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ВОВЕД

Анализата на надзорот врз обврските на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи во однос на почитувањето на авторските и сродните права во 2014
година произлегува од законската надлежност на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги да спроведува истражувања и анализи во врска со одделни прашања
од областа на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, утврдена во член 6 став 1 точка
15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14).
Во Анализата e даден преглед на регистрацијата и евидентирањето на
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во регистарот на оператори кои
реемитуваат програмски сервиси (Глава 1 и 2), програмскиот надзор врз работата на
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи (Глава 3), преземени мерки,
прекршочни постапки и кривични санкции врз операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи (Глава 4 и 5).
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1. Регистрација и евидентирање на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи
На почетокот на 2014 година во Република Македонија работеа 63 оператори на
јавни електронски комуникациски мрежи, од кои 59 кабелски оператори (не вклучувајќи ги
нивните подружници), еден ИПТВ оператор, еден оператор на DVB-T Платформа и два
оператори на DVB-S Платформа (прикажани во Табела бр.1.).
Табела бр.1: Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во 2013 година
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ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ
Подрачје на кое се вршат
Подрачје на кое се
Рб Скратено име
услугите
вршат услугите
Студио Андес
Радовиш
31
РИ-ГО Кабел Сат
Скопје

2

Кабел-Л-Нет

3

Филаделфија-2002

Лабуништа, Подгорци,
Боровец
Кочани,Оризари,Облешево

4

Кабел

5

Рб

Скратено име

32

Теленет Ком

Тетово

33

Пела Дигитал 2008

Струга

Валандово

34

Интерлајф

Демир Капија

Вива Нет

Берово и Пехчево

35

Траншпед трејд

6

Канал 16

Ресен, Битола Охрид

36

КТВ Сато-Нет

7

Кабел Риз

Кочани,Оризари,Облешево

37

ГИВ

Крива Паланка
с.Челопек, општина
Брвеница-Тетово
Гостивар

8

Вин Сат

Виница

38

НЃМ К-Ристал

Струга

9

Крателсат

Кратово

39

Спајдер-Нет

Гевгелија и Богданци

10

Аста Плус

Кочани

40

Глобал-Нет

Крушево

11

ТО-МИ

Радовиш

41

КТВ-69

Виница

12

Супер хит

Градско

42

Мултимедиа Нет

Куманово

13

КТВ Пешна

Македонски Брод

43

Спејс Тел Нет

Скопје

44

Кабел Нет

Струмица

45

Скупи Кабле

Скопје

14

Игмас нет

15

БИВ Пирамида

Битола (с.Кравари и
с.Бистрица)
Делчево (оп. и градот)

16

Омега Нет

Демир Хисар

46

Ди-Кабал

Дебар

17

Инел интернационал

Кавадарци, Росоман, Градско,
Неготино
Територија на РМ

47

ИП Системс

Куманово

48

ДТС Кабелкалл

Кичево

Кам Нет

Македонска Каменица

18

Г-КТВ

19

Г-ОН

Територија на РМ

49

20

Систем Кабел

Скопје (с.Долно Лисиче)

50

Империја Сат

Чашка

21

Скрембл

51

Пет Нет

Гевгелија

22

Мултимедија нетворк Л

52

Моби Сервис

Кривогаштани

23

Инфел КТВ

Струмица (оп. Ново Село)
Гостивар (оп. Врапчиште и
Ростуше)
На цела територија на РМ

53

ВВВ-Интернет

Липково и Куманово

АС-САТ

Гостивар
Територија на РМ

24

Галавизион 5

Битола (с.Новаци)

54

25

КДС-ВТ

Пробиштип

55

Фибернетворкс

26

КДС Кабел Нет

Прилеп со околните места

56

БТВ-НЕТ

Битола

Комбо 2003

Куманово

27

РТД Алтра Сат 2000

Охрид

57

28

Близу

Територија на РМ

58

Санет Кабелсат

Кратово

59

Винсат Кабел

Виница

29

Роби

Територија на РМ

30

Профи саунд

Лабуништа
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ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - IPTV Платформа
1

Македонски телеком (Max TV)

Територија на РМ

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-T Платформа
1

Дигиплус мултимедија (BOOM TV)

Територија на РМ

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-S Платформа
1

Тотал ТВ

Територија на РМ

2

Тринг Макс

Територија на РМ

Извор: Анализа на пазарот на радиодифузната дејност за 2013 година на АААВМУ

Во текот на 2014 година вкупно 13 оператори на јавни електронски комуникациски
мрежи престанаа да ја вршат дејноста реемитување на радио и телевизиски програмски
сервиси, и тоа:


осум оператори до Агенцијата доставија известувања дека престанале да ја
вршат дејноста (ВИН САТ и КРАТЕЛСАТ од Виница, Г-ОН и ДИ-Кабел од
Дебар, Г-КАТВ од Струга, НЃМ К-РИСТАЛ од с.Враништа, ТО-МИ од
Радовиш и Глобал-Нет КТВ од Крушево),



два оператори воопшто не доставија пријава за евидентирање во
регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети (СУПЕР ХИТ
од Градско и ИНТЕРЛАЈФ од Демир Капија)1, и



три оператори престанаа да постојат како правни субјекти, откако беше
завршена стечајната постапка (ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ и ИГМАС-НЕТ
од Битола и ОМЕГА НЕТ од Демир Хисар).

Согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата е
должна да води регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети. Операторите
на јавни електронски комуникациски мрежи беа должни во рок од 9 месеци од денот на
влегувањето во сила на овој закон до Агенцијата да достават пријава за евидентирање во
регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи2. Тоа го сторија
вкупно 54 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, од кои 50 кабелски
оператори (не вклучувајќи ги нивните подружници), еден ИПТВ оператор, еден оператор
на дигитален мултиплекс за дигитален терестријален пренос на телевизиски програмски
сервиси (ДВБ–Т) и два оператори за индивидуален сателитски прием на телевизиски
Во периодот на изработка на оваа Анализа, беше процес на ликвидација на правното лице СУПЕР ХИТ од
Градско, а според податоците од Централниот регистар на Република Македонија правното лице
ИНТЕРЛАЈФ од Демир Капија има статус на неактивен субјект.
1

Пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи е
објавена на веб страната на Агенцијата, на следниов линк:
2

http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=873&Itemid=365&lang=mk

4

програмски сервиси од типот „Директно до дома“, сите со регистрирани пакети програмски
сервиси.
1.1 Состојба на евидентирани оператори во регистарот
На крајот од анализираната година беа евидентирани вкупно 50 оператори на
јавни електронски комуникациски мрежи, од кои 46 кабелски оператори (не вклучувајќи ги
нивните подружници), еден ИПТВ оператор, еден оператор на дигитален мултиплекс за
дигитален терестријален пренос на телевизиски програмски сервиси (ДВБ–Т) и два
оператори за индивидуален сателитски прием на телевизиски програмски сервиси од
типот „Директно до дома“, сите со регистрирани пакети програмски сервиси3.
Во табелата бр.2 се прикажани сите регистрирани оператори на јавни електронски
комуникациски мрежи во 2014 година, подрачјето на кое ги вршат услугите и датумот на
упис во регистарот.
Табела бр.2: Регистрирани оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во 2014 година
Реден
број
1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - КАБЕЛСКИ ОПЕРАТОРИ
Дата на упис
Назив на операторот
Подрачје на кое ќе се вршат услугите
во регистарот
Друштво за телекомуникации ПЕТ
уписГевгелија
НЕТ ДОО Гевгелија
19.03.2014
Друштво за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и
уписСкопје, Куманово, Тетово, Штип, Прилеп и Велес
услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД
25.03.2014
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје
Друштво за производство,
упистрговија и услуги БТВ-НЕТ увозБитола и Демир Хисар
26.03.2014
извоз ДОО Битола
Трговско радиодифузно друштвоуписоператор на кабелска мрежа КДСПрилеп и Крушево
01.04.2014
Кабелнет ДОО Прилеп
Друштво за телекомуникации и
софтвер-кабелски оператор
уписКичево, Струга, Дебар, Желино и Теарце
КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ
03.04.2014
Кичево
Друштво за телекомуникации и
уписуслуги КОМБО 2003 ДОО извозКуманово
04.04.2014
увоз Куманово
Трговско радиодифузно друштво
уписВаландово
КАБЕЛ ДОО Струмица
08.04.2014
ТРД – оператор на кабелска
уписмрежа ГИВ Иван и др. ДОО
Општини Гостивар и Врапчиште
08.04.2014
Гостивар
Друштво за телекомуникации
уписСкопје
СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје
09.04.2014
Друштво за производство,
трговија и услужни активности КТВ
уписМакедонски брод
ПЕШНА увоз-извоз ДООЕЛ
10.04.2014
Македонски брод
Трговско услужно и производно
друштво Агим Исламоски и др.
ПРОФИ САУНД увоз-извоз
Лабуништа ЈТД

