
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-689/1
28.02.2011 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 06-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 03.03.2011 година (четврток), со почеток во 10,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. 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.

2. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот за радиодифузија
на РМ, одржана на 16 февруари 2011 година.

3. Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на ТРД Радио Алфа од Радовиш.

4. Предлог-Одлука за одземање на дозволата за вршење радиодифузна
дејност на ТРД Радио Микс од Неготино.

5. Предлог-Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи за
вршење радиодифузна дејност (радио на локално ниво).

6. Предлог-Одлука за објавување конкурс за доделување дозвола за
вршење радиодифузна дејност (телевизија преку кабел на локално ниво).

7. Измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на
Советот за радиодифузија за 2011 година (01-194/1 од 27.01.2011).

8. Извештај од мониторингот на Македонско радио - Радио Скопје
реализиран на 28. 01.2011.

9. Извештај од мониторингот на Македонско радио 2 реализиран на
28.01.2011.

10. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ 24 часа
вести, реализиран на 21.01.2011.

11. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Сител
3, реализиран на 10.01.2011.

12. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ АЛБ,
реализиран на 11.01.2011.

13. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Алфа,
реализиран на 10.01.2011.

14. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Џангл,
реализиран на 17.01.2011.

15. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ А2,
реализиран на 10.01.2011.

16. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ АБ
Канал, реализиран на 10.01.2011.

17. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис Наша ТВ,
реализиран на 10.01.2011.

18. Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ Канал
5 Плус, реализиран на 10.01.2011.



19.  Извештај од мониторингот на телевизискиот програмски сервис ТВ
Скајнет Плус, реализиран на 8.02.2011.

20.  Информација за спроведување на мерката времена забрана за
рекламирање и телешопинг, изречена на ТВ А1 и ТВ Сител.

21. 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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