
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-1159/1
16.04.2010 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 08-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 19.04.2010 година (понеделник), со почеток во 12,00
часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 4-та седница на Советот за радиодифу-
зија на РМ, одржана на 12 март 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 5-та (ЈАВНА) седница на Советот за
радиодифузија на РМ, одржана на 26 март 2010 година.

3. Информација за службеното патничко возило марка LANČIA K 2.0 LS.
4. Одлука за продажба на движна ствар патничко моторно возило марка

LANČIA K 2.0 LS.
5. Оглас за продажба со јавно наддавање на движна ствар во сопственост на

Советот за радиодифузија на Република Македонија (патничко моторно возило
марка LANČIA K 2.0 LS).

6. Информација за извршена промена на сопственичката структура на ТРД
Б-97 ДООЕЛ од Битола без добиено одобрение од Советот.

7. Одлука за отпис на основно средство на Советот за радиодифузија на РМ
- службено возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" - BERLINGO,
MULTISPEJS 1,9 D.

8. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (Потврда бр.12).

9. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (Потврда бр.13).

10. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (Потврда бр.14).

11. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (Потврда бр.15).

12. Барање за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.7).

13. Барање за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.8).



14. Барање за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси
за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за градовите Скопје,
Куманово, Велес, Тетово и Штип на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје (Потврда бр.9).

15. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.10).

16. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.11).

17. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.12).

18. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг,софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.13).

19. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип (Потврда бр.8).

20. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип (Потврда бр.9).

21. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес (Потврда бр.10).

22. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес (Потврда бр.11).

23. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес (Потврда бр.12).

24. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за производство, трговија,
угостителство, сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-импорт
Гостивар (Потврда бр.2).

25. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ
ДООЕЛ Пробиштип (Потврда бр.3).

26. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово  (Потврда бр.11).

27. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово  (Потврда бр.12).

28. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово  (Потврда бр.13).



29. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер,трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово  (Потврда бр.14).

30. Предлог на Раководителот на Стручната служба Андриана Скерлев-
Чакар за награда на вработени за изработката на Извештајот за работа на
Советот за 2009 година.

31. Барање од ЈУ Центар за организирање приредби "УНИВЕРЗАЛНА САЛА"
Скопје (бр.03-847/1 од 18.03.2010 година) за одобрување средства за награда
која ќе ја доделува Советот за радиодифузија на Македонскиот Радиски
Фестивал, насловен како "Македонска Радио Селекција или МАРС".

32. 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


