
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-1484/1
20.05.2010 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 10-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 26.05.2010 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 6-та седница на Советот за радиодифузија
на РМ, одржана на 07.04.2010 година.

2. Информација за претставките од Кејблтел за реемитување програмски
сервиси без регулирани авторски права, за Оптикал-Нет ДОО Куманово (УПП
бр.03-80 од 26.04.2010), за Теленет Ком ДОО Тетово (УПП бр.03-78 од 26.04.2010
и 13.05.2010), за Теленет Ком ДОО Тетово (УПП бр.03-86 од 07.05.2010), за Роби
ДООЕЛ  Штип  Подружница Телекабел Скопје - аналоген пакет (УПП бр. 03-79 од
26.04.2010), за Роби ДООЕЛ  Штип  Подружница Телекабел Скопје - дигитален
пакет (УПП бр. 03-79 од 26.04.2010), за Роби ДООЕЛ Штип  Подружница
Телекабел Велес – аналоген пакет (УПП бр.03-83 од 03.05.2010) и за Роби
ДООЕЛ Штип  Подружница Телекабел Велес – дигитален пакет (УПП бр.03-83 од
03.05.2010).

3. Распишување конкурс за доделување дозвола на регионална
радиостаница, која ќе има за цел негување на Франкофонијата во РМ.

4. Информација за барањето на ТРД ТВ ЕРА ДООЕЛ од Скопје  за
согласност за промена на сопственичката структура.

5. Предлог-Одлука за одобрување средства за купување дополнителна
опрема за службеното патничко возило Пежо 308.

6. Предлог-Одлука за обезбедување на услугата на сервисирање и
комплетно одржување на 5 ПП апарати и 4 хидранти во просториите на Советот
за радиодифузија.

7. Изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2010 година на
Советот за радиодифузија на РМ бр.05-4372/1 од 30.12.2009 година.

8. Информација за исполнувањето на обврската за објавување на подато-
ците за работењето на радиодифузерите во претходната година на 31 март.

9. Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија
од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на
радиодифузерите на државни ниво во Република Македонија и радиодифузерите
од регионот Скопје (Градот Скопје и неговата околина).

10. Информација за меѓународната конференција "Медиумската писменост –
поттикнување на учеството на младите во демократксите процеси".

11. 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


