
                                          
 

1 
 

            
      

ЗАПИСНИК 
од 3-та седница на Советот 

одржана на 10.02.2012 година 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 

проф. д-р Томе Груевски, Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, 
Методи Стоименовски, акад. Али Алиу, Бранко Радовановиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, 
Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Замир Мехмети. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ, (породилно боледување). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев - Чакар, Огнен 

Неделковски, Слободан Беличански, Билјана М. Јовановска, Симона Темелкова, 
Арџент Џелили и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски ја отвори 3-та седница на 

Советот за радиодифузија. Предложи како точка во Дневниот ред, под број два, да се 
додаде, Информацијата за телевизискиот програмски сервис Аll Jazeera Bаlkans. 

Советот, едногласно, со 13 гласа „За“,  (Заменикот на претседателот, м-р 
Милаим Фетаи не беше присутен во текот на гласањето), го усвои следниот: 

 
Дневен ред 

 
1. Усвојување на Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 16.02.2011 
година, за која имаше и 8 продолженија, одржани во периодот од 14.03.2011 до 
26.12.2011 година. 
2. Информација за телевизискиот програмски сервис Аll Jazeera Bаlkans 
3. Барање бр 11-02 од 05.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Тетово сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
4. Барање бр 11-03 од 05.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Велес сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
5. Барање бр 11-04 од 05.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
6. Барање бр 11-05 од 05.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Прилеп сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
7. Барање бр 11-06 од 05.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Штип сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
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EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
8. Барање бр 11-07 од 05.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.19) 
9. Барање бр 11-16 од 13.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.18) 
10. Барање бр 11-28 од 02.02.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.20) 
11. Барање бр 11-339 од 29.11.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Прилеп сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
12. Барање бр 11-340 од 29.11.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Тетово сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
13. Барање бр 11-341 од 29.11.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Куманово, сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
14. Барање бр 11-342 од 29.11.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Штип сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
15. Барање бр 11-343 од 29.11.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
16. Барање бр 11-344 од 29.11.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Велес сега преимениван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
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EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН АНАЛОГЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
17. Барање бр 11-345 од 29.11.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17) 
18. Барање бр 11-360 од 22.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, за Кавадарци и Неготино,(ПОТВРДА 
ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 
19. Барање бр 11-361 од 22.12.2011 
А. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, подружница Неготино, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
Б. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
20. Барање бр 11-18 од 18.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на Македонски Телеком АД за 
електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.25) 
21. Барање бр 11-29 од 02.02.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на Македонски Телеком АД за 
електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.26) 
22. Барање бр 11-379 од 29.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на Македонски Телеком АД за 
електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.23) 
23. Барање бр 11-380 од 30.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на Македонски Телеком АД за 
електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.24) 
24. Барање бр 11-14 од 13.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.8) 
25. Барање бр 11-15 од 13.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.9) 
26. Барање бр 11-355 од 07.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.5) 
27. Барање бр 11-364 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН  ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
28. Барање бр 11-365 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН  ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
29. Барање бр 11-366 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.7) 
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30. Барање бр 11-367 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.6) 
31. Барање бр 11-01 од 04.01.2012 
А. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
Б. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
В. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
Г. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
Д. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
Ѓ. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
Е. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ подружница Кочани, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.8) 
Ж. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 
А. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
Б. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
В. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ подружница Кочани, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.10) 
Г. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
Д. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
Ѓ. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
Е. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
Ж. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
32. Барање бр 11-359 од 21.12.2011 
А. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
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Б. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
В. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ подружница Кочани, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.9) 
Г. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
Д. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
Ѓ. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
Е. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
Ж. дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
33. Барање бр 11-368 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
34. Барање бр 11-369 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
35. Барање бр 11-370 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
36. Барање бр 11-371 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ подружница Кочани, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.6) 
37. Барање бр 11-372 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
38. Барање бр 11-373 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
39. Барање бр 11-376 од 26.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
40. Барање бр 11-357 од 16.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Теленет Ком ДОО Тетово, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
41. Барање бр 11-358 од 16.12.2011 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Теленет Ком ДОО Тетово, (ПОТВРДА ЗАРЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.13) 
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42. Барање бр 11-27 од 01.02.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.8) 
43. Барање бр 11-377 од 26.12.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
44. Барање бр 11-25 од 31.01.2012 
дополнување на регистрираниот програмски пакет на Друштво за трговија и услуги 
ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6). 
 

 
Точка 1  
Советот едногласно го усвои Записникот од 3-та седница на Советот, одржана на 

16.02.2011 година, за која имаше и 8 продолженија, одржани во периодот од 14.03.2011 
до 26.12.2011 година. 

 
Точка 2 
Советот ја разгледа подготвената Информацијата за телевизискиот програмски 

сервис Аll Jazeera Bаlkans. 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, објасни дека по барање на 

Советот за радиодифузија, Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права, упати допис до Регулаторната агенција за комуникации 
на Босна и Херцеговина,  во кој се побарани информации за статусот на  телевизискиот 
програмски сервис Аll Jazeera Bаlkans. Во повратната информација се вели дека 
телевизискиот програмски сервис Аll Jazeera Bаlkans има добиено дозвола за вршење 
радиодифузна дејност во време траење од 10 (десет години) доделена од 
Регулаторната агенција за комуникации на Босна и Херцеговина. 

Членот на Советот, Столе Наумов даде дополнителни информации и објасни дека 
Аll Jazeera Bаlkans ја има купено локалната телевизиска станица од Сараево и на тој 
начин оставрува легално присуство во Босна и Херцеговина. 

Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи рече дека имал 
можност да ја проследи програмата на Аll Jazeera Bаlkans која функционира со 
дописници од сите главни градови на регионот и во таа насока проследил и прилози од 
Република Македонија. Според тоа што го проследил на Аll Jazeera Bаlkans, м-р 
Милаим Фетаи заклучил дека програмскиот сервис е објективен и коректен. 
Претпоствува дека можеби ќе се очекува да побараат нивно присуство и во РМ. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, додаде информацијаа од технички карактер и 
рече дека Аll Jazeera Bаlkans оди слободно преку сателит, и секој кој има пристап, 
односно сателитска опрема може да го следи програмскиот сервис. 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права, дообјасни дека програмски сервис Аll Jazeera Bаlkans, односно 
неговите содржини се достапни и на интернет. 

Советот со три воздржани гласа од членовите на Советот, м-р Зоран Трајчевски, 
Методи Стоименовски и м-р Борис Арсов и останатите 11 гласа „за“, ја усвои 
Информацијата за телевизискиот програмски сервис Аll Jazeera Bаlkans,  подготвена од 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и сродните права, по 
барање на Советот, во која стои дека тој работи врз основа на издадена радиодифузна 
дозвола од Регулаторната агенција за комуникации на Босна и Херцеговина  од 
18.10.2011 година и  дека неговите програмски содржини се состојат само од негова 
продукција.  
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 Советот одлучи, во иднина, странскиот телевизиски програмски сервис Аll 
Jazeera Balkans, да биде регистриран во пакетите на сите оператори на јавни 
комуникациски мрежи што ќе склучат и приложат договори за негово реемитување и 
потврда од Министерството за култура на Република Македонија за уредени авторски и 
сродни права за негово реемитување.  

Советот констатира дека операторот на јавна комуникациска мрежа Тотал ТВ 
Македонија го повлекол барањето  за регистрација на програмскиот сервис Аll Jazeera 
Balkans. 
 
 

Точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, и 44. 

