
  
 

 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-3973/1 
19.07.2012 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 29-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 24.07.2012 година (вторник), 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 25-та седница на Советот, одржана на 
02.07.2012 година.  

2. Усвојување на Записникот од 26-та седница на Советот, одржана на 
06.07.2012 година.  

3. Изменување на Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 
2012 година.  

4. Изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки во 
2012 година, на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст) бр.01-3770/1 
од 10.07.2012 година.  

5. Информација за поведени управни спорови пред Управен суд на РМ за 
трговските радиодифузни друштва: РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, РАДИО 
БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени и РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево.  

6. Информација за поведени управни спорови пред Управен суд на РМ за 
трговските радиодифузни друштва: ТРД Нова ДООЕЛ Куманово, Трговско 
радиодифузно друштво ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје 
и ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје.  

7. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО МХ - РАДИО Охрид ДООЕЛ, бр.07-185 од 06.06.2012 година.  

8. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени, бр.07-187 од 06.06.2012 година.  

9. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 
РАДИО ПЕХЧЕВО ДООЕЛ Пехчево, бр.07-186 од 06.06.2012 година.  

10. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Нова ДООЕЛ Куманово, 
бр.07-247 од 10.07.2012 година.  

11. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 
ГАУДЕАМУС РАДИО КЛАСИК ФМ, Мартин ДООЕЛ Скопје, бр.07-248 од 
11.07.2012 година.  

12. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КРТ ДОО Скопје, бр.07-250 од 11.07.2012 година.  



  
 

13. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ1 емитуван на 
5 јуни 2012 година. 

14. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис МТВ2 емитуван на 
5 јуни 2012 година.  

15. Информација во врска со постапувањето на радиодифузерите по 
изречените мерки на 15 седница на Советот.  

16. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТРД – ТВ Шутел  
17. Информација по повод Дописот од Советот на Собрaнискиот канал.  
18. Предлог за донесување на Деловник за изменување и дополнување на 

Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст), бр. 
01-302/1 од 31.01.2012 година. 

19.Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за 
радиодифузија на РМ 

20. 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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