
A Н А Л И З А

НА НАДЗОРОТ ВРЗ ОБВРСКИТЕ НА ЈАВНИТЕ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И
ДРУГИТЕ АКТИВНОСТИ НА СЕКТОРОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА

И ЗАШТИТА НА АВТОРСКИТЕ И СРОДНИТЕ ПРАВА
ВО ТРЕТИОТ КВАРТАЛ НА 2011 ГОДИНА

1.Регистрирани програмски пакети:

Во текот на третиот квартал (јули, август и септември) на 2011 година Секторот има
издадено 49 (четириесет и девет) потврди за регистрирани програмски пакети, од
кои:
а) 21 (дваесет и една) потврда во месец јули 2011 година;
б) 28(дваесет и осум ) потврди во месец август 2011 година; и
в) Во месец септември 2011 година не е издадена ниедна потврда за регистрација на
програмски пакети.

Издадените потврди се однесуваат на аналогни и дигитални програмски пакети на
кабелски оператори, ИПТВ операторот AД Македонски телеком - Скопје, чија
услуга е позната под името Маx TV (Макс ТВ), DVB –Т oператорот Диги плус
мултимедиа – Скопје, со услугата именувана како Boom TV, и DVB - S операторот
Тотал ТВ  Македонија - Скопје.

Во овој период се регистрирани пакетите на два нови кабелски оператори, и тоа: БИВ
Пирамида – Делчево – село Звегор и РОБИ – Штип – Подружница Кавадарци. Со
нивната регистрација продолжи трендот на намалување  на бројот на оператори со
нерегистрирани програмски сервиси, што е важно од аспект на легално
функционирање на пазарот на оператори на јавни комуникациски мрежи.

Техничкиот проблем во откривањето на операторите на јавни комуникациски мрежи
без регистрирани програмски сервиси се состои во тоа што најголем дел од нив (се
мисли на кабелските оператори) реемитуваат во затворен систем (не во етерот) ,
поради што нивниот сигнал не можат да го детектираат трите постојни контролно –
мерни центри во Република Макеоднија на Агенцијата за електронски комуникации,
лоцирани во Скопје, Битола и Штип.

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД:
Да се следи континуирано појавата на оператори на јавни комуникациски мрежи без
регистрирани телевизоски програмски сервиси и да се реагира на тоа со
предупредување операторот да регистрира програмски сервиси во разумен рок, по
што да следат мониторинзи, налози за исклучување и крајно поведување на
прекршочни постапки, по претходен обид за порамнување.

2. Извршени мониторинзи врз работа на јавни комуникациски мрежи:

а) На 10.08. 2011 година, кај 6 (шест) кабелски оператори во Гостивар, Кичево и Тетово; и

б) На 16.08. 2011 година, кај 3 ( три) кабелски оператори во Крива Паланка и Куманово;
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Мониторинзите се извршени  самостојно, што значи не во соработка со Коородинативното
тело за интелектуална сопственост.

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД:
Во рамките на финансиските можности на Советот, да се интензивираат
мониторинзите во четвртиот квартал на 2011 година, да продолжи редовната и
успешна соработка со Кооридинативното тело за интелектуална сопственост и да
постапува и понатаму по претставките на операторите на јавни комуникациски
мрежи, со кон нив доставени снимки на програмска понуда на конкурентските
оператори, и нотарски записници за утврдување на факти, составени согласно член
73 од Законот за нотаријатот.

3.Издадени налози за исклучување на нерегистрирани телевизиски програмски
сервиси, врз основа на резулатите од извршените мониторинзи:

а) Пет налози за исклучување на следниве кабелски оператори: Б 2 Нет – Кичево,
Евростил – Крива Паланка, ГИВ – Гостивар, Кале 200` - Кичево и Трансшпед – Крива
Паланка.

4. Изготвени записници за констатирани прекршоци и издадени платни налози:

а) Два записници и платни налози против кабелските оператори Мултимедиа Нетворк
– Гостивар и Б 2 Нет – Кичево.

Во однос на потребата од спроведување на постапка за порамнување е воедначена
судската пракса на ниво на Република Македонија.

Со измените и дополнувањата на Законот за прекршоци е проодлжен општиот рок за
релативна и апсолутна на застареност за прекршоците, вклучувајќи ги оние од областа
на радиодифузијата.