с.Лабуништа и делумно с.Подгорци (Струшко)

упис11.04.2014

3

Регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети е објавен на веб страната на Агенцијата, на
следниов линк: http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=345&lang=mk
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

Трговско радиодифузно друштво
Кабловска телевизија РОБИ
ДООЕЛ
Трговско радиодифузно друштвооператор на кабелска мрежа
ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 ДОО Кочани
Трговско радиодифузно друштвооператор на кабелска мрежа Томи
Начески КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ
Кочани
Трговско радиодифузно друштво
оператор на кабелска мрежа Томи
Начески СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново
Село Струмица
Трговско радиодифузно друштвооператор на кабелска мрежа КДСВТ ДООЕЛ Пробиштип
Трговско радиодифузно друштво оператор за кабелска мрежа
АСТРА ПЛУС ДОО Кочани
Трговско радиодифузно друштво
кабелска телевизија ВИНСАТ
КАБЕЛ ДООЕЛ
ТРД Оператор на јавна
комуникациска мрежа БИВ
Пирамида ДООЕЛ с.Звегор
Делчево
Трговско радиодифузно друштво
КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница
Трговско радиодифузно друштвооператор на кабелска мрежа
КАБЕЛ-Л-НЕТ ДООЕЛ
с.Лабуништа Струга
Трговско радиодифузно друштво
КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица
Трговско радиодифузно друштвооператор на кабелска мрежа
ИНФЕЛ-КТВ ДОО Охрид
Друштво за производство трговија
и услуги ИМПЕРИЈА САТ ДООЕЛ
Чашка Општина Чашка
Друштво за услуги и трговија
СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино
Илинден
Друштво за телекомуникациски
инженеринг софтвер трговија и
услуги МУЛТИМЕДИА-НЕТ ДОО
Куманово
Друштво за услуги, производство
и трговија ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП
ДООЕЛ увоз-извоз Куманово
Друштво за производство,
трговија и услуги СПАЈДЕР-НЕТ
увоз-извоз ДОО Гевгелија
Трговско друштво за
производство, трговија и услуги
АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид
Друштво за производство трговија
и услуги СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ
експорт- импорт с.Миладиновци
Илинден
Друштво за промет производство
и услуги ФИБЕРНЕТВОРКС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица,
Кочани, Радовиш, Кавадарци, Неготино и Прилеп