 
Советот со еден воздржан глас од членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, и 12 

гласа „за“ (Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи беше отсутен за време на 
гласањето), го прифати Барањето за дополнување на регистрираниот збирен 
програмски пакет на:  ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за 
град Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Велес 
сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје сега преименуван 
(ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Прилеп сега преименуван (ребрендиран) во 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Штип сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, 
Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН 
ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово сега преимеуиван 
(ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Прилеп сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје,  ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Куманово, сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
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Скопје, за град  Штип сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Скопје сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Велес сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, 
Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, за 
Кавадарци и Неготино, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал 
ДООЕЛ Кавадарци, подружница Неготино, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел 
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје, ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, ТРД – оператор 
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор 
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци,  ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип Подружница Телекабел  Свети Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел  Свети Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружница Телекабел Струмица, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел  Свети Николе,  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница 
Кочани, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Струмица,  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница МОБИ Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО 
Тетово, ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово,  ТРД – оператор 
на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш, ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  
ДОО Радовиш и Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје:       
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Советот одлучи: 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Тетово сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Велес сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр.14 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Прилеп сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Штип сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр.13  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван 
(ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 19  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван 
(ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 18  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван 
(ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 20  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Прилеп сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Тетово сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
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трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Куманово, 
сега преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се 
издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Штип сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 12  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за град  Велес сега 
преимениван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово сега преимениван 
(ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 17  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, за 
Кавадарци и Неготино, да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски 
пакет бр. 2  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
подружница Неготино, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски 
пакет бр. 3  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, да му 
се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 5  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 25 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 26  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 23  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје,  да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 24  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 8  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 9 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 5 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран аналоген програмски пакет бр. 16  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 7 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 6 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 12 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Велес, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 11  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда 
за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Свети Николе, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 
12  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 8  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Кавадарци,  да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 2  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Кавадарци,  да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 4  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 10  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда 
за регистриран аналоген програмски пакет бр. 16  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Свети Николе, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 
14  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Велес, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Кавадарци,  да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 3  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 9  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда 
за регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Свети Николе, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 
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13  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Велес, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 12  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица,  да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда 
за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Свети Николе, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 
11  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 11  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 6 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Велес, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 10  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 11  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 12  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово, да му се издаде 
Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 4 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово,  да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 13  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 8  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 7 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје,  да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 6 за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 

Советот го  задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Велес сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Скопје сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Прилеп сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Штип сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, 
Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН 
ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово сега преименуван 
(ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Прилеп сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје,  ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Куманово, сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Штип сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Скопје сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
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телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, за град  Велес сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, 
Тетово сега преименуван (ребрендиран) во Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, за 
Кавадарци и Неготино, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал 
ДООЕЛ Кавадарци, подружница Неготино, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел 
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје, ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, ТРД – оператор 
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор 
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци,  ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип Подружница Телекабел  Свети Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Кавадарци, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел  Свети Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружница Телекабел Струмица, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел  Свети Николе,  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница 
Кочани, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Струмица,  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница МОБИ Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО 
Тетово, ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово,  ТРД – оператор 
на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш, ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  
ДОО Радовиш и Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 
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- Советот го разгледа пристигнатото Известување од Близу Медиа Енд 
Бруодбенд ДООЕЛ - Скопје за евентуален противправен договорен однос помеѓу 
Теленет Ком ДОО Тетово и DIGITALB Тирана, Албанија. 

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права, објасни дека утрото, пред почетокот на 3-та седница (10.02.2012 
година), во Советот пристигнал допис од Близу Медиа Енд Бруодбенд ДООЕЛ – Скопје, 
со кој го известува Советот дека има проблем со спорниот ексклузивитет на 
регистрираните програмски сервиси на ДИГИТАЛБ од Република  Албанија во  пакетот 
со програмски сервиси на кабелскиот оператор Теленет Ком ДОО Тетово. Во таа 
насока, рече дека во потврдите што ги издава Советот ексклузивитетот не е предмет за 
регистрирање во договорот, односно претставениот проблем не спаѓа во работата на 
Советот за радиодифузија. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека изнесениот проблем од дописот на 
Близу Медиа Енд Бруодбенд ДООЕЛ – Скопје, е предмет за работа на Комисијата за 
заштита на конкуренцијата, а не на Советот за радиодифузија. 

Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, во однос на презентираниот 
проблем рече дека во таа насока остварил службена посета во Албанија и разговорал 
со преставниците на ДИГИТАЛБ од Република  Албанија, каде ги известил за спорните 
ексклузивитети и големата заинтересираност во РМ за регистрирање на програмските 
сервиси на ДИГИТАЛБ. Одговорните луѓе на ДИГИТАЛБ од Република  Албанија  го 
известиле дека не работат на принцип потпишување ексклузивен договор, туку секој 
кабелски оператор кој е заинтересиран и ги исполнува потребните услови, може да 
потпише договор со нив. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските 
и сродните права, со допис да ги извести Министерството за култура на РМ  и  
Комисијата за заштита на конкуренцијата за проблемот со спорниот ексклузивитет на 
регистрираните програмски сервиси на ДИГИТАЛБ од Република  Албанија во  пакетот 
со програмски сервиси на кабелскиот оператор Теленет Ком ДОО Тетово. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските 
и сродните права, со допис да го извести кабелскиот оператор БЛИЗУ МЕДИА ЕНД 
БРОДУБЕНД  ДООЕЛ – Скопје за преземените активности.       

- Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски објасни дека со 
телевизискиот програмски сервис Телевизија ОБН од Република Босна и Херцеговина 
не се регулирани авторските права за реемитување на спортски натпревари и во таа 
насока предложи во потврдите што ги издава Советот тоа да се регулира со фуснота, 
односно да биде забележано дека е дозволено реемитување само на програмата од 
сопствена продукција на програмскиот сервис ОБН. 

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека треба во договорите да се проверува 
дали постојат авторски права само за премиерни емитувања на емисиите или и за 
репризните изданија. Второ рече дека има дилема од толкувањето на Правилникот со 
тарифа за користење авторски музички дела, при што побара мислење од 
Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските и 
сродните права. Раководителот објасни дека што се однесува по член 29 не е во право 
Македонски Телеком: во делот каде што се авторските музички права може ако нема 
договор да функционира плаќањето по Правилникот односно по тарифа. Во ставот 1 се 
зборува за пристап до аудиовизуелните дела и не се допушта алтернатива што значи 
дека се бара да постои договорен однос. Останува да се расчисти дилемата дали мора 
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со фуснота да се реши проблемот со предупредување, значи Телекабел да има 
можност за реемитување минус спортските содржини, а АД Македонски Телеком ако 
остане на својот став на гледање на нештата да има право на реемитување на 
продукцијата на ОБН а останатите содржини да ги затемнува. 

Советот ја усвои Информацијата за условите за регистрација на телевизискиот 
програмски сервис Телевизија ОБН од Република Босна и Херцеговина, за која се 
нужни и индивидуален договор за реемитување на програмските делови од нејзина 
сопствена продукција и склучување на лиценцен договор преку ЗАМП – Скопје за 
аудиовизуелните дела што ги покрива Асоцијацијата за меѓународно колективно 
остварување на аудиовизуелни дела АГИKOA (AGIKOA), со следниве напомени на 
потврдите за регистрирани програмски сервиси: 
          - Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права да ја изготви потврдата за регистрирање на Телевизија 
ОБН во пакетите на регистрирани програмски сервиси на кабелскиот оператор  ТРД 
Роби ДООЕЛ Штип, со забелешка дека на потврдите на операторот ТРД Роби – ДООЕЛ 
– Штип да стои напомена дека е должен, при реемитувањето на ТВ ОБН, да ги 
затемнува директните преноси и репризите на спортски натпревари, за кои не се и не 
можат да бидат обезбедени авторски права за нивно реемитување преку јавните 
комуникациски мрежи во Република Македонија;  

- Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторските и сродните права да ја изготви потврдата за регистрирање на Телевизија 
ОБН во пакетите на регистрирани програмски сервиси на ИПТВ операторот АД 
Македонски Телеком  - Скопје, со забелешка дека на потврдата на операторот  АД 
Македонски Телеком – Скопје да стои напомена дека е должен, при реемитувањето на 
ТВ ОБН, да ги затемнува програмските содржини со аудиовизуелни дела што ги 
покрива АГИKOA (AGIKOA) и директните преноси и репризите на спортски натпревари, 
за кои не се и не можат да бидат обезбедени авторски права за нивно реемитување 
преку јавните комуникациски мрежи во Република Македонија. 

