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 Забелешки на Македонски телеком АД – Скопје, доставени во неговиот 
Коментар на Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на 
аудиовузуелни медиумски услуги по барање бр. 31-48178/1 од 25.02.2014 година 
(наш бр. 03-1105/1 од 25.02.2014 година)  
 

1.  Во делот 5, што се однесува до Програмската основа (ориентација) да се 
преработи), без непотребно детализирање на видовите програми; 

 
2.   Во делот 6, именуван како Тип на сервис, да се стави назнака дека се работи за 

дистрибуција на програми преку интернет протокол, бидејќи интернетот не е 
предмет на регулација на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ;  

 
3.   Да се наведат и други типови сервиси, наместо ознаката „архива“, односно 

сервисите „видео по барање“ (Video on Demand), и Pay per view сервисот;  
 

4. Во делот 8, што се донесува на начинот на финансирање, да се допрецизира 
поимот „платено гледање“, на начин што ќе се избрише англискиот назив „ Pay per 
view“, каде плаќањето е по настан, односно содржина, за разлика од претплатата 
каде се плажа за услугата, без оглед на тоа дали претплатникот ќе ја гледа 
конкретната содржина;  
 

5. Да се допрецизира делот 9, именуван како „Сопствени начини на пренос или 
платформи“,од причина што не сите платформи користат „Сет топ боксови“;  
 

6. Доставувањето на договори ќе ја обремени постапката, така ште доволно да се 
доставуват каталози на месечна основа (еднаш месечно);  
 

 Мислење по забелешките на Македонски телеком АД – Скопје, доставени во 
неговиот Коментар на Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на 
даватели на аудиовузуелни медиумски услуги по барање бр. 31-48178/1 од 
25.02.2014 година (наш бр. 03-1105/1 од 25.02.2014 година)  
 
  
 

1. Забелешката е основана и  е извршена преработка на Програмската 
ориентација;  

 
2. Забелешката е основана  и наместо терминот „интернет“ е употребен од него 

различниот термин „интернет протокол“;  
 
3. Забелешката е основана и  се наведени и други типови сервиси („услуги“) од 

редот на оние што се најчести во практиката;  
 
4. Забелешката е основана и е избришан англискиот назив „Pay per view“(кај нас 

познат како „Плати за да гледаш“);  
 
5. Забелешката е основана и извршена соодрветна интервенција во текстот ;  
 
6. Забелешката е основана, така што останува обврската за приложување на 

каталозите најмалку еднаш месечно. Со ова не се одзема правото на 
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регулаторот да врши еx post програмски надзор во однос на регулирањето на 
авторското право и сродните права за содржините од каталогот/каталозите.   

 


