
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-1719/1
08.06.2010 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 11-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 11.06.2010 година (петок), со почеток во 10,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволи за
вршење радиодифузна дејност за телевизиски програмски сервис на регионално
ниво.

2. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси - пренос на
дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа (ДВБ-Т) на
територијата на Република Македонија на Диги Плус Мултимедиа (Потврда бр.3).

3. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа РОБИ
Подружница Телекабел Велес (Потврда бр.3).

4. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД -оператор на кабелска мрежа Кабел
Кам Росоман (Потврда бр.5).

5. 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.4).

6. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1
КЕЈБЛТЕЛ Скопје (Потврда бр.14).

7. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Штип (Потврда бр.4).

8. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Сити Свети Николе
(Потврда бр.5).

9. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво -
оператор на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Телекабел Струмица
(Потврда бр.3).

10. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД-оператор на кабелска мрежа Супер Хит
Градско (Потврда бр.5).

11. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување



преку јавна комуникациска мрежа на Трговско радиодифузно друштво - оператор
на кабелска мрежа Роби ДООЕЛ Подружница Телекабел Скопје (Потврда бр.4).

12. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Алтра сат Охрид.
13. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Инфел КТВ ДОО Охрид.
14. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Алмак-сат Гевгелија.
15. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Спајдер ДОО

Гевгелија.
16. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ГИВ Гостивар.
17. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Мултимедија Л

Гостивар.
18. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Кале 2001 ДООЕЛ

Кичево.
19. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Канал 16  Ресен.
20. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Г-ОН ДООЕЛ Дебар.
21. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Микс Нет од Битола.
22. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Роби Моби од Битола.
23. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса.
24. 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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