
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА
Бр. 02-1871/1
22.06.2010 година
С к о п ј е

До ________________________

Врз основа на член 33 став 4 од Законот за радиодифузната дејност (“Сл.
весник на РМ” бр.100/05, 19/07) и член 4 став 3 од Деловникот за работа на Советот за
радиодифузија (Пречистен текст), Претседателот на Советот ја закажува како јавна
12-та седница на Советот за радиодифузија на РМ за 24.06.2010 година (четврток),
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 7-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, која имаше две продолженија и се одржаа на 19 и 20 април 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 19 април 2010 година.

3. Информација за промена на сопственичка структура на РА Черења од Штип.
4. Информација за трговските радиодифузни друштва кои не доставија

податоци за економското работење во претходната година
5. Информација во врска со изречената мерка на РАДИО АКТУЕЛ од Битола

заради неисполнување на обврските од член 20 став 1 и 2 од Законот за
радиодифузната дејност.

6. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп,
реализиран на 12.05.2010 година.

7. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на КДС Кабел Нет ДООЕЛ
Прилеп, реализиран на 16.05.2010 година.

8. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТО-МИ ДОО Радовиш,
реализиран на 12.05.2010 година.

9. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Г-КАТВ ДООЕЛ Струга,
реализиран на 13.05.2010 година.

10. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Пела Дигитал 2008
ДООЕЛ Струга, реализиран на 13.05.2010 година.

11. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Нет Кабел ДООЕЛ
Струмица, реализиран на 12.05.2010 година.

12. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТРД РОБИ ДООЕЛ
подружница Телекабел Струмица (аналоген пакет), реализиран на 12.05.2010 година.

13. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТРД РОБИ ДООЕЛ
подружница Телекабел Струмица (дигитален пакет), реализиран на 12.05.2010 година.

14. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО
Тетово, реализиран на 14.05.2010 година.



15. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
подружница  Велес, реализиран на 12.05.2010 година.

16. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на РОБИ ДОО подружница
Телекабел Велес, реализиран на 12.05.2010 година.

17. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Теленет Ком ДОО Тетово,
реализиран на 18.06.2010 година.
            18. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Г-КТВ ДООЕЛ Струга,
реализиран на 18.06.2010 година.
            19. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Пела Дигитал 2008
ДООЕЛ Струга,  реализиран на 18.06.2010 година.
            20. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Мултимедија Л-Гостивар,
реализиран на 18.06.2010 година.
            21. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ГИВ Иван и други ДОО
Гостивар, реализиран на 18.06.2010 година.
            22. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Микс Нет ДООЕЛ Битола,
реализиран на 18.06.2010 година.
            23. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Роби Моби-Битола,
реализиран на 18.06.2010 година.
            24. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Кале 2001-Кичево,
реализиран на 18.06.2010 година.
            25. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Инфел КТВ ДОО- Охрид,
реализиран на 18.06.2010 година.
            26. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп,
реализиран на 20.06.2010 година.
            27. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на КДС Кабел Нет ДООЕЛ
Прилеп, реализиран на 20.06.2010 година.

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 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје
(Потврда бр.15).

29. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (Потврда бр.16).

30. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово (Потврда бр.16).

31. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес (Потврда бр.13).

32. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип (Потврда бр.10).

33. Барање на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија
и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје за регистрација на  дигитален пакет програмски
сервиси за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип (Потврда бр.13).
            34. 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).



Заинтересираните лица ќе можат да ја следат јавната седница на Советот
доколку за тоа се акредитирани од Раководителот на Советот согласно член 4 став 5 и
6 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија на РМ (Пречистен текст).

Акредитираните лица своето присуство на седницата можат да го најават
најдоцна 1 (еден) ден пред одржувањето на седницата, со цел да се обезбедат услови
за нејзино непречено следење.

Најавувањето на присуството се врши на телефон 3103 410, 3103 432, 3103 406,
факс. 3103401, или е-маил адреса o.nedelkovski@srd.org.mk

СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА НА РМ
                П р е т с е д а т е л,
          Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р.
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