ПЛАН И ПРОГРАМА НА OДБОРОТ ЗА ИНФОРМРИАЊЕ НА
НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ НА МАКЕДОНСКОТО НАЦИОНАЛНО
МАЛЦИНСТВО ВО Р.СРБИЈА ЗА 2015 ГОДИНА
Р.бр Активност
1.
Одржување на
седници на
Одброт за
информрање

2.

3

4.

5.

6.

Реализација
-Одбор за инфорирање, раководсвото на МНС, НИУ
“МИИЦ„
-ресорните одбори за
образование и култура

Рок
3-12
2015.

Извештај за
остварување на
планот и
програмата во
2014-та годна
Извештај за
остварување на
планот и
програмата на
НИУ „МИИЦ“
во 2014
План и програма
на Одборот за
2015 година

-Одбор за информирање
-претседателот на НС
-претседателот или
потпреседеателот на ИО на НС
на МНМ
-Одбор за информриање
-претседателот на Управниот
одборо и директорот на
НИУ„МИИЦ„
претседателот на НС на МНМ
или негвиот заменик
Одборот за информирање,
Националниот совет,
НИУ„МИИЦ„

3/2015

План на работа
на НИУ„МИИЦ„
Македноснко
сонце„
„Банатско
сонце„„Инфомак
„
„Добар ден
Македонијо„
одговрниот за
реимисја на
Нишката
телевизија
Договор и план
за перманетно
следење на
процесот на
приватизација на

Одборот за информирање и
уредниците на гласилата и
програмите на македонски јазик

3/2015

Одборот за информирање,
Одоборот за статутарно-правни
прашања,
Претседателот на НС на МНМ

37/2015

Забелешка
Четри пати
годишно
според
законските
нормативи и
потребите
До Одборот,
Советот,
Извршниот
одбор

3/2015

До Одборот,
НИУ
“МИИЦ“
Советот на
МНМ

3/2015

До
Одоборот,
Советот на
МНМ
НИУ„МИИ
Ц„
До Одборот
за
информира
ње, Советот
на МНМ

До, Одборот
за
информриа
ње, Одборот
за

локалните
медиумите во
Србија и
судбината на
емисиите на
македонси јазик
7.

Изработка на
новиот концепт
и изглед на Веб
сајтот на МНС и
одредување тим
за негово
редовно и
квалитетно
сервисирање

Одбор за информирање;
Одбор за образование;
Одбор за култура;
Форум на млади Македонци;
САМС
Национален совет на МНМ

39/2015

8.

Изработка на
прокет за обука
и стручно
усовршување на
малди
новинарски
кадри за
потребите на
информативната
дејност на МНМ
во Србија
Утврдување
програма за
обука на кадри
за изработка на
прокети во
информативната
област

Одбор за инфоримрање;
Одбор за образование;
Одбор за млади;
Форумот на млади Македонците;
НИУ„ МИИЦ„
ИО на НС на МНМ
во соработка со надлежните
инстиуции во Србија и
Македонија и со невладините
организации кои се занимаваат
со овие прашања
Одбор за информирање;
НИУ„МИИЦ„
САМС
Форум на млади Македонци

312/201
5

9

10.

Следење на
легислативата во
медиумска сфера
во Србија со
фокус на
спроведување на

Одбор за информирање;
Одбор за статутарно-правни
прашања:
Претседателот на НС на МНМ

312/201
5

512/201
5

статутарноправни
прашања,Пр
етседатлот
на
Национални
от совет
До:
Национални
от
совет,САМ
С
Форумот,
ресорните
одбори за
образование
и култура
До
Национални
от совет и
УО,
надлежните
институции
во Србија и
Македонија,
ресорните
одбори и
Форумот
До ИО на
Национални
от совет,
претседатео
т на НС на
МНМ,
институции
и
организации
кои даваат
подршка
До
Претседател
от на
Национални
от совет,
Одборот за

11.

12.

13.

14.

15.

информирањето
на јазиците на
националните
малцинства
Утврдување
критериуми за
јавен конкурс за
избор на
директор и
главен и
одговорен
уредник на
НИУ„МИИЦ„
Завршни
подготови за
потпишување на
Меморандумот
за соработка
помеѓу НС на
МНМ и МРТ и
помеѓу Ртв
Војводина и
МРТ

Перманентна
координација со
сите субјекти,
органи и тела на
македонската
заедница во
Србија
Утврдување
приоритети во
информативната
дејнсот за
2015/16година за
кои
Националниот
совет треба да
планира срества
од годишниот
буџет
Формриање на

статутарни
и правни
прашања
Одбор за информирање;
Управен одбор на НИУ „МИИЦ„

4/2015

До
Национални
от совет, ИО
на НС,

Одоборт за информриање
Претсеателот на НС на МНМ
Одговрниот уредник на
„Македонско сонце„ на Ртв
Војводина

310/201
5

Одоборот за информирањето;
Националиот совет и неговите
ресорни тела;
САМС; ДПМ;

312/201
5

Одобр за информирање;
УО на НС на МНМ

4/2015

До
Преседатело
т на
Национални
от
совет,амбаса
дата на Р.
Македонија
во Белград,
до
менаѓментот
на МРТ и на
Ртв
Војводина
До
Национални
от совет,
ресорните
одбори,
САМС;ДП
М
До
Национални
от совет

Одоборот за информирање;

3-

До

16.

17.

18.

советодавно
експертско тело
од македонски
угледни
новинарски
имиња и
стучњаци за
информативната
дејнсот
Активно
вклучување и
следење на сите
организирани
форуми на кои
се расправа за
унапредување на
информативната
дејнсот на
националните
малцинства во
Србија
Воспоставување
соработка со
одборите за
информирање на
останатите
Национани
совети за
размена на
искуство и
договор за
заеднички акции
Реализација на
Плановите/прио
ритетите на
плановите/ на
горенаведените
организации/по
динамика која ќе
се утврди со
посебен
документ
(Календар на
активности)

Друштвото на интелектуалци
припадници на МНМ „Лоби
клуб„
Одборот за култура

12/201
5

Национални
от совет ИО
на НС на
МНМ;макед
онската
амбасада во
Белгра,
САМС

312/201
5

До
Национални
от совет

Одбор за информирање;

312/201
5

До
Национални
от совет и
Координато
рот на
Национални
те совети во
Србија

Националниот совет, сите
наведени организации

24/2015

Сите
спомнати
планови
мораат да
имаат
извлечени и
јасно
поставени
реални
приоритети
за 2015

Одбор за информриање
Претседателот на НС на МНМ

