
  
 

 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија         
Бр. 02-4480/1 
15.12.2011 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 20-та седница на Советот за 
радиодифузија на РМ за 20.12.2011 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 14-та седница на Советот, одржана на  
18.08.2011 година, за седницата имаше и едно продолжение кое се одржа на 
23.08.2011 година.  

2. Усвојување на Записникот од 18-та седница на Советот, одржана на  
18.10.2011 година, за седницата имаше и едно продолжение кое се одржа на 
19.10.2011 година.  

3. Нацрт-План за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2012 година. 
4. Предлог-Финансиски план на Советот за радиодифузија на РМ за 2012  

година. 
5. Преглед на исполнување на мерките изречени на 14 седница на Советот  

за радиодифузија. 
6. Претставки од Канал 5 и од граѓанин за серијата “Долина на волците” која  

се емитува на ТРД ТВ Сител со Предлог-Укажување за ТРД ТВ Сител.  
7. Извештај од мониторингот на Јавниот радиодифузен сервис - Политичкиот  

плурализам во телевизиските вести. 
8. Информација во врска со почитувањето на член 11 од Законот за  

радиодифузната дејност од страна на трговските радиодифузни друштва. 
9. Извештај од работилницата за обука “Изработка на трет периодичен  

извештај на РМ по Меѓународниот пакт за граѓански и политички права” одржана 
во Струга од 29 ноември до 1 декември 2011 година, 

10. Извештај на Советот за радиодифузија на РМ за членот 19 од  
“Меѓународниот пакт за граѓански и политички права” кој ке биде составен дел на 
Третиот извештај на Република Македонија по Меѓународниот пакт за граѓански и 
политички права”. 

11. Информација за отстранета недозволена медиумска концентрација кај РА  
Метрополис. 

12. Информација за преземени активности во насока на отстранување  
недозволена медиумска концентрација кај РА Скај плус од Берово. 

13. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија.  
14. Информација за работењето на ТРД КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес и  

ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес. 
15. Бaрaње  од Заменикот на Претседателот на СРД, м-р Милаим Фетаи за  



  
 

одобрување средства за трошоци за оценка и одбрана на докторска дисертација, 
при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј “ – Скопје, Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања. 

16. Разно. 
 
 
 

Седницата ќе се одржи во просториите на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, на бул. “Маркс и Енгелс” бр.3 - Скопје (деловен простор 
на “Агромеханика” АД Скопје). 
  
   
 
 
                          СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ 
                      П р е т с е д а т е л, 
                                                                              м-р Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р. 
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