
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-411/1
11.02.2011 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 04-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 16.02.2011 година (среда), 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 1-та  седница на Советот за радиодифузија
на РМ, одржана на 13 јануари 2011 година.

2. Усвојување на Записникот од 2-та седница на Советот за радиодифузија
на РМ, одржана на 26 јануари 2011 година.

3. Извештајот од мониторингот на програмата на МТВ 1, емитувана на  21
јануари 2011 година.

4. Извештајот од мониторингот на програмата на МТВ 2, емитувана на 21
јануари 2011 година.

5. Предлог-Извештај на Пописната комисија за извршениот попис на ос-
новните средства, ситниот инвентар, материјалите и резервните делови во
магацинот, побарувањата и обврските на Советот за радиодифузија на РМ за
2010 година.

6. Предлози за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна
организација и систематизација и пополнување на одредени работни места со
цел за унапредување на ефикасноста на Стручната служба на Советот за
радиодифузија на РМ.

7. Анализа на јавно пренесени искази преку програмите на А1 Телевизија,
на 28 и 29 јануари 2011 година.

8. Предлог-Одлука за корекција на повеќе платен износ по основ на плата
во 2010 година за членовите на Советот за радиодифузија.

9. Информација за доставените договори за регулирани авторски и сродни
права за емитување на кинематографски филмови, телевизиски серии и
документарци од  телевизиите на државно и регионално ниво (регион Скопје).

10. Информација во однос на активностите за распишување оглас за радио
на државно ниво на албански јазик.

11. Информација за барањето на ТРД Радио Ла Коста ДООЕЛ од Виница
за согласност за промена на сопственичката структура.

12. Информација за барањето на Трговско радиодифузно друштво МНЦ ТВ
ДООЕЛ од Скопје  за согласност за промена на сопственичката структура.

13. Информација од Работилницата на тема "Индикатори за независноста и
ефикасното функционирање на регулаторните тела од аудиовизуелната област",
одржана на 31 јануари 20011 година  во Брисел.

14. 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,

                                                                                 Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.

он