 
ЗАПИСНИК 

од првото продолжение на 3-та седница на Советот 
одржана на 06.04.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 

Столе Наумов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Методи Стоименовски, Бранко 
Радовановиќ, акад. Бојан Шоптрајанов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, м-р 
Методија Јанчески, Замир Мехмети. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ, (породилно боледување), акад. 
Али Алиу (оправдано отсутен), д-р Томе Груевски (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев - Чакар, Огнен 
Неделковски, Слободан Беличански, Симона Темелкова, Владимир Ѓориески, Хари 
Митриќески - Клекачкоски и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски го отвори првото 

продолжение на 3-та седница на Советот за радиодифузија. Пред усвојувањето на 
предложениот Дневен ред објасни дека во потврдите што ги издава Советот, потребно 
е да се направи корекција, односно, бидејќи Советот донесе одлука за одземање на 
дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Перспектива од Скопје и на ТРД 
Џангл ТВ, секаде каде се јавуваат овие радиодифузери да се изземат од листата на 
регистрирани програмски сервиси во потврдите. 
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Членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски предложи да се известат сите 
каблелски оператори на јавни комуникациски мрежи дека Советот донесе одлука за 
одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Перспектива од 
Скопје и на ТРД Џангл ТВ и во таа насока веднаш да престанат со реемитување на 
програмата на наведените програмски  сервиси. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да упати допис до сите оператори на јавна 
комуникациска мрежа, во кој ќе ги извести дека Советот донесе одлука за одземање на 
дозволата на ТРД Перспектива ТВ ДООЕЛ Скопје и дозволата на ТРД Џангл ТВ 
ДООЕЛ Скопје и да престанат со реемитување на овие два радиодифузера преку 
нивните јавни комуникациски мрежи. 

 
Советот го усвои следниот: 

 
ДНЕВЕН РЕД  

     
1. Барање бр.11-54 од 01.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та 
Македонска Бригада бб,  ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово,  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.21) 
2. Барање бр.11-72 од 12.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та 
Македонска Бригада бб,  ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово,  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.22) 
3. Барање бр.11-68 од 12.03.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје,  ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
4. Барање бр. 11-71 од 12.03.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип,  ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
5. Барање бр.11-67 од 12.03.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
6. Барање бр.11-70 од 12.03.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово,   ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
7. Барање бр.11-69 од 12.03.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, ул. 3-та Македонска Бригада бб, 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
8. Барање бр.11-66 од 12.03.2012г.,  
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Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово,   ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
9. Барање бр. 11-17 од 05.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Ди-Кабел ДООЕЛ експорт-импорт Дебар, ул.Јордан 
Зафировски бб Дебар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
10. Барање бр.11-13 од 10.01.2012г.  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија БООМ  ДООЕЛ Скопје, 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
11. Барање бр. 11-47 од 28.02.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО- Гостивар, бул.Браќа Ѓиноски 
бр.217 Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
12. Барање бр.11-65 од 12.03.2012г.  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Крателсат ДООЕЛ Виница, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
13. Барање бр.11-38 од 23.02.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.3) 
14. Барање бр.11-48 од 28.02.2012г.  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр. 27) 
15. Барање бр.11-64 од 09.03.2012г.  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр. 28) 
16. Барање бр.11-86 од 29.03.2012г.  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр. 29) 
17. Барање бр.11-39 од 23.02.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа МИКС НЕТ ДООЕЛ Битола-, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
18. Барање бр. 11-35 од 15.02.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа НЃМ К Кристал с.Вранижта Струга, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 
19. Барање бр. 11-55 од 05.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа НЃМ К Кристал с.Вранижта Струга,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
20. Барање бр.11-58 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
21. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г., ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип Подружница МОБИ Битола, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.17) 
а. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, ул.Илинденска 
115/1-2 Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
б. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
в. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.18) 
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г. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
д. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
ѓ. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
е. Барање бр.11-63 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
22. Барање бр.11-77 од 16.03.2012 г., ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип Подружница МОБИ Битола, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.18) 
а. Барање бр.11-77 од 16.03.2012 година,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, ул.Илинденска 
115/1-2 Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
б. Барање бр.11-77 од 16.03.2012 година,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
в. Барање бр.11-77 од 16.03.2012 година,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.19) 
г. Барање бр.11-77 од 16.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе,(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17) 
д. Барање бр.11-77 од 08.03.2012година,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
ѓ. Барање бр.11-77 од 16.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17) 
е. Барање бр.11-77 од 16.03.2012 година,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17) 
23. Барање бр.11-60 од 08.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - 
Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, 
Кочани и Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.10) 
24. Барање бр.11-61 од 08.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - 
Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, 
Кочани и Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.11) 
25. Барање бр.11-75 од 16.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - 
Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, 
Кочани и Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.12) 



21 
 

26. Барање бр.11-76 од 16.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - 
Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, 
Кочани и Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.13) 
27. Барање бр.11-87 од 29.03.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - 
Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, 
Кочани и Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.14) 
28. Барање бр.11-57 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, ул.Илинденска 
115/1-2 Кавадарци, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
29. Барање бр.11-78 од 16.03.2012 г., ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кочани, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
30. Барање бр.11-62 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17) 
31. Барање бр.11-56 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес, 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 
32. Барање бр.11-59 од 08.03.2012 г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
33. Барање бр.11-20 од 25.01.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Траншпед Трејд – Подружница Тран Кабел ДООЕЛ 
Крива Паланка, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
34. Барање бр. 11-82 од 22.03.2012г.,  
ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.5) 
35. Мониторинг на ТРД- оператор на кабелска мрежа КДС Кабел Нет - Прилеп 
 
     Точка 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. 
 

Советот едногласно, со 12 гласа „за“, го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје, 
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, за град Велес, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, за град Тетово, ТРД – оператор на кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија 
БООМ  ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО- Гостивар, 
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ТРД – оператор на кабелска мрежа Крателсат ДООЕЛ Виница, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница, Македонски Телеком АД за 
електронски комуникации  Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа МИКС НЕТ 
ДООЕЛ Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа НЃМ К Кристал с.Вранижта Струга, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел  Свети Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружница Телекабел Струмица, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кавадарци, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор 
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален 
пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и 
Кавадарци, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Траншпед Трејд – 
Подружница Тран Кабел ДООЕЛ Крива Паланка, ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, 
Скопје. 

Поради одредени сомнежи на членот на Советот Столе Наумов во врска со 
работењето на ТРД – оператор на кабелска мрежа Ди-Кабел ДООЕЛ експорт-импорт 
Дебар, оваа точка се гласаше посебно од останатите Барања за регистрација на 
програмски пакет. Советот со два воздржани гласа од членовите на Советот, Столе 
Наумов и Бранко Радовановиќ го прифати Барањето на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Ди-Кабел ДООЕЛ експорт-импорт Дебар. 

Советот одлучи: 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се 
издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 21 за градовите Скопје, 
Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје,  да му се 
издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 22 за градовите Скопје, 
Велес, Штип, Прилеп Куманово, Тетово, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 15 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, да му се издаде Потврда за 
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регистриран програмски пакет бр. 14 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 15 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда 
за регистриран програмски пакет бр. 14 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 16 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Тетово, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 16 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Ди-Кабел ДООЕЛ експорт-импорт Дебар, да му 
се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр.1 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија БООМ  ДООЕЛ Скопје,  
да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 6 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО- Гостивар, да му се издаде 
Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 4 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Крателсат ДООЕЛ Виница, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 3 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница, да му се 
издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр.3  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје,  да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 27 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје,  да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 28 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје,  да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 29 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа МИКС НЕТ ДООЕЛ Битола, да му се издаде 
Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 5 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа НЃМ К Кристал с.Вранижта Струга,  да му се 
издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 2  за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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- на ТРД – оператор на кабелска мрежа НЃМ К Кристал с.Вранижта Струга,   да му се 
издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 3 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола,  да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 16  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола,  да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 17  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ Подружница Кавадарци, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 6 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ Подружница Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 12 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда 
за регистриран аналоген програмски пакет бр. 18 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Свети Николе, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 
16  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Велес, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 15  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 16  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  
Струмица, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 16  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 18  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ Подружница Кавадарци, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 7 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ Подружница Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 14 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, да му се издаде Потврда 
за регистриран аналоген програмски пакет бр. 19  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел, 
Свети Николе, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 
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17  за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел, 
Велес, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 16  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел, 
Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 17  за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел, 
Струмица, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 17  
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел -  
да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 10 за 
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и Кавадарци, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел -  
да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 11 за 
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и Кавадарци, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел -  
да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 12 за 
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и Кавадарци, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел -  
да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 13 за 
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и Кавадарци, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел -  
да му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 14 за 
градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и Кавадарци, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр. 5 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 13  за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип да му се издаде Потврда 
за регистриран програмски пакет бр. 17 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел 
Велес, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 14 за 
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регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел 
Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 15 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Траншпед Трејд – Подружница Тран Кабел 
ДООЕЛ Крива Паланка, да му се издаде Потврда за регистриран аналоген програмски 
пакет бр. 3 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
аналоген програмски пакет бр. 5  за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, 
Куманово, Тетово, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и 
услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град  Скопје, Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град 
Велес, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, за град Тетово, ТРД – оператор на кабелска мрежа Ди-Кабел ДООЕЛ експорт-
импорт Дебар, ТРД – оператор на кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија БООМ  
ДООЕЛ Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа ГИВ Иван и ДОО- Гостивар, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Крателсат ДООЕЛ Виница, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница, Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа МИКС НЕТ ДООЕЛ Битола, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа НЃМ К Кристал с.Вранижта Струга, ТРД – оператор 
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Струмица, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип Подружница МОБИ Битола, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кавадарци, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе, ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на 
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кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор 
на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален 
пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и 
Кавадарци, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес, ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа Траншпед Трејд – 
Подружница Тран Кабел ДООЕЛ Крива Паланка, ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, 
Скопје. 

