
 

 

   

 

 

             ИЗВЕШТАЈ 
 

за одржани состаноци на Советот за радиодифузија со оператори на јавни       
комуникациски мрежи во второто полугодие на 2013 година 

 
 

 
  

Состанок на  02.07.2013 година 
 

Советот за радиодифузија на Република Македонија, по повод примени 
претставки од радиодифузери и граѓани, во врска со примената на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за радиодифузната дејност, објавен во 
Службен весник на РМ бр. 72 од 17.05.2013 година, закажа и одржа состанок со 
Министерството за информатичко општество на Република Македонија, 
Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, и 
радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски мрежи, како и други 
заинтересирани субјекти,  на ден  02.07.2013 година  во просториите на 
Факултетот за електротехника и информатика во Скопје.  
 
На состанокот се одзваа повеќе од 60 (шеесет)  поканети лица, и тоа: 
претставниците на Агенцијата за електронски комуникации на Република 
Македонија, радиодифузерите – телевизиите на сите нивоа на емитување, 
операторите на јавни комуникациски мрежи,   СИЗ МК – Нет – Скопје,  Мактелко 
– Битола, Центарот за развој на медиуми  и  Здружението на приватните 
електронски медиуми на Република Македонија (скратено ЗППМ).  
 
Воведен збор имаше претседателот на Советот за радиодифузија на РМ, д-р 
Зоран Трајчевски, кој истакна дека Советот на проблемот со емитувањето на 
регионалните и локалните телевизии преку јавните комуникациски мрежи кои не 
користат ограничен ресурс и посветил значаен дел  од својата 31 – ва јавна 
седница, и дека, освен овој проблем, го смета за важен и проблемот со 
нееднаквиот квалитет на покривањето на Република Македонија со дигитален 
терестријален телевизиски сигнал, по исклучувањето на аналогниот 
терестријален телевизиски сигнал на ден 31.05.2013 година.  
 
Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на РМ, Роберт 
Орданоски, вклучувајќи се во расправата, дека Агенцијата е подготвена да ги чуе 
сите забелешки и по едниот и под другиот проблем и, согласно својата 
надлежност, да ги отстрани недостатоците.   
 
Во расправата учествуваа и претставници на радиодифузерите и операторите 
на јавни комуникациски мрежи, како и други засегнати субјекти, и од неа 
произлезе дека:  
 

1.  Во случај на претставки од страна на радиодифузерите или операторите на 
јавна електронска комуникациски мрежа која не користи ограничен ресурс околу 
склучувањето и исполнувањето на договорите за емитување,  Советот овие да 
ги препраќа до Агенцијата за електронски комуникации, за да оваа ги решава 



 

 

како спорови од член 5 став 7 од  Законот за изменување и дополнување на 
Законот за радиодифузната дејност (Службен весник на РМ бр. 72/13)  и Законот 
за електронски комуникации;  
 

2. Во случај на претставки од страна на радиодифузерите, операторите на 
дигитален терестријален мултиплекс и гледачите во врска со квалитетот на 
дигитално терестријално пренесуваниот телевизиски сигнал, зоната на 
покривање и слично, Советот овие да ги препраќа до Агенцијата за електронски 
комуникации, за да оваа  постапува по нив, согласно Законот за електронски 
комуникации; и 
 

3. Советот за радиодифузија да продолжи да ги следи проблемите од точка 2 и 3 и, 
во постапката за подготвка на новата радиодифузна регулатива, да предлага 
соодветни законски решенија за нивно целосно надминување.  
 
 
Состанок на 15.07.2013 година  
 
На ден 15.07.2013 година, во просториите на Советот за радиодифузија, се 
одржа состанок на претставниците на Советот за радиодифузија, на кој 
присуствуваа претставникот од Македонската радио телевизија, Захарије 
Вулгаракис, и претставници на Спорт Клуб каналите, Емилија Долинска и 
Снежана Блажевска. 
 
Предмет на состанокот беше правната основаност на барањето на 
Македонската радиотелевизија за затемнување на Спорт клуб каналите од 
страна на операторите на јавни комуникациски мрежи во време кога на овие 
канали се емитуваат натпреварите на Светскиот шампионат – автотрките 
Формула 1 во сезоните 2013 и 2014 година.  
 
На состанокот од страна на претставниците на Спорт Клуб каналите беше 
истакнато дека нивниот ексклузивитет се однесува на сезоните 2013 и 2014 
година, за разлика од Македонската радиотелевизија која има ексклузивитет за 
сезоните 2012, 2013 и 2014 година, со напомена дека нивните права важат и за 
тренинг сесиите од ова натпреварување иза српскиот јазик како јазик на 
емитување, за разлика од Македонската радиотелевизија  која има 
ексклузивитет за коментари на македонски и албански јазик.  

 

Претставникот на Македонската радиотелевизија напомена дека јавниот 
радиодифузен сервис ги стекнал правата од овластен имател со договор што 
временски претходи на договорот (мај 2012 година) на кој се повикуваат 
претставниците на Спорт Клуб каналите. 
 
По доставувањето на комплетната документација од страна на Македонската 
радиотелевизија и  Ико медиа од Република Романија, односно претставниците 
на Спорт клуб каналите, на 36 – та седница на Советот за радиодифузија на 
Република Македонија, одржана на ден 19.07.2013 година, беше донесена 
одлука да се повлечат налозите за затемнување на Арена спорт каналите,  при  
реемитувањето во јавните комуникациски мрежи во Република Македонија на 
напреварите од Светскиот шампионат  - автотрките Формула 1 во сезоните 2013 
и 2014 година. За донесената одлука беа веднаш известени Македонската 



 

 

радиотелевизија, преставниците на Спорт клуб каналите и сите оператори на 
јавни комуникациски мрежи во Република Македонија.  
 
Поединечни состаноци со оператори на јавни комуникациски мрежи 
 
Во текот на извештајниот период се одржаа и повеќе поединечни состаноци со 
одделни оператори на јавни комуникациски мрежи, во врска со тековни прашања 
од интерес за нивното работење.  
 
 

 

 

СЕКТОР ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА АВТОРСКОТО ПРАВО И 
СРОДНИТЕ ПРАВА  
 

 