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД:
При измена и дополнување на постојната радиодифузна регулатива или носење на
нова радиодифузна регулатива да се оцени дали има место во таа регулатива да се
пропишат посебни, временски уште подолги рокови за застареност за прекршоците
од областа на радиодифузијата.

5.Издадени налози за блокирање (затемнување) на делови од реемитувани
телевизиски програмски сервиси, заради заштита на ексклузивни телевизиски
спортски права на радиодифузери од Република Македонија

а) Ексклузивни права за емитување/реемитување на ТВ Телма на Тенискиот
натпревар Вимблдон 2011.

Во почетокот на јули 2011 година, и тоа без проблеми, продолжи постапувањето на
операторите на јавни комуникациски мрежи за блокирање на делови од реемитувани
телевизиски програмски сервиси, заради заштита на ексклузивните права на
домашниот радиодифузер на државно ниво ТВ Телма – Скопје за
емитување/реемитување на Тенискиот натпревар Вимблдон 2011.
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б) Ексклузивни права на за емитување/реемитување на ТВ Сител  на директни
преноси и снимки од Европското првенство во кошарка за мажи

Во  третата декада на месец август и првата половина на месец септември 2011
година, операторите на јавни комуникациски мрежи спроведоа блокирање на делови
од реемитувани телевизиски програмски сервиси, заради заштита на ексклузивните
права на домашниот радиодифузер на државно ниво ТВ Сител- Скопје за
емитување/реемитување на директни преноси и снимки од Европското првенство во
кошарка за мажи, одржано во Литванија.

в) На состанокот од 29.09.2011 година, одржан во Советот за радиодифузија, со
радиодифузерите, операторите на јавни комуникациски мрежи и други
заинтересирани субјекти, беше заклучено дека сите субјекти кои се повикуваат на
ексклузивни права ќе треба да поднесуваат своите барања по тој основ најмалку 7
(седум) дена пред почетокот на спортскиот или друг настан или емитувањето на
играниот филм или телевизиска серија/серијал за кој стекнале ексклузивни права, со
прецизирање на термините во кои ќе се емитуваат директни преноси или репризи на
тие настани.

Oвој договор беше последица на сознанието дека навременото известување за
потребата од заштита на ексклузивните права, преку блокирање (затемнување) на
делови од реемитувани програмски сервиси, е услов за соодветни технички и
програмски подготовки на операторите на јавни комуникациски мрежи и навремено
известување на телевизиската публика од нивна страна и од страна на Советот за
радиодифузија.

6. Превземени активности за заштита на продукцијата на НУФЦ „Вардар
филм“ – Скопје од неовластено емитување на програмите на домашните
телевизии

а) Советот за радиодифузија, во втората половина на месец август 2011 година,
превзеде активности за заштита на продукцијата на Националната установа Филмски
центар „Вардар филм“ – Скопје од неовластено емитување во програмите на
домашните радиодифузери на сите нивоа на емитување и оствари средба со
вршителот на должноста директор на ова установа, господинот Румен Ќамилов.

б) На состанокот од 29.09.2011 година, одржан во Советот за радиодифузија, со
радиодифузерите, операторите на јавни комуникациски мрежи и други
заинтересирани субјекти, беше заклучено да се почитува мораториумот на
емитување на филмови од продукцијата на „Вардар филм“ – Скопје, со исклучоци
врз основа на согласност на овој продуцент. Се укажа и на појавата на кршење на
продуцентските и авторските морални права со прикажување на технички
неквалитетни или механички скратени  копии, со изоставање на најавната или
одјавната шпица и така натаму.

Субјектите на состанокот беа запознати со фактот дека овој домашен продуцент
досега има продуцирано околу 50 играни долгометражни филмови, 800
документарни краткометражни филмови и 50 анимирани филмови и дека е
заинтересиран сите тие, преку нивна дигитализација, да се подготват за кино и
телевизиско прикажување, како во земјата, така и во странство.
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ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД:
Да следи почитувањето на мораториумот за емитување на филмови на од
продукцијата на „Вардар филм“ – Скопје.