 
Точка 35 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на КДС Кабел Нет- Прилеп, реализиран на 18.03.2012 година. 
Советот донесе едногласна одлука да издаде налог за исклучување на 

програмските сервиси кои операторот на јавна комуникациска мрежа КДС Кабел Нет- 
Прилеп ги реемитувал, а за кои нема добиено потврда од Советот за радиодифузија: 
24 Kitchen, A2, AB Moteurs, Atlas TV, ORT 1 Russia, Rai Uno, RTL, Sky Net +, 
Travel&Living, Viasat History и Viasat Nature. 

Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за радиодифузната дејност, 
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права да упати барање за спроведување инспекциски надзор до 
Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост за операторот на 
јавна комуникациска мрежа КДС Кабел Нет- Прилеп. 

 
 
 

ЗАПИСНИК 
од второто продолжение на 3-та седница на Советот 

одржана на 26.04.2012 година 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер 
Ајдини, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Замир Мехмети, Методи 
Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно боледување). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Арџент Џелили и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го отвори второто 
продолжение на 3-та седница. 

Членот на Советот, Столе Наумов даде краток вовед во однос на предложените 
точки од дневниот ред. Информира дека се јавуваат два нови кабелски оператори на 
јавна комуникациска мрежа и тоа: Друштво за производство, трговија и услуги ИП 
Системс ДООЕЛ увоз-извоз Куманово и ТРД Оператор на кабелска мрежа ДТУ Комбо 
2003 ДОО Куманово. Во потврдите најчесто станува збор за дополнување на потврдите 
со веќе познати програмски сервиси, односно не се забележани нови канали. 
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Советот го усвои следниот: 

 
ДНЕВЕН РЕД   

 
1. Барање бр.11-98 од 06.04.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та 
Македонска Бригада бб,  ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово,  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.23) 
2. Барање бр.11-90 од 30.03.2012г.  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
3. Барање бр 11-108 од 18.04.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
4. Барање бр 11-108 од 18.04.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
подружница Неготино, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
5. Барање бр 11-109 од 18.04.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, за 
Кавадарци и Неготино, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.3) 
6. Барање бр. 11-99 од 09.04.2012г., Друштво за производство, трговија и услуги ИП 
Системс ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул.Иво Лола Рибар бр.74 Куманово, (ПОТВРДА 
ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
7. Барање бр. 11-107 од 18.04.2011г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Кам ДООЕЛ Росоман, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
8. Барање бр. 11-88 од 20.03.2012г.  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
9. Барање бр.11-105 од 10.04.2012г., 
ТРД Оператор на кабелска мрежа ДТУ Комбо 2003 ДОО Куманово, ул.Тане Георгиевски 
бб Куманово, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
10. Bарање бр.11-110 од 19.04.2012г.  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр. 30) 
11. Барање бр.11-106 од 18.04.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
12. Барање бр.11-89 од 30.03.2012 година  
ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО Брвеница, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН  ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7)  
13. Барање бр.11-97 од 04.04.2012г.  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
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Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. 
 

Советот едногласно го прифати Барањето за дополнување на регистрираниот 
збирен програмски пакет на: ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово, ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО 
Кочани,  ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
подружница Неготино, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал 
ДООЕЛ Кавадарци, за Кавадарци и Неготино, Друштво за производство, трговија и 
услуги ИП Системс ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кабел Кам ДООЕЛ Росоман, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ 
Кочани, ТРД Оператор на кабелска мрежа ДТУ Комбо 2003 ДОО Куманово, Македонски 
Телеком АД за електронски комуникации Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Супер Хит ДООЕЛ Градско, ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО 
Брвеница, ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница. 

Советот одлучи: 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се 
издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 23 за градовите Скопје, 
Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 8 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, да му 
се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 6 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
подружница Неготино, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 4 
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, за 
градовите Кавадарци и Неготино, да му се издаде Потврда за регистриран програмски 
пакет бр. 3 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за производство, трговија и услуги ИП Системс ДООЕЛ увоз-извоз 
Куманово, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.1 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Кам ДООЕЛ Росоман, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 5 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани, да му се издаде 
Потврда за регистриран аналоген програмски пакет бр.8 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Оператор на кабелска мрежа ДТУ Комбо 2003 ДОО Куманово, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 1 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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- на Македонски Телеком АД за електронски комуникации Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 30 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 4 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО Брвеница, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 7  за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница,  да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 4 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово, ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО 
Кочани,  ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
подружница Неготино, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал 
ДООЕЛ Кавадарци, за Кавадарци и Неготино, Друштво за производство, трговија и 
услуги ИП Системс ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кабел Кам ДООЕЛ Росоман, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ 
Кочани, ТРД Оператор на кабелска мрежа ДТУ Комбо 2003 ДОО Куманово, Македонски 
Телеком АД за електронски комуникации Скопје, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Супер Хит ДООЕЛ Градско, ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО 
Брвеница, ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница. 
 
 
 Точка 14 
 Разно 

- Членот на Советот, м-р Борис Арсов, објасни дека има неофицијална 
информација во однос на PLAY TV кој својата програма ја емитува од Скопје, иако не е 
регистрирана во Република Македонија. Во таа насока предложи да се направи 
проверка од каде PLAY TV ја емитува својата програма, дали од Република Македонија 
или од странство, надвор од границите на државата? 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во врска со PLAY TV рече, 
доколку Советот смета дека е потребно, за дополнителни информации да се обрати до 
Агенцијата за електронски комуникации и од страна на Советот да се формира 
комисија за да со заедничка соработка се утврди фактичката состојба со PLAY TV. 

Советот едногласно одлучи да формира комисија, во состав: м-р Борис Арсов, 
Арбен Саити и Арѓент Џелили, која во координација со АЕК, ќе утврди од каде PLAY TV 
ја емитува својата програма (од Република Македонија или од странство?) и за тоа ќе 
го извести Советот за радиодифузија. 
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- Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи, најави дека има одредени 
сознанија дека ТВ ЕРА која е телевизија на регионално ниво за град Скопје, преку 
ТРИНГ Пакетот се емитува во Гостивар и Тетово, при што се создава нелојална 
конкуренција на пазарот од една страна, а од друга страна претставува работење 
спротивно Законот за радиодифузната дејност.   

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски предложи за наведените 
сознанија во однос на ТВ ЕРА да се извести Координативното тело за заштита на 
интелектуалната сопственост. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права да направи мониторинг на сите оператори на подрачјето на 
градовите Гостивар и Тетово. 
  Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да упати барање за спроведување инспекциски 
надзор до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост за сите 
оператори на подрачјето на градовите Гостивар и Тетово. 
 

- Советот одлучи да го задолжи Горан Радуновиќ, раководител на Секторот за 
економско-финансиски работи, на крајот на секој месец, да доставува по маил до 
членовите на Советот за радиодифузија и до Раководителот на Стручната служба, 
Извештај за плаќањето на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна 
дејност за терестеријално и сателитско емитување. 

