
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-341/1
02.02.2010 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 02-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 05.02.2010 година (петок), 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 24-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ, која имаше три продолженија кои се одржаа во периодот
од 21 декември до 12 јануари 2010 година.

2. Доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за телевизиски
програмски сервис на локално ниво за пренос преку јавна комуникациска мрежа
(кабел) и доделување дозвола за вршење радиодифузна дејност за емитување
телевизиски програмски сервис преку сателит.

3. Информација за новата емисија на ТВ А2 "Душата на дланка", во која се
користат телефонски услуги со посебна тарифа.

4. Потврда за регистрација на програмски пакет на Македонски Телеком
АД за електронски комуникации-Скопје (П О Т В Р Д А  бр.5).

5. Предлог-Правилник за ред и дисциплина на вработените во Советот за
радиодифузија на РМ.

6. Предлог-Измени и дополнувања на Деловникот за работа на Советот за
радиодифузија на РМ.

7.    Мислење  за Барањето на Трговското друштво за радиодифузна дејност
ТВ „Спектра“ ДООЕЛ за користење на средствата од радиодифузната такса
наменети за финансирање проекти од јавен интерес.

8. Предлог-Одлука за користење на услугата на 24-часовен технички
мониторинг надзор со 24-часовна мобилно-интервентна патрола, над објектот
Совет за радиодифузија на РМ.

9. Најнов ажуриран Список на писма на намери за распишување нови
конкурси за доделување дозволи за вршење радиодифузна дејност.

10.   Информација за промена на сопственичката структура на ТРД Радио
Голди од Велес, без претходно побарано одобрение од 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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