упис11.04.2014

Кочани

упис11.04.2014

Кочани

упис11.04.2014

Ново Село Струмица

упис11.04.2014

Пробиштип

упис11.04.2014

Кочани, с.Горни Подлог, с.Долни Подлог, с.Тркање

упис14.04.2014

Виница, с.Јакимово,
с.Истибања

с.Градец и

упис14.04.2014

с.Звегор, Делчево

упис15.04.2014

с.Истибања, Виница

упис17.04.2014

с.Лабуништа, Струга

упис17.04.2014

Струмица

упис17.04.2014

Охрид

упис17.04.2014

Чашка

упис22.04.2014

Илинден

упис22.04.2014

Куманово

упис22.04.2014

Куманово и Липково

упис22.04.2014

Гевгелија и Богданци

упис22.04.2014

Охрид

упис23.04.2014

с. Долно Лисиче

упис28.04.2014

Гази Баба - Скопје

упис02.05.2014
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32

33

34

35

36
37

38

39

40
41

42

43

44

45

46

ТРД Оператор на јавна
комуникациска мрежа ИНЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ
Кавадарци
Друштво за производство трговија
телекомуникации и услуги РИ-ГО
КАБЕЛ САТ увоз-извоз ДОО
с.Мирковци Чучер-Сандево Скопје
Друштво за производство,
трговија, угостителство, транспорт
и услуги увоз-извоз Канал 16 ДОО
Ресен
Трговско друштво кабелски
оператор САНЕТ КАБЕЛСАТ
ДООЕЛ Виница
Трговско издавачко друштво
СТУДИО АНДЕС ДООЕЛ Радовиш
Друштво за производство трговија
и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ
увоз-извоз Куманово
Трговско радиодифузно друштво
оператор на кабелска мрежа
ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово
Друштво за производство,
трговија, угостителство, сообраќај
и услуги МУЛТИМЕДИЈА
НЕТВОРК Л ДООЕЛ Гостивар
Радиодифузно трговско друштво
АС-САТ ДОО увоз-извоз Гостивар
Друштво за производство трговија
и услуги Теленет Ком ДОО
експорт-импорт Тетово
Друштво за меѓународна
шпедиција, транспорт и трговија
ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ извозувоз Скопје
Друштво за комуникација, трговија
и услуги увоз-извоз КАМ НЕТ
ДООЕЛ Македонска Каменица
Друштво за услуги производство и
трговија Пела Дигитал 2008
ДООЕЛ увоз-извоз Струга
Друштво за услуги, трговија и
производство МОБИ СЕРВИС
увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп
Друштво за производство,
трговија и услуги КТВ САТО-НЕТ
увоз-извоз ДОО с.Челопек
Брвеница

Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија

упис05.05.2014

Чучер, Сандево - Скопје

упис09.05.2014

Општина Ресен

упис13.05.2014

Кратово

упис21.05.2014

Радовиш

упис27.05.2014

Куманово

упис29.05.2014

Берово и Пехчево

упис20.06.2014

Гостивар

упис24.06.2014

Чегране, Гостивар

упис16.07.2014

Тетово

упис22.07.2014

Крива Паланка

упис25.08.2014

Македонска Каменица

упис02.09.2014

Струга и Вевчани

упис02.09.2014

Општина Кривогаштани

упис30.09.2014

с.Челопек и околината, општина Брвеница

упис13.10.2014

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - IPTV ПЛАТФОРМИ
Реден
број
1

Реден
број

1

Назив на операторот

Подрачје на кое ќе се вршат услугите

Дата на упис и
бришење во
регистратори
упис26.03.2014

Територија на РМ (IPTV)
Акционерско друштво за
електронски комуникации
Македонски Телеком Скопје
ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-T ПЛАТФОРМИ
Дата на упис и
Назив на операторот
Подрачје на кое ќе се вршат услугите
бришење во
регистратори
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА
Друштво за телекомуникациски
услуги ДООЕЛ Скопје

Територија на РМ (DVB-T)

упис11.06.2014
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Реден
број
1
2

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ - DVB-S ПЛАТФОРМИ
Дата на упис и
Назив на операторот
Подрачје на кое ќе се вршат услугите
бришење во
регистратори
Друштво за трговија и услуги
уписТериторија на РМ (DVB-S)
ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје
28.04.2014
уписДруштво за трговија и услуги
Територија на РМ (DVB-S)
07.10.2015
ТРИНГ МАКС ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

Извор: Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети евидентирани во АААВМУ

Во табелата бр.3 се прикажани операторите кои согласно член 141 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во анализираната година беа избришани од
регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети, и тоа:
- ГАЛАВИЗИОН-5 КОМПАНИ и ИГМАС-НЕТ од Битола согласно став 14 алинеја 5
(по завршувањето на стечајната постапка овие два оператори престанаа да постојат) и
- ДИ-Кабел од Дебар и Глобал-Нет КТВ од Крушево согласно став 14 алинеја 1
(овие два оператори до Агенцијата доставија известување дека престанале да ја вршат
дејноста реемитување на радио и телевизиски програмски сервиси).
Табела бр.3: Избришани оператори на јавни електронски комуникациски мрежи
од регистарот во 2014 година

ИЗБРИШАНИ ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ ОД РЕГИСТАРОТ
Дата на упис и
бришење во
регистарот

Реден
број

Назив на операторот

1

Трговско друштво за производство
услуги и трговија ГАЛАВИЗИОН-5
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
Битола

упис-16.05.2014
бришење-24.09.2014

2

Трговско радиодифузно друштво
оператор на кабелска мрежа Иљо
Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ

упис-15.04.2014
бришење-22.10.2014

3

4

Трговско радиодифузно друштво
оператор на кабелска мрежа Томи
Начески ГЛОБАЛ-НЕТ КТВ
Крушево ДООЕЛ
Друштво за комуникација, трговија
и услуги ДИ-КАБЕЛ ДООЕЛ
експорт-импорт Дебар

