
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-3643/1
10.12.2010 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 25-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 15.12.2010 година (среда), 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 22-та седница на Советот за радиодифу-
зија на РМ, одржана на 12 ноември 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 23-та седница на Советот за радиодифу-
зија на РМ, одржана на 26 ноември 2010 година.

3. Предлог-Програма за работа на Советот за радиодифузија на РМ за
2011 година.

4. Извештај за мерките што ќе ги преземе Советот за радиодифузија на РМ
за надминување на забелешките од Извештајот на Европската Унија.

5. Информација во врска со известувањето за откажување од дозволата за
вршење радиодифузна дејност на Друштвото за сателитска радио дифузија Ера
Сат ДООЕЛ Скопје (бр.07-409 од 24.11.2010 година).

6. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ А1 реализиран на 15 ноември 2010
година.

7. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Сител реализиран на 15 ноември
2010 година.

8. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Канал 5 реализиран на 15 ноември
2010 година.

9. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Телма реализиран на 15 ноември
2010 година.

10. Извештај од мониторингот на ТРД ТВ Алсат М реализиран на 15 ноември
2010 година.

11. Извештај од учеството на конференцијата за воведување дигитална
телевизија во Украина.

12. Предлог-Одлука за објавување конкурс за доделување дозволи
за вршење радиодифузна дејност (телевизија преку јавни комуникациски мрежи),
на локално ниво.

13. Информација за барањето на РТД Јовески Петко Димитар радио
МЕФФ ДООЕЛ Прилеп за согласност за промена на сопственичката структура.

14. Барање за одобрување средства за стручно усовршување и
дообразување од Хари Митриќески – Клекачкоски.

15. Барање за одобрување средства за стручно усовршување и
дообразување од Атила Мемед.

16. Барање за одобрување средства за стручно усовршување и
дообразување од Ивона Муфишева – Алексовска.

17.   Предлог од Синдикалната организација на Стручната служба на Советот



за радиодифузија на РМ за исплата на регрес за годишен одмор за 2010 година и
други примања по основ на работен однос.

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


