
  
 
 
 
 
Република Македонија 
Совет за радиодифузија          
Бр. 02-4280/1 
13.08.2012 година  
С к о п ј е   

До ________________________ 
 

Врз основа на член 5 став 2 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на 
Советот за радиодифузија (Пречистен текст), ја закажувам 32-та седница на 
Советот за радиодифузија на РМ за 16.08.2012 година (четврток), со почеток во 
11,00 часот. 
 За седницата се предлага следниот: 
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Информација за почитување на утврдениот рок за исплата на петтата 
рата согласно склучените договори за исплата на долгот на рати со трговските 
радиодифузни друштва ТРД Наша ТВ и ТРД АБ Канал. 

2. Информација за исполнување на обврските утврдени со Одлуката за 
поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност од ТРД МХ Радио Охрид, ТРД Радио Беса Долнени и ТРД Радио Пехчево 
од Пехчево. 

3. Информација за исполнување на обврските утврдени со Одлуката за 
поништување на одлуката за одземање на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност од Гаудеамус Радио Класик ФМ  Скопје, ТРД Телевизија Крт ДОО Скопје, 
ТРД Нова ДООЕЛ Куманово, ТРД Радио КИКИ Илија ДООЕЛ Струга и ТРД Радио 
Тернипе (Младост) ДООЕЛ. 

4. Информација во врска со поведениот управен спор и извршеното 
плаќање за надоместокот на дозволата во целост, од страна на ДРД ДИ-ЏЕЈ 
Славе, ДООЕЛ Струга. 

5. Предлог-Одлука за поништување на одлуката за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на Друштво за радиодифузија ДИ – 
ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга,  бр.07-1996/1од 18.06.2012 година. 

6. Информација во врска со Барањето на Министерството за труд и 
социјална политика за доставување информации за изработка на Акциски план 
по Националната стратегија за еднаквост и недискриминација. 

7. Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија 
на РМ. 
 8. Разно. 
 
      
                 СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ 
                    Заменик на претседателот, 
                                                                                      м-р Милаим ФЕТАИ, с.р. 
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