Основ за бришење од регистарот
Решение бр.265/14 од 01.09.2014 година од
основен суд – Битола, врз основа на кое
Централниот регистар на РМ го избриша
наведениот субјект од трговскиот регистар на
Централниот регистар на РМ (одобрување на
пријавата: 24.09.2014)
Решение бр.287/14 од 29.09.2014 година од
основен суд – Битола, врз основа на кое
Централниот регистар на РМ го избриша
наведениот субјект од трговскиот регистар на
Централниот регистар на РМ (одобрување на
пријавата: 22.10.2014)

упис-11.04.2014
бришење-20.12.2014

Известување - барање наш бр.11-6366/2 од
20.12.2014 година за бришење од регистарот на
оператори кои реемитуваат програмски пакети

упис-07.10.2014
бришење-20.12.2014

Известување наш бр.11-6418/1 од 20.12.2014
година за бришење од регистарот на оператори
кои реемитуваат програмски пакети

Извор: Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети евидентирани во АААВМУ
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2. Регистрација на програмски пакети/сервиси

Советот на Агенцијата, на својата 13-та седница одржана на 14.10.2014 година го
донесе Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон
дописите и пријавите уптатени до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги бр.01-4993/1 од 14.10.2014 година4, а на својата 19-та седница одржана
на 21.11.2014 година го донесе Правилникот за содржината и формата на пријавата за
евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на
потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси бр.01-5775/1 од 21.11.2014
година5, врз основа на кои се издаваат потврдите за регистрација на пакет програмски
сервиси.
До донесувањетото на овие два подзаконски акти, постапката за регистрација на
програмски пакети/сервиси се спроведуваше согласно Одлуката за доставување на
пропратната документација кон барањата и другите дописи упатени до архивата на
Советот за радиодифузија бр. 02-4880/1 од 24.09.2012 година и Правилникот за
регистрација на пакетот програмски сервиси на операторите на јавни комуникациски
мрежи бр. 01-5198/1 од 10.10.2013.

4

Правилникот за начинот на доставување на пропратната документација кон дописите и пријавите уптатени
до архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиаумски услуги е објавен на веб страната на
Агенцијата, на следниов линк: http://avmu.org.mk/images/Pravilnik.pdf
5

Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои
реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси е објавен на
веб страната на Агенцијата, на следниов линк:

http://avmu.org.mk/images/Pravilnik_za_sodrzhinata_i_formata_na_prajiavata.pdf

9

2.1 Регистрирани пакети

Во 2014 година Агенцијата издаде вкупно 361 потврда за регистрација на пакет
програмски сервиси на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи6,
распоредени во аналогни и дигитални програмски пакети, што е за 166 потврди повеќе
споредено со претходната година.
Слика бр.1: Регистрирани пакети во 2013 и 2014 година

Извор: АААВМУ

Најголем број на потврди за регистрација на пакет програмски сервиси во
анализираната година беа издадени во месец декември (вкупно 46), а најмалку во месец
јуни (само 16).

6

Сите издадени потврди за регистрација на пакет програмски сервиси се објавени на веб страната на
Агенцијата, на следниов линк:

http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1540&Itemid=479&lang=mk
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На слика бр.2 е прикажана месечната динамика на издавање на потврдите за
регистрација на пакет програмски сервиси.

Слика бр.2: Број на издадени потврди за регистрација на пакет програмски сервиси по месеци

декември

46

ноември

35

октомври

43

септември

33

август

27

јули

26

јуни

16

мај

20

април

19

март

37

февруари

40

јануари

19
0

10

20

30

40

50

Извор: АААВМУ
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2.2 Аналоген и дигитален пренос

Од евидентираните 50 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, 20
го реемитуваат сигналот аналогно, шест дигитално, а 24 и аналогно и дигитално.
Слика бр.3: Начин на реемитување на програмските сервиси

Извор: АААВМУ

Од евидентираните 46 кабелски оператори, 10 имаат регистрирано подружници
(БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје во Скопје, Куманово, Тетово, Прилеп,
Штип и Велес; КАБЛЕКАЛЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево во Кичево, Дебар,Струга, Желино и
Теарце; ТРД РОБИ ДООЕЛ во Скопје, Велес, Штип, Битола, Свети Николе, Струмица,
Кочани, Радовиш, Кавадарци, Неготино и Прилеп; ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увозизвоз Куманово во Куманово и Липково; ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци во
Кавадарци, Неготино, Росоман и Демир Капија; БТВ-НЕТ ДОО Битола во Битола и Демир
Хисар; ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово во Берово и Пехчево; Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ
Струга во Струга и Вевчани; КДС-Кабелнет ДОО Прилеп во Прилеп и Крушево и
СПАЈДЕР-НЕТ увоз-извоз ДОО Гевгелија во Гевгелија и Богданци.
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2.3 Програмски сервиси кои најчесто се регистрирани

