
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-930/1
01.04.2010 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 06-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 07.04.2010 година (среда), со почеток во 11,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Извештај од анализата на програмските сервиси на Македонско Радио.
2. Барање средства од Здружението на јавни локални радиодифузни

претпријатија на РМ за поддршка на трансформацијата на локалните јавни
медиуми во Македонија.

3. Предлог-Правилник за условите и начинот на користење на службените
моторни возила на Советот за радиодифузија на РМ.

4. Информација за барањето на ТРД Телевизија Тиквешија ДООЕЛ од
Кавадарци за согласност за промена на сопственичката структура.

5. Информација за извршена промена на сопственичката структура на ТРД
Голди ДООЕЛ од Велес, без добиено одобрение од Советот.

6. Предлог-Одлука за користење стручна помош од надворешен соработник
– стручен консултант, во изработката на описот и пописот на архивската граѓа од
трајна вредност на Советот за радиодифузија за 2009 година.

7. Препраќање на Барање за пристап до информации од јавен карактер до
Собранието на РМ.

8. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД оператор на кабелска мрежа Парма
Шпед, село Карпош, Куманово (Потврда бр.2).

9. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД оператор на кабелска мрежа Супер
Кабел, с.Брвеница (Потврда бр.2).

10. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД оператор на кабелска мрежа  НЃМ
К-Ристал, с.Враниште, Струга (Потврда бр.2).

11. Барање за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно
друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ за градовите Велес, Скопје, Свети
Николе, Штип и Битола (Потврда бр.1).

12. Барање за регистрација на програмски пакет на Македонски Телеком АД
за електронски комуникации - Скопје (Потврда бр.6).

13. 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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