
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-3557/1
30.11.2010 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 24-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 02.12.2010 година (четврток), 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 21-та седница на Советот за радиоди-
фузија на РМ, одржана на 04 ноември 2010 година.

2. Нацрт-Правилник за издавање, прибавување и чување копија од
снимка на објавена информација или друга програмска содржина.

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

4. Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за чување и
бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси.

5. Информација во врска со барањето на ТРД Енџелс за промена на јазикот
на емитување.

6. Информација за потребата од спроведување постапка за порамнување од
страна на СРД во започнатите прекршочни постапки против операторите на јавни
комуникациски мрежи согласно одредбите од Законот за прекршоците.

7. Нацрт-Програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ за 2011
година.

8. Предлог на Советот за радиодифузија за измени и дополнувања на
Изборниот законик.

9. Дополнување на Планот за јавни набавки во 2010 година на Советот за
радиодифузија на РМ (Предлог).

10. Информација во врска со Известувањето од Агенцијата за електронски
комуникации за отповикување на одобренијата за користење радиофреквенција
на ТРД К-15 Телевизија ДООЕЛ Скопје, ТРД Радио Актуел од Битола, ТРД Сури
Семи ДООЕЛ Центар Жупа и ТРД Алфа ДООЕЛ од Радовиш и Известување од
Агенцијата за електронски комуникации за донесеното решение за ставање вон
сила на решенијата за ТРД Радио Актуел од Битола.

11. Информација во врска со Известувањето од Агенцијата за електронски
комуникации за отповикување на одобрението за користење радиофреквенција
на непрофитната радиодифузна установа Достлугун Сеси од Штип.

12. Информација во врска со дописот на Ристо Кароски од Охрид, бр.07-415
од 25.11.2010 година, со кој го известува Советот за радиодифузија на РМ дека
се откажува од вршење радиодифузна дејност

13. Барање одобрение (согласност) за овозможување дополнителни начини
на дистрибуција на програмскиот контент до кабелските и другите затворени
системи на емитување програма, од страна на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, ТРД
Перспектива ТВ ДООЕЛ Скопје,  ТРД МНЦ ТВ ДООЕЛ Скопје,  ТРД Џангл ТВ
ДООЕЛ Скопје, ТРД Наша ТВ ДООЕЛ Скопје и ТРД ЕРА ТВ ДООЕЛ Скопје.



14. Претставка од ТРД Канал 5 за реемитување на нивната програма од
страна на ТРД А1 Телевизија без регуларани авторски права.

15. Извештај од Меѓународниот симпозиум за телекомуникации (ITC – VITEL
2010), одржан во Брдо - Крањ, Република Словенија од 21.10.2010 година до
22.10.2010 година.
         16. Информација од работилницата за медиумите и заштитата на личните
податоци, одржана на 19-ти ноември 2010 година во Скопје.
         17. Барање  за  одобрување средства за последипломски студии од членот
на Советот Столе Наумов.

18. 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