Во 2014 година, во програмските пакети на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи беа регистрирани вкупно 64 домашни телевизиски програмски
сервиси, од кои 10 на државно и по 27 на регионално и на локално ниво, не сметајќи ги
трите програмски сервиси на јавниот сервис.
Најчесто регистрирани домашни програмски сервиси во потврдите за регистрација
на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи се домашните програмски
сервиси на комерцијалните телевизиски станици кои емитуваат програма на државно
ниво.
Сите оператори ја исполнуваат обврската од член 143 став 3 од ЗААВМУ, според
кој “oператор кој реемитува програмски сервиси треба да обезбеди програмскиот
пакет задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот
радиодифузен сервис…”.
Од регионалните телевизии, најчесто регистрирани програмски сервиси во
потврдите за регистација се: ТВ Ко-Бра од Радовиш, ТВ Ирис и ТВ Стар од Штип, ТВ Д1
од Делчево, ТВ Вижн-БМ од Прилеп, ТВ Вис од Струмица, ТВ Коха, ТВ Менада и ТВ Кисс
од Тетово и ХДТВ Мега од Скопје.
Што се однесува до локалните телевизии, најчесто регистрирани во потврдите за
регистација се програмски сервиси на ТВ Дуе од Гостивар, ТВ Кочани ЛД од Кочани, ТВ
Орбис од Битола, ТВ Канал 8 од Кочани, ТВ Нова од Гевгелија, ТВ Интел од Струмица,
ТВ Хана и ТВ Далга-Крт од Куманово и ТВ Спектра од Струга.
Во 2014 година бројот на странските телевизиски програмски сервиси, во споредба
со претходната година се зголемил за 81, односно изнесувал вкупно 430 телевизиски
програмски сервиси.
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3. Програмски надзор

Програмскиот надзор врз работењето на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи се врши од аспект на почитувањето на одредбите од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, издадените потврди за регистрација на
програмските пакети, подзаконските акти и другите акти донесени од Агенцијата.
Според член 27 од Законот, програмскиот надзор може да биде редовен, вонреден
и контролен.

3.1 Начин на спроведување на надзорот

Надзорот над спроведувањето на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, во делот за работењето на операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи, Агенцијата го врши преку редовни, вонредни и контролни
мониторинзи,
самоиницијативно или во рамки на активностите на Координативното тело за
интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија. Бидејќи Агенцијата
нема со закон дадени инспекциски овластувања во однос на работата на операторите на
јавни електронски комуникациски мрежи, надзорот над нивното работење Агенцијата го
спроведува преку мониторинг на програмските пакети на операторите на јавни
електронски комуникациски мрежи. Мониторингот се врши без предходна најава, за да се
утврди точно програмската содржина на мониторираниот оператор.
Во анализираната година направени се 158 надзори врз работата на операторите,
од кои 150 Агенцијата ги спроведе самостојно, а осум во соработка со Координативното
тело за интелектуална сопственост при Владата на Република Македонија.
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Слика бр.4: Извршени надзори во 2014 година

Извор: АААВМУ
Агенцијата има технички можности редовно да ги мониторира програмските пакети
на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи во Скопје, и тоа на ДИГИ
ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА Друштво за телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Акционерско
друштво за електронски комуникации Македонски Телеком Скопје, Друштво за трговија и
услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер,
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје и Трговско
радиодифузно друштво Кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ. Заради неможноста за
технички пристап до сигналот на сите оператори во Република Македонија, Агенцијата и
понатаму надзорот го спроведуваше со мониторинг на терен низ целата држава.
3.2 Редовен надзор

Редовниот надзор се прави според Годишниот план за програмски надзор, што на
предлог од директорот на Агенцијата го усвојува Советот на Агенцијата. Во согласност со
Методологијата за вршење програмски надзор, во периодот од август до декември 2014
година извршени се вкупно 19 редовни надзори на работењето на 12 оператори на јавни
електронски комуникациски мрежи (врз седум оператори беа спроведени по два надзори,
а врз пет оператори по еден надзор, вклучувајќи ги и аналогните и дигиталните пакети).
Само еден оператор, врз кој беа извршени два надзори, воопшто не ги прекршил
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а кај останатите беа
констатирани следниве прекршувања:
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реемитуваните програмски сервиси беа титлувани на јазик различен од
јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или
јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните во Република Македонија (член 64 став 2) – во пет случаи.



