 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 12-та седница на Советот, одржана на 
04.05.2012 година. 
          2. Информација за плаќањето на надоместокот на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност за терестријално емитување за трговските радиодифузни 
друштвата кои што не ја исполнија обврската. 
          3. Предлози за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работните места и задачи на Стручната 
служба на Советот за радиодифузија на РМ, како и предлози за измена и 
дополнување на прилозите 1 и на 2 на горенаведениот Правилник, односно 
Табеларниот  преглед на работните места во Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ и Описот на работните места утврдени во табеларниот 
преглед на работни места во стручната служба на Советот за радиодифузија на 
РМ, и предлози за измена и дополнување на Правилникот за бруто плата и други 
надоместоци за вработените во Стручната служба на Советот за радиодифузија 
на РМ. 
          4. Информација во врска со работењето на ТРД ТВ Меди Битола ДООЕЛ. 
          5. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 2012 
година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст)  бр.01-2398/1 од 
11.05.2012 година. 
          6. Информација од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД А2 
реализиран во периодот од 19 до 28 мај 2012 година. 
          7. Анализа на форматот на ТРД ТВ Шутел реализирана во периодот од 23 до 
29 април 2012 година 
          8. Извештај за исполнување на обврската за емитување европски 
аудиовизуелни дела во 2011 година. 
          9. Информација за ослободување од плаќање радиодифузна такса за 
жителите на ул. К.Ј. Питу од бр.1 до број 12 од Македонски Брод, со Предлог-
Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса жителите на ул. К.Ј. 
Питу од бр.1 до број 12 од Македонски Брод. 
          10.  Предлог-Одлука за договор за јавна набавка за предметот на набавка – 
службена облека и обувки за вработените лица во Советот за радиодифузија на 
РМ. 
          11.  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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