ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТА НА СЕКТОРОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПИРАТЕРИЈА И ЗАШТИТА НА
АВТОРСКИТЕ И СРОДНИТЕ ПРАВА ВО МЕСЕЦИТЕ JАНУАРИ, ФЕВРУАРИ И МАРТ 2011
ГОДИНА
(ПРВ КВАРТАЛ НА 2011 ГОДИНА)

1. Издадени 48 (четириесет и осум) потврди за регистрирани
сервиси;

телевизиски програмски

2. Изработен Годишниот извештај за 2010 година, во делот што се однесува на работата
на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права;
3. Заклучен уписникот УП I
за предметите од првостепена управна постапка за 2010
година и испратен извештај до Министерството за правда;
4. Учество во подготовките на новата регулатива за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги (дел за програмски стандарди кај јавниот радиодифузен сервис и дел за
овластување за вршење аудио и аудиовизуелна медиумска услуга) ;
5. Мониторинзи врз работата на 5 (пет) оператори на јавни комуникациски мрежп;
6. Упатени 2 (два) налози за исклучување на телевизиски програмски сервиси, за кои не
се издадени потврди за регистрирани телевизиски програмски сервиси;
7. Поднесено 1 (едно) барање за покренување на прекршочна постапка спрема еден од
мониторираните оператори на јавна комуникациска марежа;
8. Поднесена 1 (една)
кривична пријава спрема еден од мониторираните оператори
на јавна комуникациска мрежа, за кривично дело за кривично дело
„Повреда на правото на дистрибутерот на технички посебно заштитен
сателитски сигнал“ од член 157-а став 1 и 5 од Кривичниот законик;
9. Презентирана Информација за доставените договори за регулирани авторски и сродни
права за емитување на кинематографски, телевизиски и анимирани филмови и телевизиски
серии и серијали на телевизиите на државно и регионално ниво (регион Скопје);
10. Согласно член 38, став 1 алинеја
1, став 2 и став 7
од Законот за
радиодифузна дејност (Сл.весник на РМ, бр.100/05, 19/07, 103/2008, 152/08,
06/2010 и 145/2010), на еден регионален радиодифузер
(ТРД ТВ БТР Национал
Зоран ДООЕЛ
- Скопје), му е
изречена
мерка
писмена опомена и од
него
е побарано да ги отстрани неправилностите во рок од 10 дена, а доколку не
постапи по опомената да се превземат натамошни мерки согласно цитираниот Закон;

11. Подготвен Повикот на Советот за радиодифузија, објавен на ден 24.02.2011 година, во
дневните весници „Време“ и „Утрински весник“. Овој повик е сочинет врз основа на
календарот на активности, предвидени со Националната

програма за усвојување на правото на Европската
унија 2011,
во функција на
составување на Регистар нa овластени застапници за склучување договори за
реемитување на програмски сервиси
во
јавните
комуникациски
мрежи
и
Регистар
на овластени застапници на филмски, спортски и други права врз
содржини што се емитуваат на програмските сервиси на домашните радиодифузери
(радија и телевизии).
Како рок за пријавување е определен
31.03.2011 година.
Повикот е објавен и на веб страницата на Советот за радиодифузија;
12. Сега е во тек изготвување на регистрите од точка 11, кои ќе имаат
евиденционен (неконститутивен) карактер, а во нив содржаните
податоци ќе бидат
објавени на веб страницата на Советот за радиодифузија, во функција на
олеснување
на комуникацијата меѓу овие застапници и операторите на јавни комуникациски мрежи и
домашните радиодифузери и регуларирање на авторските и сродните права од
страна на операторите на јавни комуникациски мрежи и домашните радиодифузери;
13. Посетени
два локални
радиодифузери
(телевизии)
во Кавадарци, заедно
со Претседателот и тројца членови на Советот и вработени од други сектори на
Стручната служба на Советот, во функција на прверка дали се придржуваат кон
Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти на Советот и условите од
дозволата за вршење радиодифузна дејност.