реемитување програмски сервис кој не е регистриран согласно Законот
(член 141 став 13) – во 12 случаи.

3.3 Вонреден надзор

Вонредниот надзор се врши по службена должност на Агенцијата или врз основа
на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица.
Во 2014 година беа извршени вкупно 80 вонредни надзори на работењето на 28
оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, и тоа: по еден надзор врз
работењето на шест оператори, по два надзори врз осум оператори, по три надзори врз
шест оператори, по четири надзори врз четири оператори, пет надзори врз еден
оператор, по шест надзори врз два оператори и седум надзори врз еден оператор.
Од надзорот беше констатирано дека само 13 оператори, врз кои беа извршени 22
надзори, воопшто не ги прекршиле одредбите од ЗААВМУ, а кај останатите беа
констатирани следниве прекршувања:



операторот на интерниот канал покрај информациите за функционирањето
и услугите што тој ги обезбедува, објавил и други информации (член 144
став 1) – во еден случај.



операторот реемитувал програмски сервис на домашни радиодифузери
надвор од сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено
дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување (член
143 став 1) – во еден случај.



реемитуваните програмски сервиси биле титлувани на јазик различен од
јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или
јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните во Република Македонија (член 64 став 2) – во 10 случаи.



реемитување програмски сервис кој не е регистриран согласно Законот
(член 141 став 13) – во 46 случаи.

16

3.4 Контролен надзор

Контролниот надзор се врши по истекот на рокот утврден во решението за
изречена мерка – опомена, за да се провери како постапил операторот – во целост ја
отстранил повредата, делумно или воопшто не постапил по изречената мерка, односно
не ја отстранил повредата.
Во периодот од мај до декември 2014 година извршени се вкупно 59 контролни
надзори на работењето на 30 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи (врз
десет оператори беше спроведен по еден надзор, врз 15 оператори по два надзори, врз
три оператори по три надзори, а врз два оператори по пет надзори, вклучувајќи ги и
аналогните и дигиталните пакети).
Од надзорот беше констатирано дека 18 оператори, врз кои беа извршени 29
надзори, постапиле во целост по Решението за опоменување и за исклучување на
програмските сервиси издадено од Агенцијата, а пет оператори, врз кој беа извршени пет
надзори, постапиле во целост по Решението за преземање мерка - опомена издадено од
Агенцијата.
Кај останатите беа констатирани следниве прекршувања:


операторот реемитувал програмски сервис на домашни радиодифузери
надвор од сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено
дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување (член
143 став 1) – во еден случај.



реемитуваните програмски сервиси биле титлувани на јазик различен од
јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или
јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20%
од граѓаните во Република Македонија (член 64 став 2) – во четири случаи.



реемитување програмски сервис кој не е регистриран согласно Законот
(член 141 став 13) – во 20 случаи.
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4. Преземени мерки

Поради прекршување на одредбите од Законот, во анализираната година
Агенцијата изрече вкупно 74 мерки7, и тоа 17 мерки – опомени и 57 мерки за
опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси.
Слика бр.5: Изречени мерки

Извор: АААВМУ

4.1 Решение за преземање мерка – опомена
Решението за преземање мерка – опомена се донесува во следните случаи:


7

доколку операторот постапил спротивно на член 64 став 2 од Законот,
односно “Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни
електронски комуникациски мрежи се титлуваат на јазик различен од
јазикот на кој оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на
македонски јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а
го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, освен

Решенија со детално образложение, се објавени на веб страната на Агенцијата, на следниов линк:

http://avmu.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1157&Itemid=466&lang=mk
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телешопингот и рекламите”.


доколку операторот постапил спротивно на член 143 став 1 од Законот,
односно “Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на
домашни
радиодифузери
само
во
сервисната
зона
за
која
радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на
телевизиско или радио емитување и врз основа на регулирани авторски
права и сродни права, согласно со Законот за авторските права и
сродните права”.



доколку операторот постапил спротивно на член 144
односно “Oператорот кој реемитува програмски
воспостави интерен телевизиски канал на кој
информации за финкционирањето и услугите
обезбедува”.

