
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-2161/1
12.07.2010 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 13-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 14.07.2010 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 9-та седница на Советот за радиоди-
фузија на РМ, одржана на 26 мај 2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 10-та седница на Советот за радиоди-
фузија на РМ, одржана на 27 мај 2010 година.

3.  Информација за промена на сопственичка структура на ТРД Канал 5 Плус.
4. Споредбена анализа на радио и телевизиските програмски сервиси на

МРТ со извештаи за констатирани прекршувања.
5. Предлог-Одлука за објавување Конкурс за доделување дозволи за

вршење радиодифузна дејност (радио на локално ниво).
6. Предлог-Одлука за доделување дозвола за вршење радиодифузна

дејност на регионална радиостаница, која ќе има за цел негување на
Франкофонијата во РМ.

7. Предлог-тендерска документација за реализација на активностите од
проектот за градење на капацитетите на Советот за радиодифузија на РМ и АЕК,
финансиран од Програмата ИПА 2009.

8. Информација во врска со фактурирањето на надоместокот за дозвола за
вршење радиодифузна дејност за периодот 2010-2011 година.

9. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД - АЛСАТ М,
емитуван на 9 април 2010 година.

10. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Канал 5,
емитуван на 9 април 2010 година.

11. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Телма,
емитуван на 9 април 2010 година.

12. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ А1,
емитуван на 9 април 2010 година.

13. Ивештај од мониторингот на програмскиот сервис на ТРД – ТВ Сител,
емитуван на 9 април 2010 година.

14. 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 (П О Т В Р Д А  бр.16).

15. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување



преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникации, трговија и
услуги Кабел Визион ДООЕЛ с.Оризари Кочани  (П О Т В Р Д А  бр.1).

16. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД - оператор на кабелска мрежа КАМСАТ
ДООЕЛ Виница (П О Т В Р Д А бр. 3).

17. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на ТРД Оператор на кабелска мрежа КДС-ВТ
ДООЕЛ Пробиштип (П О Т В Р Д А  бр.4).

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 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово (П О Т В Р Д А  бр.17).

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 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (П О Т В Р Д А  бр.17).

20. Барање на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер,трговија
и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, за регистрација на дигиталниот пакет
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа за
градовите Скопје, Куманово, Велес, Тетово и Штип (П О Т В Р Д А  бр.14).

21. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Трговското радиодифузно друштво
кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Подружница Моби Битола  (П О Т В Р Д А
бр. 5).

22. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за производство, трговија и
услуги КТВ САТО-НЕТ увоз-извоз ДОО с.Челопек, Брвеница, Тетово (П О Т В Р –
Д А  бр.2).

23. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа наТРД - оператор на кабелска мрежа Супер Хит
Градско (П О Т В Р Д А  бр. 5).

24. Предлог-Одлука за ангажирање судски проценител за проценка на
вредноста на службеното возило - товарно моторно возило марка "CITROEN" -
BERLINGO, MULTISPEJS 1,9 D.

25. Предлог-Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса на
обврзниците во с.Мајден, Општина Кавадарци, во с.Конопиште, Општина
Кавадарци и во с.Раец, Општина Кавадарци.

26. Извештај од 45-от состанок на Постојаниот комитет на Европската
конвенција за прекугранична телевизија.

27. Извештај од учеството во програмата за зајакнување на дијалогот помеѓу
јавниот и приватниот сектор, поддржана од USAID и CEED, одржана во Белград.

28. 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


