
Република Македонија
Совет за радиодифузија
Бр. 02-3180/1
02.11.2010 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 21-та седница на Советот за
радиодифузија на РМ за 04.11.2010 година (четврток), со почеток во 13,00 часот.

За седницата се предлага следниот:

Д н е в е н   р е д

1. Усвојување на Записникот од 15-та седница на Советот за радиоди-
фузија на РМ, која имаше и две продолженија, а се одржаа на 11.08, 16.08 и
24.09.2010 година.

2. Усвојување на Записникот од 18-та седница (Јавна седница) на Советот
за радиодифузија на РМ, одржана на 27 септември 2010 година.

3. Усвојување на Записникот од 19-та седница на Советот за радиоди-
фузија на РМ, одржана на 6 октомври 2010 година.

4.    Информација за постапување на ТРД АЛСАТ-М ДОО од Скопје,  по
укажување од Советот, за отстранување на констатирани прекршувања на
одредбите од ЗРД во однос на постоење недозволена медиумска концентрација.

5. Информација за барањето на ТРД АЛСАТ-М ДОО од Скопје  за
согласност за промена на сопственичката структура.

6. Информација за Законот за авторското право и сродните права.
7. Извештај од анализата на спотовите емитувани со ознака "бесплатно

емитување" на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал.
8. Информација од анализата на емисијата „Импакт„ емитувана ТРД ТВ

АЛБ на 15 октомври 2010 година.
9. Извештај од 12-та пленарна седница на Медитеранската мрежа на

регулаторни тела (МНРА), одржана од 30 септември до 2 октомври 2010 година
во Истанбул, Турција.

10. Извештај од 32-от состанок на ЕПРА, одржан во Белград, од 6 до 9
октомври 2010 година.

11. Извештај од учеството на тркалезната маса: "Зошто доцни
дигитализацијата на телевизијата во Црна Гора?"

12. Извештај од учеството на саемот за радиодифузија во Амстердам –
International Broadcasting Conference.

13. 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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