 
 

ЗАПИСНИК 
од третото продолжение на 3-та седница на Советот 

одржана на 14.05.2012 година 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, 

Столе Наумов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Селадин Џезаири, Замир Мехмети, Антонио 
Јовановски, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно боледување), акад. 
Бојан Шоптрајанов (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, Слободан Беличански, Арџент Џелили и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го отвори третото продолжение на 
3-та седница на Советот за радиодифузија. Пред да се усвои Дневниот ред, објасни 
дека, поради одземање на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ТРД Пинк 15 
минус, согласно 63 став 1 алинеја 4 од ЗРД, и поради нерешени должничко-
доверителски односи во врска со неплатениот годишен надоместок, предложи да се 
одбијат барањата за дополнување и регистрација во делот што се однесува на овој 
програмски сервис на следниве оператори на јавни комуникациски мрежи: Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, – оператор на кабелска мрежа Г-КАТВ 
ДООЕЛ Струга, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кабел Струмица, Друштво за телекомуникации и софтвер-
кабелски оператор Каблекалл увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул.Тане Цалески бб Кичево.  
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Во однос на останатите програмски сервиси предложи да се прифатат барањата 
за дополнување и регистрација на предложените оператори на јавни комуникациски 
мрежи. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, на седницата побара 
информација за текот на активностите поврзани со телевизиски програмски сервиси 
Play TV и JNTV. Членот на Советот и координатор на Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, Столе Наумов ги 
презентира потребните информации за текот на дотогашните преземени активности.  

Советот донесе едногласна одлука, да се формира комисија во состав: м-р 
Борис Арсов, Столе Наумов и Слободан Беличански, за утврдување на потеклото и 
лиценцираноста на странските телевизиски програмски сервиси Play TV и JNTV, кои во 
договорите за реемитување се легитимираат како телевизиски програмски сервиси од 
Канада. 

Советот едногласно го усвои следниот: 
 

ДНЕВЕН РЕД  
   
1. Барање бр.11-117 од 30.04.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Б2 НЕТ Кичево, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
2. Барање бр.11-116 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та 
Македонска Бригада бб,  ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово,  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.24) 
3. Барање бр.11-129 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та 
Македонска Бригада бб,  ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово,  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.26) 
4. Барање бр.11-119 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ул. 3-та 
Македонска Бригада бб,  ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Прилеп, Куманово, Тетово,  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.25) 
5. Барање бр.11-130 од 03.05.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово,   ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15) 
6. Барање бр.11-115 од ---05.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17) 
7. Барање бр.11-114 од 30.04.2012г.,  
Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА 
EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, ул. 3-та Македонска Бригада бб,  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16) 
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8. Барање бр.11-126 од 03.05.2012г., ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КАТВ 
ДООЕЛ Струга, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
9. Барање бр.11-127 од 03.05.2012г., ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ 
Дебар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
10.Барање бр.11-146 од 08.05.2012 година,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
11. Барање бр.11-124 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Струмица (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
12. Барање бр. 11-128 од 03.05.2012г.,  
Друштво за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор Каблекалл увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево, ул.Тане Цалески бб Кичево, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
13. Барање бр.11-121 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
14. Барање бр.11-122 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
15. Барање бр.11-120 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен,  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
16. Барање бр.11-123 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
17. Барање бр.11-118 од 02.05.2012г.  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр. 31) 
18. Барање бр.11-112 од 27.04.2012 година,  
ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17) 
19. Барање бр.11-113 од 27.04.2012 година, ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
20. Барање бр.11-125 од 03.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 
21. Барање бр.11-145 од 08.05.2012г.,  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница, (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
 
 

Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21. 
 

Советот едногласно одлучи, поради одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на ТРД Пинк 15 минус, согласно 63 став 1 алинеја 4 од ЗРД, и 
поради нерешени должничко-доверителски односи во врска со неплатениот годишен 
надоместок, да се одбијат барањата за дополнување и регистрација во делот што се 
однесува на овој програмски сервис на следниве оператори на јавни комуникациски 
мрежи: Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, – оператор на кабелска 
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мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ Струга, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Струмица, Друштво за телекомуникации и 
софтвер-кабелски оператор Каблекалл увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, ул.Тане Цалески бб 
Кичево.  

Во однос на останатите програмски сервиси, Советоо одлучи да се прифатат 
барањата за дополнување и регистрација на следниве оператори на јавни 
комуникациски мрежи: ТРД – оператор на кабелска мрежа Б2 НЕТ Кичево, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово, Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, за град Прилеп, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија 
и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ Струга, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО 
Охрид, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Струмица, Друштво за 
телекомуникации и софтвер-кабелски оператор Каблекалл увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Канал 16 ДОО Ресен, РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ,  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, ТРД Мултимедија 
Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, ПОТВРДА 
ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш и ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО 
Виница. 

Советиот одлучи: 
- на  ТРД – оператор на кабелска мрежа Б2 НЕТ Кичево, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.3, за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, 
ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово, да 
му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 24, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје,  
ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово, да 
му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 26, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, 
ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово, да 
му се издаде Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 25, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- На Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде потврда 
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за регистриран програмски пакет бр. 15 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп,  да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.17, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 16, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- На оператор на кабелска мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ Струга, да му се издаде потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 5, за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- На ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, да му се издаде потврда 
за регистриран програмски пакет бр. 5, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 6, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- На ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Струмица, да му се издаде потврда за 
регистриран програмски пакет бр. 3, за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- На Друштво за телекомуникации и софтвер-кабелски оператор Каблекалл увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево, да му се издаде потврда за регистриран програмски пакет бр. 1, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 
за регистриран програмски пакет бр.11, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 
за регистриран програмски пакет бр.10, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 
за регистриран дигитален програмски пакет бр.8, за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда 
за регистриран дигитален програмски пакет бр.7, за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 31, за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.17, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, да му се издаде Потврда за 
регистриран дигитален програмски пакет бр. 10, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 9, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр. 4 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, од збирните пакети на операторите на јавните 
комуникациски мрежи да го избрише телевизискиот програмски сервис Пинк 15 минус. 

Советот донесе одлука, да се формира комисија во состав: м-р Борис Арсов, 
Столе Наумов и Слободан Беличански, за утврдување на потеклото и лиценцираноста 
на странските телевизиски програмски сервиси Play TV и JNTV, кои во договорите за 
реемитување се легитимираат како телевизиски програмски сервиси од Канада.  

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа Б2 НЕТ Кичево, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, 
трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово, Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, за град Прилеп, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија 
и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Велес, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ Струга, ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Г-ОН ДООЕЛ Дебар, ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО 
Охрид, ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Струмица, Друштво за 
телекомуникации и софтвер-кабелски оператор Каблекалл увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, 
ул.Тане Цалески бб Кичево, ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен, РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ,  Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје, 
ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар, ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар, (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш и ТРД – оператор на кабелска 
мрежа ВИН САТ ДОО Виница. 
 

 
ЗАПИСНИК 

од четврто продолжение на 3-та седница на Советот 
одржана на 15.06.2012 година 

 
 

Присутни членови на Советот: м-р Милаим Фетаи, Столе Наумов, акад. Бојан 
Шоптрајанов, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески, Селадин Џезаири, Антонио Јовановски, м-р Васко Петревски,  

Отсутни членови на Совет: м-р Зоран Трајчевски (оправдано отсутен), м-р 
Алма Машовиќ (породилно боледување), Методи Стоименовски (оправдано отсутен), 
Бранко Радовановиќ(оправдано отсутен), Замир Мехмети (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, Слободан Беличански, Владимир Ѓорѓиески, Арџент Џелили и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 
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Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи го отвори четвртото 
продолжение на 3-та седница на Советот за радиодифузија.  
 Советот едногласно, со 10 гласа „За“ го усвои следниот: 
 

Дневен ред  
                                                                        
1. Барање бр.11-151 од 11.05.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.8 на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Кавадарци. 
2. Барање бр.11-153 од 17.05.2012 година, за регистрирање на пакетот програмски 
сервиси бр.1 на ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга, Подружница 
Желино. 
3. Барање бр.11-155 од 25.05.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.2 на ТРД СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Илинден. 
4. Барање бр.11-158 од 30.05.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.31 на Македонски Телеком АД Скопје. 
5. Барање бр.11-183 од 05.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.27 на Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ 
Скопје, ул. 3-та Македонска Бригада бб. 
6. Барање бр.11-184 од 05.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.32 на Македонски Телеком АД Скопје. 
7. Барање бр.11-191 од 12.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.2 на Друштво за услуги производство и трговија ПЕЛА ДИГИТАЛ 
2008 ДООЕЛ увоз-извоз. 
8. Информација за извршениот инспекциски надзор врз работата на операторите на 
јавна комуникациска мрежа во Охрид во соработка со Координативното тело за 
интелектуална сопственост на РМ. 
9. Извештај од мониторинг спроведен на 08.06.2012 година врз работата на операторот 
АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид со предлог мерки.  
10. Извештај од мониторинг спроведен на 08.06.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид. 
11. Извештај од мониторинг спроведен на 22.05.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Инел Интернационал Кавадарци со предлог 
мерки. 
12. Извештај од мониторинг спроведен на 22.05.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Инел Интернационал Кавадарци 
подружница Неготино со предлог мерки. 
13. Извештај од мониторинг спроведен на 22.05.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
ТЕЛЕКАБЕЛ Кавадарци со предлог мерки. 
14. Извештај од мониторинг спроведен на 22.05.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Кабел Кам ДООЕЛ Росоман со предлог 
мерки. 
15. Извештај од мониторинг спроведен на 09.05.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа БЕКО-НЕТ ДОО Гостивар со предлог мерки. 
16. Извештај од мониторинг спроведен на 09.05.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-
импорт Гостивар со предлог мерки. 
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17. Извештај од мониторинг спроведен на 09.05.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа ГИВ ДОО Гостивар со предлог мерки. 
18. Извештај од мониторинг спроведен на 12.06.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје со предлог мерки. 
 
