
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-2725/1
17.09.2010 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 16-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 21.09.2010 година (вторник), со почеток во 10,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 12-та (ЈАВНА) седница на Советот за
радиодифузија на РМ, одржана на 24 јуни 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 13-та седница на Советот за радиоди-
фузија на РМ, одржана на 14 јули 2010 година.

3. Информација за барањето на ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје за согласност за
промена на сопственичката структура.

4. Информација за за констатирано запишување ликвидација  на ТРД Сури
РАДИО-СЕМИ-ДООЕЛ од Центар Жупа, с. Г. Папрадник.

5. Мислење во врска со Барањето (бр.08-224 од 24.08.2010 година) на
Непрофитната радиодифузна установа Достулгун Сеси од Штип за престанок на
дозволата за вршење радиодифузна дејност со Предлог-Решение.

6. Предлог-Одлука за продажба на движна ствар товарно моторно возило
марка CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS.

7. Оглас за продажба со јавно наддавање на движнa ствар во сопственост
на Советот за радиодифузија на Република Македонија: товарно моторно возило
марка CITROEN - BERLINGO, MULTISPEJS.

8. Информација за аплицирање за проект за воведување дигитална
телевизија во Југоисточна Европа.

9. Информација од ТРД К-15 МИНУС ДООЕЛ Скопје и ТРД БМ Телевизија
ДООЕЛ Скопје за уплата на средства за дозвола за  вршење радиодифузна
дејност.

10. Информација за измените и дополнувањата на Законот за електронски
комуникации од интерес за работењето на Советот за радиодифузија на РМ.

11. 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.
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