7. Издадени налози за престанок на реемитување на телевизискиот програмски
сервис ТВ Б – 92 – Белград, Република Србија, заради  повлекување на неговите
согласности за реемитување на подрачјето на Република Македонија

Телевизија Б – 92 од Белград, Република Србија, достави известување до Советот за
радиодифузија дека ги повлекува неговите согласности за реемитување на
телевизискиот програмски сервис Б - 92 преку јавните комуникациски мрежи во
Република Македонија, заради неможност да обезбеди почитување на лиценцните
права на програмите на друг начин, кои ова радиодифузно претпријатие ги има само
за територијата на Република Србија. Затоа, Советот за радиодифузија, со
соопштение објавено на неговиот сајт на ден 23.08.2011 година, и со посединечни
дописи, ги извести сите опретори на јавни комуникациски мрежи да ги исклучат,
односно да престанат да го реемитуваат овој телевизиски програмски сервис, со
напомена дека непочитувањето на налогот за исклучување повлекува прекршочна,
кривична и граѓанска одговорност, согласно позитивните законски прописи.

На операторите им е предочено дека нема правни пречки и понатаму да го
реемитуваат   телевизискиот програмски сервис Б – 92 Инфо на истото радиодифузно
претпријатие, затоа што за овој сервис се регулирани авторските права за неговото
емитување/реемитување и надвор од територијата на Република Србија, вклучувајжи
ја и Република Македонија.

8. Активности во врска со покренати постапки по кривични пријави и барања
за поведување на прекршочни постапки

Вработените во Секторот, во текот на третиот квартал 2011 година, беа ангажирани
како сведоци и застапници пред повеќе основни судови во Република Македонија, во
врска со покренати постапки по кривични пријави на Советот за радиодифузија и
Министерството за внатрешни работи на Република, против оператори на
јавникомуникациски мрежи и одговорни лица, за кривично дело „Повреда на правото
на дистрибутерот на технички посебно заштитен сигнал“ од член 157-а став 3 и член
157-а став 5 во врска со став 3 од Кривичниот законик.

Во третиот квартал на 2011 година не се завршена правосилно ниедна прекршочна
или кривична постапка против оператор на јавна комуникациска мрежа.

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ОД СЛЕДНИОТ ПЕРИОД:
Да се следи судбината на сите кривични пријави и барањата за поведување на
прекршочни постапки и на крајот на 2011 година да се подготви материјал за исходот
на постапките.

Да се направат и ургенции, таму каде што има опасност од застарување на
предметите.
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9. Уредени авторски и сродни права за емитувани програми од страна на
домашни радиодифузери (телевизии)

а) Доставено барање бр. 2662/1 од 11.07.2011  година до радиодифузерите на локално
и регионално ново, за достава на документација за уредени авторски и сродни права
за емитувана филмска програма во вториот квартал на 2011 година, и обработка на
примениот материјал, во функција на подготовна на Извештај за седница на Советот.

б) На оваа барање се одзваа и одделни телевизии што емитуваат на државно ниво.

в) Од доставената документација е видно дека телевизиите, по правило,  купуваат
филмска програма на подолг рок, најкратко за една, а најдолго за три програмски
години.

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД:
Да се испратат дописи до оние локални и регионални телевизии што не се одзваа на
барањето, како и до останатите телевизии на државно ниво за да се подготви
дополнителен извештај на предметните околности.

10. Локализација на реемитувани телевизиски програмски сервиси

а) Сеуште не е започната неколку пати најавуваната локализација на телевизиските
програмски сервиси ТV 1000, Viasat History, Viasat Explorer и Viasat Nature.

б) Сеуште не е објавена одлуката на Комисијата за заштита на конкуренцијата– Скопје,
по барањето на кабелскиот оператор Кејблтел – ДООЕЛ – Скопје,против АД Македонски
телеком – Max TV - Скопје и Дигиплус мултимедиа –Boom TV - Скопје, а во врска со
ексклузивното право на преводи на телевизиски програмски сервиси, на кое се повикуваа
овие две компании.

в) Операторите на јавни комуникациски мрежи во Република Македонија имаат околу
200 илјади претплатници, што значи дека нивниот број е двојно поголем од минимумот
од 100 илјади претплатници, што странските иматели на права го постапуваат како услов
за локализација на странските телевизиски програмски сервиси.

ПРЕДЛОГ АКТИВНОСТИ ЗА СЛЕДНИОТ ПЕРИОД:
Да им се предочи на операторите на јавни комуникациски мрежи дека забрзувањето на
локализацијата зависи од нивната расположба за нивно финансиско учество во
обезбедување на титлови и натсинхронизации и од отстранувањето на соменинието на
странските иматели на права за прикажување на помал број претплатници од
вистинскиот.

БМЈ/ВЃ/СБ

27.10.2011 година

Слободан Беличански, раководидел на Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторските и сродните права