 

Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 
Советот едногласно одлучи, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири 

беше отсутен за време на гласањето), поради одземање на дозволата за вршење 
радиодифузна дејност на ТРД А2, согласно член 63, став 1, алинеја 3 и член 64 од 
Законот за радиодифузната дејност, во пакетите на операторите на јавни 
комуникациски мрежи да не се регистра овој програмски сервис.  

Советот едногласно одлучи, со 9 гласа „за“, (членот на Советот Селадин Џезаири 
беше отсутен за време на гласање), да се прифатат барањата за дополнување и 
регистрација на следниве оператори на јавни комуникациски мрежи: ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Кавадарци, ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга, Подружница Желино, ТРД СПЕЈС 
ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Илинден, Македонски Телеком АД Скопје, на Друштво за 
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД 
БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, Друштво за услуги производство и трговија ПЕЛА 
ДИГИТАЛ 2008 ДООЕЛ увоз-извоз. 

Советот одлучи: 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ 
Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.8, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ Струга, Подружница Желино,  да 
му се издаде потврда за регистриран програмски пакет бр. 1 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Илинден, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.2, за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 31, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, да му се издаде потврда за регистриран 
дигитален програмски пакет бр. 27, за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 32, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за услуги производство и трговија ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 ДООЕЛ увоз-
извоз, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр. 2, за регистрација 
на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска 
мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за предметите од 
првостепената управна постапка – Уп 1. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското  
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право и сродните права, од збирните пакети на операторите на јавните комуникациски 
мрежи да го избрише телевизискиот програмски сервис ТВ А2. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Кавадарци, ТРД – оператор на кабелска мрежа Г-КТВ ДООЕЛ 
Струга, Подружница Желино, ТРД СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ с.Кадино Илинден, 
Македонски Телеком АД Скопје, на Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, Друштво 
за услуги производство и трговија ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008 ДООЕЛ увоз-извоз. 

 
Точка 8 
Советот ја разгледа Информацијата за извршениот инспекциски надзор врз 

работата на операторите на јавна комуникациска мрежа во Охрид во соработка со 
Координативното тело за интелектуална сопственост на РМ. 

Членот на Советот, м-р Васко Петрески, ја презентира информацијата во која 
објасни дека на ден 08.06.2012 година, од страна на Координативното тело за 
интелектуална сопственост, е извршен надзор врз работата на операторите на јавна 
комуникациска мрежа Алтра Сат 2000, Инфел и Б-КТВ сите од Охрид при што е 
затекната следната состојба: Операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД Б-КТВ 
2011 ДООЕЛ Струга, на подрачјето на Охрид реемитува 59 програмски сервиси од кои 
за ниту еден не поседува договор за уредени авторски права како ни потврда издадена 
од Министерството за култура и од Советот за радиодифузија. Поради тоа одземени се 
46 ресивери и 3 картици од кои една од ТОТАЛ ТВ, а другите две од ДИГИТ АЛБ. 
Картиците се одземени поради тоа што истите се исклучиво за домашна употреба, а не 
и за комерцијална. Дел од програмските сервиси се реемитувани преку DREAM BOX за 
што ќе следи посебна пријава. Исто така кај овој оператор е затекнат и еден БООМ 
ресивер. За ова ќе биде известен Диги Плус Мултимедија. Констатирано е и дека 
операторот го реемитува програмскиот сервис на Discovery Channel со српски превод, 
за што на одговорното лице од страна на инспекторот од министерството за култура му 
е изречена мерка глоба од 300 евра. 
Кај операторот на јавна комуникациска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид, констатирано е 
дека реемитува два програмски сервиси со српски титл и тоа TV1000 и Cinemania за 
што, од страна на инспекторот од министерството за култура му е изречена соодветна 
парична санкција. 
Операторот на јавна комуникациска мрежа Алтра Сат 2000 од Охрид реемитува вкупно 
39 програмски сервиси, од кои за три нема издадено потврда од Советот за 
радиодифузија, но поседува договори за уредени права за реемитување. Поради тоа 
му е издаден усмен налог за исклучување на следниве програмски сервиси: 24 Вести, 
Sport  lub и Sport Klub +. За истото ќе следи и писмен налог за исклучување, сé додека 
тие не бидат регистрирани во Советот за радиодифузија. Затекнати се и два ресивери 
на БООМ ТВ преку кои се реемитуваат програмските сервиси Канал 5 плус и Наша Тв. 
За ова ќе биде известен Диги Плус Мултимедија. Инспекторот од министерството за 
култура констатира дека се програмските сервиси Viasat Nature, Viasat Explorer, Viasat 
History и TV 1000 се реемитуваат со српски и хрватски превод што е спротивно на член 
82 став 2 од Законот за радиодифузна дејност, а со оглед на тоа дека операторот не 
постапил по претходно издадено решение со наредба од инспекторот од 28.10.2011 
година, изречена му е соодветна парична санкција.  

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), ја усвои Информацијата за извршениот инспекциски 
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надзор на 08.06.2012 година врз работата на операторите на јавна комуникациска 
мрежа во Охрид во соработка со Координативното тело за интелектуална сопственост. 
 
 

Точка 9 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 08.06.2012 

година врз работата на операторот АЛТРА САТ 2000 ДООЕЛ Охрид со предлог мерки.  
Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 

отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
08.06. 2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа АЛТРА 
САТ 2000 ДООЕЛ Охрид. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, против операторот АЛТРА 
САТ 2000 ДООЕЛ Охрид, да издаде налог за исклучување за следните програмски 
сервиси: 24 Вести,  Sport Klub и Sport Klub +. 
 
 

Точка 10 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 08.06.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Инфел КТВ ДОО 
Охрид. 

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
08.06. 2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Инфел 
КТВ ДОО Охрид. 
 
 

Точка 11 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 22.05.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Инел 
Интернационал Кавадарци со предлог мерки. 

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
22.05. 2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Инел 
Интернационал Кавадарци. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, против операторот Инел 
Интернационал Кавадарци да издаде налог за исклучување на програмскиот сервис 
БОМ. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 165 од Законот за радиодифузната дејност, да 
упати барање за спроведување на инспекциски надзор  до Министерството за култура. 
 
 

Точка 12 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 22.05.2012 година 

врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Инел Интернационал 
Кавадарци подружница Неготино со предлог мерки. 

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
22.05. 2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Инел 
Интернационал Кавадарци Подружница Неготино. 
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Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, против операторот Инел 
Интернационал Кавадарци Подружница Неготино да издаде налог за исклучување на 
програмските сервиси: Fashion TV, БОМ, К-15 музика, КТВ41 и ТВ Тиквешија. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права, согласно член 165 од Законот за радиодифузната 
дејност, да упати барање за спроведување на инспекциски надзор  до Министерството 
за култура. 

 
Точка 13 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 22.05.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Кавадарци со предлог мерки. 

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
12.06. 2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, против операторот РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел Скопје, согласно член 109 став 4 од ЗРД, да издаде налог за исклучување за 
следните програмски сервиси: ТВ Амазон и Animax. 

При мониторингот е констатирано дека операторот на јавна комуникациска мрежа 
РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел Скопје реемитува програмски сервиси со 
хрватски и српски превод, Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права, согласно член 165 од Законот за 
радиодифузната дејност, да упати барање за спроведување на инспекциски надзор  до 
Министерството за култура. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за 
радиодифузната дејност, до Координативното тело да упати барање за спроведување 
на инспекциски надзор. 
 