став 1 од Законот,
сервиси може да
ќе објавува само
што истиот ги

Во текот на 2014 година, на вкупно 15 оператори на јавни електронски
комуникациски мрежи Агенцијата им изрече 17 мерки – опомена. Од нив, 10 постапија
согласно изречените мерки, а пет не ги отстранија прекршувањата.

4.2 Решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски
сервиси

Решението за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски
сервиси се донесува во случај кога операторот постапил спротивно на член 141 став 13
од Законот, односно “Доколку Агенцијата врз основа на извршен програмски надзор
согласно со овој закон утврди дека оператор реемитува програмски сервис кој не е
регистриран согласно со овој член, Агенцијата во рок од седум дена од извршениот
програмски надзор ќе донесе решение со кое ќе му наложи на операторот веднаш да
го исклучи реемитувањето на програмскиот сервис”.
Во анализираната година, Агенцијата донесе 57 решенија за опоменување и за
исклучување на програмски сервиси за вкупно 34 оператори на јавни електронски
комуникациски мрежи. Согласно законските одредби за секое од нив Агенцијата ја
извести Агенцијата за електронски комуникации и имателите на авторски и сродни
права. Вкупно 14 оператори постапија согласно изречените мерки, а 20 не ги отстранија
прекршувањата.
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5. Прекршочни постапки и кривични санкции

Агенцијата поднесе вкупно 26 барања за поведување на прекршочна постапка
против операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. Од нив, 20 се за сторен
прекршок на член 141 став 13, четири за член 64 став 2, едно за член 143 став 1 и едно за
член 142 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Во анализираната година поднесени се седум кривични пријави против
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи.
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, кое учествува во
активностите на Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата
на Република Македонија се појавува како подносител на кривични пријави за сторено
кривично дело “повреда на правото на дистрибутерот на технички посебно заштитениот
сателитски сигнал” од член 157 – а од Кривичниот законик на Република Македонија
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.37/96, 80/99, 48/01, 4/02, 16/02, 43/03,
19/04, 40/04, 81/05, 50/06, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 51/11, 135/11, 185/11,
142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 41/14 и 41/14).
Најчеста повреда извршена од страна на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи беше повредата на член 141 став 13 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, поради што во анализираниот период Агенцијата
поднесе 20 барања за поведување на прекршочна постапка (против 16 оператори).
Четири барања за поведување прекршочна постапка беа поднесени поради прекршување
на член 64 став 2 од Законот (против четири оператори), а по едно барање беше
поднесено поради прекршување на член 143 став 1 (против еден оператор) и член 142
став 3 (против еден оператор) од Законот.
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Слика бр.6: Поднесени барања за поведување прекршочна постапка

Извор: АААВМУ

Во пет случаи на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи им беа
изречени парични глоби и тоа:
 Во две успешно спроведени постапки за порамнување согласно Законот за
прекршоците (“Службен весник на Република Македонија” бр.62/06, 69/06, 51/11)
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ги платија изречените
глоби согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
 Во вкупно три прекршочни постапки кои се завршени, од страна на надлежните
судови на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи им се изречени
парични глоби.
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Заклучок

Во текот на 2014 година вкупниот број на оператори на јавни електронски
комуникациски мрежи се намали во споредба со претходната година. Имено, на почетокот
на годината нивниот број изнесуваше вкупно 63, а на крајот на годината за 13 помалку.
Во анализираната година значително се зголеми програмската понуда што
операторите и ја нудат на македонската телевизиска публика. Имено, во 2014 година
Агенцијата регистрираше речиси двојно повеќе програмски пакети, отколку во
претходната година (361 наспроти 195 во 2013 година).
Исто така, видна е и значително поголема ангажираност на Агенцијата во делот на
следење на исполнувањето на обврските од Законот од страна на операторите. Во оваа
година Агенцијата спроведе вкупно 158 програмски надзори со цел да констатира дали
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ја вршат дејноста согласно
Законот за аудио и аудиовизелни медиумски услуги и подзаконските акти донесени врз
основа на него. Со повеќе од половината спроведени надзори, односно точно во 83
програмски надзори не беа констатирани прекршувања на законските одредби. Од друга
страна пак, во случаите кога со надзорот беше констатирано прекршување на Законот (со
вкупно 75 програмски надзори) и Агенцијата издаде мерка опомена, вкупно 49 оператори
постапија согласно изречената мерка и ги отстранија прекршувањата на законот.
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