ЗАПИСНИК
од 18-та седница на Советот
одржана на 31.05.2012 година
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, Столе Наумов, акад.
Бојан Шоптрајанов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, Методи
Стоименовски, Антонио Јовановски, Замир Мехмети, Селадин Џезаири и м-р Васко
Петревски.
Отсутни членови на Совет: м-р Милаим Фетаи (оправдано отсутен), м-р Алма
Машовиќ (оправдано отсутна), Бранко Радовановиќ (оправдано отсутен) и м-р Методија
Јанчески (оправдано отсутен).
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен
Неделковски, Горан Радуновиќ, Арџент Џелили, Ружица Бошнакоска - Јотевска.
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 18-та седница на
Советот за радиодифузија, која беше затворена за медиумите.
Во однос на Дневниот ред за 18-та седница, Претседателот на Советот, м-р Зоран
Трајчевски, предложи да се дополни со уште една точка, Информацијата во врска со
реемитувањето на музичките телевизиски канали од други држави надвор од РМ, кои се
реемитуваат преку понудените пакети на операторите на јавните комуникациски мрежи и
тоа: Play TV, JN TV, BOM (Best of Macedonia) и TV K-15 MUSIC.
Бидејќи немаше други предлози за измена или дополнување на дневниот ред,
со понудената точка, Советот едногласно, го усвои следниот:
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на РМ.
2. Информацијата во врска со реемитувањето на музичките телевизиски канали од
други држави надвор од РМ, кои се реемитуваат преку понудените пакети на
операторите на јавните комуникациски мрежи и тоа: Play TV, JN TV, BOM (Best of
Macedonia) и TV K-15MUSIC.
3. Разно

Точка 1
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за орочување на средствата на Советот за
радиодифузија на РМ.
Советот донесе едногласна одлука денарските средства на Советот за
радиодифузија на РМ да бидат депонирани, односно орочени во банката која достави
најповолна понуда.
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Беше одлучено Советот за радиодифузија на РМ да потпише договор со банката
која достави најповолна понуда, со кој ќе се уредат меѓусебните односи меѓу двете
договорни страни.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви горенаведената
Одлука и горенаведениот Договор.

Точка 2
Советот ја разгледа Информацијата во врска со реемитувањето на музичките
телевизиски канали од други држави надвор од РМ, кои се реемитуваат преку
понудените пакети на операторите на јавните комуникациски мрежи и тоа: Play TV, JN
TV, BOM (Best of Macedonia) и TV K-15MUSIC.
Членот на Советот, м-р Борис Арсов, објасни дека согласно заклучоците кои беа
донесени од страна на Советот, во врска со начинот на реемитување на музичките
канали Play TV и JN TV, и на BOM (Best of Macedonia) и TV K-15MUSIC, од
информациите кои се добиени може да се заклучи дека некои оператори на јавни
комуникациски мрежи каналите Play TV и JN TV ги преземаат од сателитот AMOS 4,
група на сателити од израелска компанија, кој сеуште не бил лансиран за комерцијална
употреба. Затоа се поставува прашањето на кој начин, односно како се реемитуваат
овие странски музички сателитски телевизиски канали во Република Македонија?
Според неофицијални сознанија до кои дојдоа членовите на комисијата,
сознанија-неофицијални информации добиени од Операторите на ЈКМ кои вршат реемитување на овие телевизиски сателитски странски музички канали, истите вршеле
реемитување на овие канали преку оптички кабел директно земајќи го сигналот од
просторија од територијата на Република Македонија, на подрачјето на град Скопје
(локација населба Капиштец).
Член 109 став 1 од Законот за радиодифузна дејност, вели:
Преку јавна комуникациска мрежа се пренесуваат програмски сервиси на
домашни и странски радиодифузери, врз основа на претходен договор за уредени
авторски права и сродните права.
Од тука произлегува обврската на Советот да утврди дали горе споменатите
радиодифузери се регистрирани како субјекти за вршење на радиодифузна дејност во
странска држава, имајќи во предвид дека во Република Македонија истите не се
регистрирани како радиодифузери.
Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека се согласува да се утврди дали
Play TV и JN TV се регистрирани како субјекти за вршење на радиодифузна дејност во
странска држава. За музичкиот канал BOM (Best of Macedonia) рече дека е регистриран
во Австралија
Советот ја усвои Информацијата во врска со реемитувањето на музичките
телевизиски канали од други држави надвор од РМ, кои се реемитуваат преку
понудените пакети на операторите на јавните комуникациски мрежи и тоа: Play TV, JN
TV, BOM (Best of Macedonia) и TV K-15MUSIC.
Советот едногласно одлучи, заради проверка под чија јурисдикција се наоѓаат
програмските сервиси Play TV, JN TV, BOM (Best of Macedonia) и TV K-15MUSIC,
односно на кои радиодифузери им припаѓаат, да достави допис до сите јавни
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комуникациски мрежи во РМ, кои во рок од 15 дена од приемот на дописот треба да
достават:
- Дозвола за вршење радиодифузна дејност (Broadcasting licence) за радиодифузерите
на кои им припаѓаат телевизиските програмски сервиси Play TV по потекло од Канада,
JN TV по потекло од Канада, BOM (Best of Macedonia) по потекло од Австралија и TV K15 MUSIC по потекло од Австралија, за секој посебно;
- Известување на околности на каков начин (преку сателит, интернет или друг прецизно
дефиниран начин) и откаде (од која локација, со прецизно нејзино означување во вид
на место и земја или сателитска орбитална позиција), го преземаат сигналот од
телевизиските програмски сервиси, Play TV по потекло од Канада, JN TV по потекло од
Канада, BOM (Best of Macedonia) по потекло од Австралија и TV K-15 MUSIC по потекло
од Австралија, за секоја посебно.

Бр.02-2884/4
03.07.2012 година
Скопје

Совет за радиодифузија на РМ
П р е т с е д а т е л,
м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.

Записникот го водеше,
Ружица Бошнакоска Јотевска
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