
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-410/1
11.02.2011 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 03-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 16.02.2011 година (среда), со почеток во 10,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 14-та  седница на Советот за
радиодифузија на РМ, која имаше 8 продолженија, одржани од 14 јули 2010
година до 21 јануари 2011 година.

2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (Потврда за
регистриран програмски пакет бр.5 - IPTV).

3. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на
ТРД – оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија (Потврда за
регистриран програмски пакет бр.2).

4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш (Потврда за
регистриран програмски пакет бр.3).

5. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на
ТРД – оператор на кабелска мрежа Систем Кабел ДООЕЛ с.Миладиновци, Скопје
(Потврда за регистриран програмски пакет бр.2).

6. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на
ТРД Мултимедија Нетворк Л, Гостивар (Потврда за регистриран програмски пакет
бр.4).

7. Извештај за извршен мониторинг на дигиталниот пакет со телевизиски
програмски сервиси на операторот Роби – ДОО – Штип, регистриран за
територијата на Република Македонија, со предлог заклучоци за мерки од страна
на Советот за радиодифузија;

8. Извештај за извршен мониторинг на дигиталниот пакет со телевизиски
програмски сервиси на операторот Кејбл тел – ДОО – Скопје , регистриран за
територијата на Република Македонија, со предлог заклучоци за мерки од страна
на Советот за радиодифузија;

9. 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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