
  
 

 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02 - 4009/1 
23.07. 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 30-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 26.07.2012 година (четврток), 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 27-та седница на Советот, одржана на 
09.07.2012 година. 
        2. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност на Трговско радиодифузно друштво КИКИ 
Илија, ДООЕЛ Струга, бр.07-253 од 11.07.2012 година. 
        3. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата 
за вршење радиодифузна дејност на Трговското радиодифузно друштво Ќани 
Исаилоски РАДИО ТЕРНИПЕ (Младост) ДООЕЛ Прилеп, бр.07-2040/1 од 
18.06.2007 година. 
          4. Анализа на следење на обврската на радиодифузерите за плаќање на 
надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност во период од 1-ви 
јануари до 30-ти јуни 2012 година.  
         5. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Алсат М 
реализиран на 5 јуни 2012 година. 
         6. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Канал 5 
реализиран на 5 јуни 2012 година. 
         7. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Сител реализиран 
на 5 јуни 2012 година. 
         8. Извештај од мониторингот на програмскиот сервис ТВ Телма реализиран 
на 5 јуни 2012 година. 
         9. Придонес на СРД кон Придонесот на Република Македонија кон 
Годишниот извештај на Европската комисија за остварениот напредок за 
периодот од мај до август 2012. 

10. Информација за спроведување на препораките од Државниот завод за 
ревизија во однос на проектите од јавен интерес од 6-от и 7-от Оглас.  
         11. Информација за преземени мерки по препораките на овластениот 
Дражавен ревизор, содржани во Конечниот ревизорски извештај – ИЗПМ.  
        12. Предлог-Правилник за начинот на вршење на видео надзор во Советот 
за радиодифузија на РМ.  
         13. Информација за исполнувањето на мерките изречени во врска со 
неисполнувањето на обврската за објавување на податоците работењето во 



  
 

претходната година согласно член 20 став 1 и 2 од Законот за радиодифузната 
дејност.  

14. Информација за исполнувањето на мерките изречени во врска со 
неисполнувањето на обврската за доставувањена податоците за економското 
работење согласно член 20 став 3 и 4 од Законот за радиодифузната дејност.  
         15. Извештај за извршување на мерките во врска со обврските за 
емитување европски аудиовизуелни дела.  

16. Aнализа на надзорот врз обврските на јавните комуникациски мрежи и 
другите активности на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права во вториот квартал на 2012 година. 
          17. Информација за учеството на Работилницата за прибирање податоци 
за медиумска статистика, во организација на УНЕСКО, одржана во Париз во 
периодот од 14 до 16 мај 2012 година.  

18. Извештај од состанокот организиран од Комисијата за заштита од 
дискриминација и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, подготвен од Сашо Богдановски. 
         19.  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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