 
Точка 14 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 22.05.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Кабел Кам ДООЕЛ 
Росоман со предлог мерки. 

Советот едногласно, со 9 гласа „За“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои предложениот Извештај од мониторингот 
спроведен на 22.05. 2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска 
мрежа Кабел Кам ДООЕЛ Росоман. 

При мониторингот е констатирано дека операторот на јавна комуникациска мрежа 
Кабел Кам ДООЕЛ Росоман спротивно на член 82 став 2 од ЗРД, реемитува програмски 
сервиси со српски превод, Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права, согласно член 165 од Законот за 
радиодифузната дејност, да упати барање за спроведување на инспекциски надзор  до 
Министерството за култура. 
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 Точка 15 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 09.05.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа БЕКО-НЕТ ДОО 
Гостивар со предлог мерки. 

 Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
09.05. 2012 година врз работата на операторот БЕКО-НЕТ ДОО Гостивар. 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, против 
операторот БЕКО-НЕТ ДОО Гостивар да издаде налог за исклучување за следните 
програмски сервиси: Aljazeera Balkans,Atlas TV,BALKANIKA,Bang Bang,Big Brother 2,BN 
Music,Digi Aksion,Digi Thriller,DM Sat,Eurosport,EXP Natyra,EXP Shkence,Fen TV,FOX 
Turk,HBO,HRT 2,HRT1,Italia 1,Kanal D,Klan TV,Koha Vizion,My music,National 
Geographic,News 7,PINK Plus,RTK,RTS-SAT,RTV 21,Sport Klub,Super Sport 2,Super Sport 
3,Top channel,Tring 3+,Tring Comedy,Tring Max,Tring Shqip,Tring Sport News,Tring 
Tring,TringWorld,TV Shqiptar,Vizion plus, Алсат М, ЕРА, Канал 5, Сител, ТВ Арт (локална 
Тетово), и ТВ Коха (локална Тетово). 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права, Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за 
радиодифузната дејност, до Координативното тело да упати барање за спроведување 
на инспекциски надзор.   
 
 

 Точка 16 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 09.05.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Мултимедија 
Нетворк Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар со предлог мерки. 

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
09.05.2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа 
Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, против операторот 
Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар да издаде налог за 
исклучување за следните програмски сервиси: А2, Алсат М, Сител, Сител 3, ТВ Арт 
Тетово, ТВ Кисс Тетово и ТВ Коха Тетово. 

При мониторингот е констатирано дека операторот на јавна комуникациска мрежа 
Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар спротивно на член 82 став 2 
од ЗРД, реемитува програмски сервиси со српски превод, Советот го задолжи Секторот 
за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, 
согласно член 165 од Законот за радиодифузната дејност, да упати барање за 
спроведување на инспекциски надзор  до Министерството за култура. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за 
радиодифузната дејност, до Координативното тело да упати барање за спроведување 
на инспекциски надзор 
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       Точка 17 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 09.05.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа ГИВ ДОО Гостивар 
со предлог мерки. 

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
09.05.2012 година врз работата на операторот ГИВ ДОО Гостивар. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, против операторот ГИВ ДОО Гостивар, согласно член 109 став 
4 од ЗРД да издаде налог за исклучување на програмскиот сервис 24 часа Вести. 
 
        

 Точка 18 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 12.06.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје со предлог мерки. 

Советот едногласно, со 9 гласа „за“ (членот на Советот Селадин Џезаири беше 
отсутен за време на гласање), го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
12.06. 2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел Скопје. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, против операторот РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел Скопје, согласно член 109 став 4 од ЗРД, да издаде налог за исклучување за 
следните програмски сервиси: ТВ Амазон и Animax. 

При мониторингот е констатирано дека операторот на јавна комуникациска мрежа 
РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел Скопје реемитува програмски сервиси со 
хрватски и српски превод, Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права, согласно член 165 од Законот за 
радиодифузната дејност, да упати барање за спроведување на инспекциски надзор  до 
Министерството за култура. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права, Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за 
радиодифузната дејност, до Координативното тело да упати барање за спроведување 
на инспекциски надзор. 

 
 
 

ЗАПИСНИК 
од петтото продолжение на 3-та седница на Советот 

одржана на 11.07.2012 година 
 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, м-р 
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Антонио 
Јовановски, м-р Васко Петревски, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: Селвер Ајдини, (оправдано отсутен), м-р Алма 
Машовиќ (породилно боледување), Столе Наумов (оправдано отсутен), Замир Мехмети 
(оправдано отсутен), Селадин Џезаири, (оправдано отсутен), акад. Бојан Шоптрајанов 
(оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 
Неделковски, м-р Борче Маневски, Слободан Беличански, Владимир Ѓорѓиески, Бурим 
Хамиди, Арџент Џелили и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 
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Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го отвори петтото 
продолжение на 3-та седница на Советот за радиодифузија. Пред усвојувањето на 
предложениот дневен ред ги информира присутните членови на Советот дека по 
Одлуката за одземање на Дозволата на ТВ Пинк 15 минус, пристигнати се барања за 
регистрирање на четири програмски сервиси, односно за реемитување на 
телевизиските програмски сервиси на Пинк Медиа Груп од Република Србија во јавните 
комуникациски мрежи на Република Македонија. Во таа насока Претседателот на 
Советот м-р Зоран Трајчевски предложи, Раководителот на Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права, да подготви допис, до 
Здружението на операторите на јавните комуникациски мрежи, доколку некој од 
операторите побара издавање на потврда за регистрација на некој од телевизиските 
програмски сервиси на Пинк Медиа Груп од Република Србија врз основа на договор за 
продолжување на постојниот договор за реемитување, Советот да издаде потврди под 
одредени услови, односно Пинк Медиа Груп од Република  Србија да се извини и  
престане со недостоинствениот и омаловажувачки третман на Република Македонија, 
избегнувајќи да ја именува со нејзиното уставно име, и употребувајќи го терминот „БЈР 
Македонија“. Воедно, Пинк Медиа Груп од Република Србија да обезбеди намирување 
на преостанатиот долг кон Советот за радиодифузија во висина од 1.921.582,00 
денари, по основ на годишен надоместок за вршење на радиодифузна дејност  за 
сателитскиот радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ - Скопје, кој на подрачјето на 
Република Македонија,  го емитуваше телевизискиот програмски сервис Пинк 15 минус, 
се до одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ден 11.05.2012 
година, Пинк Медиа Груп од Република Србија обезбеди намирување на долгот кон 
вработените кај  сателитскиот радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ - Скопје, кој на 
подрачјето на Република Македонија, го емитуваше телевизискиот програмски сервис 
Пинк 15 минус, се до одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 
ден 11.05.2012 година и по исполнувањето на претходните три услови, може да се 
склучат меѓусебни  договори со Пинк Медиа Груп од Република Србија за реемитување 
на неговите телевизиски програмски сервиси Пинк Плус, Пинк Екстра,  Пинк Фолк и 
Пинк Мјузик.  

Советот едногласно го усвои следниот: 
 

Дневен ред  
                                                                         
1. Барање бр.11-189 од 11.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.18 на Друштво за производство, трговија, угостителство 
сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар . 
2. Барање бр.11-204 од 14.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.33 на Македонски Телеком АД Скопје. 
3. Барање бр.11-205 од 14.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.11 на Друштво за производство, трговија, 
угостителство сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар. 
4. Барање бр.11-206 од 14.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.19 на Друштво за производство, трговија, угостителство 
сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар . 
5. Барање бр.11-207 од 18.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.12 на Друштво за производство, трговија, 
угостителство сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар. 
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6. Барање бр.11-208 од 18.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.20 на Друштво за производство, трговија, угостителство 
сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар. 
7. Барање бр.11-209 од 20.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.7 на ТРД-оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид. 
8. Барање бр.11-217 од 26.06.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.2 на ТРД Кабел-Нет ДОО Струмица. 
9. Барање бр.11-235 од 02.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.7 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје.  
10. Барање бр.11-236 од 02.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.34 на Македонски Телеком АД Скопје. 
11. Барање бр.11-237 од 04.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.13 на Друштво за производство, трговија, 
угостителство сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар. 
12. Барање бр.11-240 од 06.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.4 на Друштво за производство, промет и услуги Б2 НЕТ ДООЕЛ 
Кичево.  
13. Барање бр.11-241 од 06.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот пакет 
програмски сервиси бр.14 на Друштво за производство, трговија и услуги Теленет Ком 
ДОО Тетово 
14. Барање бр.11-242 од 06.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.5 на Друштво за производство, трговија и 
услуги Теленет Ком ДОО Тетово 
15. Информација за извршениот инспекциски надзор врз работата на операторите на 
јавна комуникациска мрежа во Струга и Лабуништа во соработка со Координативното 
тело за интелектуална сопственост на РМ. 
16. Извештај од мониторинг спроведен на 28.06.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ Струга, со предлог мерки. 
17. Извештај од мониторинг спроведен на 28.06.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Кабел Л Нет ДОО Лабуништа со предлог 
мерки. 
18. Извештај од мониторинг спроведен на 28.06.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ Струга со 
предлог мерки 
19. Извештај од мониторинг спроведен на 28.06.2012 година врз работата на 
операторот на јавна комуникациска мрежа Профи Соунд Лабуништа, со предлог мерки. 
 
