КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ
од состаноците со операторите на јавни комуникациски мрежи и
радиодифузерите за теми сврзани со надлежноста на Секторот за
спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права
(прв квартал на 2012 година)
Во првиот квартал на 2012 година, се одржа еден состанок, односно една
средба на ден 07.03.2012 година со операторите на јавни комуникациски мрежи и
радиодифузерите за теми сврзани со надлежноста на Секторот за спречување на
пиратерија и заштита на авторските и сродните права, на кој/која, со оглед на
точките на дневне ред, присуствуваа и претставниците на амбасадите на Република
Хрватска, Република Словенија и Република Црна Гора и Министерството за култура
на Република Македонија.
За состанокот – средбата, е изготвена Информација, последнава разгледана
и усвоена на петтата седница на Советот за радиодифузија, одржана на ден
20.03.2012 година .
Резиме на Информацијата:
Советот за радиодифузија на Република Македонија беше иницијатор и
домаќин на средбата на претставниците на Амбасадите на Република Хрватска,
Република Словенија и Република Црна Гора, Министерството за култура на
Република Македонија и операторите на јавни комуникациски мрежи, одржана во
Советот за радиодифузија на Република Македонија, на ден 07.03.2011 година, со
следниов:
Дневен ред
1. Проблемите околу реемитувањето на телевизиските програмски
сервиси, ХРТ - 1, РТС САТ, ТВ Словенија 1, и РТЦГ САТ;
2. Локализација на реемитуваните странски телевизиски програмски
сервиси; и
3. Други тековни прашања, и тоа:
а)Пренос на ТВ сигнал за комерцијално користење
б) „Затемнување“ (blackout) заради заштита на ексклузивните права на ТВ
Сител
Активности и резултати по прашањата на дневен ред на Средбата, од
нејзиното одржување до 31.03.2012 година:
1. Операторите ОNE – Диги плус мултимедија – Скопје, АД Македонски
телеком-Скопје и Медиа енд броудбенд Близоо – Скопје не обезбедија
реемитување на ХТВ 1, ни преку Здружението за заштита на авторските
музички права ЗАМП – Скопје, ни преку директен договор со Хрватската
радиотелевизија;
2. Немаше проблеми за обезбедување на правото на реемитување на РТС
САТ, со тоа што последново беше и е можно и преку Здружението за
заштита на авторските музички права ЗАМП – Скопје, и преку директен
договор со Радиотелевизија Србија;

3. Немаше
проблеми за обезбедување на правото на реемитување на
телевизиските програмски сервиси на Радиотелевизија Словенија,
познати под кратенката Словенија 1 и Словенија 2, преку Здружението за
заштита на авторските музички права ЗАМП – Скопје, и преку директен
договор со Радиотелевизија Србија;
4. Радиотелевизија Црна Гора им достави на кабелските и други оператори
на јавни комуникациски мрежи согласност за бесплатно реемитување на
овој јавен странски телевизиски програмски сервис, со појаснување дека
него го чинат програми од домашна продукција за кои се уредени
авторските и сродните права.
5. Со оглед на неподнесените управни тужби против одлуките на Комисијата
за заштита на конкуренцијата oд 09.01.2012 гопдина и 24.02.2012 година,
нема правни пречки за пристап на било кој оператор на јавна
комуникациска мрежа во Република Македонија, до преводите на
македонски јазик на телевизиските програмски сервиси што на нашиот
пазар ги нудат компаниите DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE
LIMITED Oбединето Кралство и FOX INTERNATIONAL CHANNELS EOOD
Бугарија.
6. Кабелските оператори склучуваат и можат да склучуваат договори за
пренос на ТВ сигнал за комерцијално користење со Македонски телеком –
АД – Скопје и Тотал ТВ Македонија – Скопје.
7. Заради заштита на ексклузивните права на домашните радиодифузери на
државно ниво ТВ Сител и ТВ Канал 5, се затемнува странскиот
телевизиски програмски сервис ТВ ОБН од Босна и Херцеговина, при
емитувањето на реалното шоу „Survivor“ („Преживеани“) и при директните
преноси на натпреварите од Лигата на шампионите и Лигата на Европа во
фудбал.
8. За последниот ден од месец април 2012 година се планира состанок
операторите на јавни комуникациски мрежи, радиодифузерите и други
засегнати субјекти, по прашања од проблематиката што ја покрива
Секторот за спречување на пиратерија и заштина на авторските и
сродните права.
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