 
     Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. 

Советот, едногласно со 9 гласа „за“ одлучи, поради одземање на дозволата за 
вршење радиодифузна дејност на Телевизија КРТ Скопје, согласно член 63, став 1, 
алинеја 3 и член 64 од Законот за радиодифузната дејност, во пакетите на операторите 
на јавни комуникациски мрежи да не се регистра овој програмски сервис.  

Советот, едногласно со 9 гласа „за“, одлучи да се прифатат барањата за 
дополнување и регистрација на следниве оператори на јавни комуникациски мрежи: 
Друштво за производство, трговија, угостителство сообраќај и услуги Мултимедија 
Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, Македонски Телеком АД Скопје, Друштво за производство, 
трговија, угостителство сообраќај и услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, 
дигитален пакет, ТРД-оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид, ТРД Кабел-
Нет ДОО Струмица, Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, Друштво за 
производство, промет и услуги Б2 НЕТ ДООЕЛ Кичево, Друштво за производство, 
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трговија и услуги Теленет Ком ДОО Тетово и Друштво за производство, трговија и 
услуги Теленет Ком ДОО Тетово, дигитален пакет. 

Советот одлучи: 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, да 
му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.18, за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД Скопје,  да му се издаде потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 33 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, да 
му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.11, за регистрација на 
дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, да 
му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.19, за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, да 
му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.12, за регистрација на 
дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, да 
му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.20, за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.7, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Кабел-Нет ДОО Струмица, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.2, за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.7, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.34, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, да 
му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.13, за регистрација на 
дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Б2 НЕТ ДООЕЛ Кичево, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.4, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.14, за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.5, за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 
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Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, од збирните пакети на операторите на јавните 
комуникациски мрежи да го избрише телевизискиот програмски сервис Телевизија КРТ 
Скопје. 

Советот го задолжи  Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со  
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: Друштво за производство, трговија, угостителство сообраќај и 
услуги Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, Македонски Телеком АД Скопје, 
Друштво за производство, трговија, угостителство сообраќај и услуги Мултимедија 
Нетворк Л ДООЕЛ Гостивар, дигитален пакет, ТРД-оператор на кабелска мрежа Инфел 
КТВ ДОО Охрид, ТРД Кабел-Нет ДОО Струмица, Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ 
ТВ ДОО Скопје, Друштво за производство, промет и услуги Б2 НЕТ ДООЕЛ Кичево, 
Друштво за производство, трговија и услуги Теленет Ком ДОО Тетово и Друштво за 
производство, трговија и услуги Теленет Ком ДОО Тетово, дигитален пакет. 

 
        Точка 15 
 Советот ја разгледа Информацијата за извршениот инспекциски надзор врз 
работата на операторите на јавна комуникациска мрежа во Струга и Лабуништа во 
соработка со Координативното тело за интелектуална сопственост на РМ. 
 Советот едногласно ја усвои предложената Информација за извршениот 
инспекциски надзор врз работата на операторите на јавна комуникациска мрежа во 
Струга и Лабуништа, во соработка со Kоординативното тело за интелектуална 
сопственост на РМ, подготвена од членот на СРД, Сељадин Џезаири и Владимир 
Ѓорѓиески, соработник во Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права. 

 
 

        Точка 16 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 28.06.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ 
Струга, со предлог мерки. 

 Советот едногласно го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 28.06. 
2012 година, врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Г-КАТВ 
ДООЕЛ од Струга. 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, на операторот Г-
КАТВ ДООЕЛ од Струга, да му издаде налог за исклучување за следните програмски 
сервиси: BN Bjelina, DSF, ORT 1 Russia и ТВ Морис (локална Охрид). 
 
 

 Точка 17 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 28.06.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Кабел Л Нет ДОО 
Лабуништа со предлог мерки. 

 Советот едногласно го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
28.06.2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Кабел Л 
Нет ДОО од Лабуништа. 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, на операторот 
Кабел Л Нет ДОО од Лабуништа, да му издаде налог за исклучување за следните 
програмски сервиси: Aljazeera Balkans, ATV, BN Bjelina, BN Music, Boomerang, Euro D, 
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Hayat, HRT1, Kanal 5 mediaset, Kids Co, PINK Plus, Planeta, Pro 7, Rai Uno, RTCG, RTK, 
RTL, RTS-SAT, Sat1, STV samanyoulu, TV Shqiptar, Yaban TV. 
 
 

 Точка 18 
Советот го разгледа Извештајот од мониторинг спроведен на 28.06.2012 година 

врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ 
Струга со предлог мерки 

 Советот едногласно го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
28.06.2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Пела 
Дигитал 2008 ДООЕЛ од Струга. 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, на операторот Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ Струга, 
согласно член 109 став 4 од ЗРД, да издаде налог за исклучување за следните 
програмски сервиси: BN Bjelina, CNN, DM Sat, ERT, Planeta, Show TV, TRAVEL, TV 1. 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, согласно член 165 од Законот за радиодифузната 
дејност, да упати барање за спроведување на инспекциски надзор  до Министерството 
за култура, бидејќи при мониторингот е констатирано дека операторот на јавна 
комуникациска мрежа операторот Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ Струга, реемитува 
програмски сервиси со српски превод. 
 
 

 Точка 19 
Советот го разгледа Извештајот од мониторингот спроведен на 28.06.2012 

година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Профи Соунд 
Лабуништа, со предлог мерки. 

 Советот едногласно го усвои Извештајот од мониторингот спроведен на 
28.06.2012 година врз работата на операторот на јавна комуникациска мрежа Профи 
Соунд од Лабуништа. 

 Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права, согласно член 109 став 4 од ЗРД, на операторот 
Профи Соунд од Лабуништа, да му издаде налог за исклучување за следните 
програмски сервиси:  24 часа Вести, Aljazeera Balkans, Animal Planet, BN Music, Cartoon 
Network, Boomerang, Da Vinci Learning, Dost, Folklor TV, FOX Crime, Hayat, Kids Co, 
mreza plus, National Geographic, NET, OTV Valentino, Rai Uno, RTK, RTS-SAT, S nova 
sport, Slovenia 3, Sport Klub, STV samanyoulu, Super RTL, TV Shqiptar, Vizyon Turk, Yaban 
TV, БОМ, Канал 5, Канал 5 плус, ТВ Морис (локална Охрид). 
 

 
ЗАПИСНИК 

од шестото продолжение на 3-та седница на Советот 
одржана на 31.07.2012 година 

 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, м-р 
Борис Арсов, Столе Наумов, акад. Бојан Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири, м-р Васко Петревски, Методи 
Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: Селвер Ајдини, (оправдано отсутен), м-р Алма 
Машовиќ (породилно боледување), Бранко Радовановиќ (оправдано отсутен), Замир 
Мехмети (оправдано отсутен). 
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Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Слободан 
Беличански, Владимир Ѓорѓиески, м-р Симона Темелкова, Луција Ѓурковиќ и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 
 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски го отвори шестото 
продолжение на 3-та седница на Советот за радиодифузија. 

Советот едногласно го усвои следниот: 
 

Дневен ред  
 

1. Информација во врска со реемитувањето на телевизиските програмски сервиси 
на локалните и регионалните радиодифузери преку операторите на јавни 
комуникациски мрежи во соседни подрачја се предлог мерки. 

2. Информација за реемитувањето на телевизиските програмски сервиси на Пинк 
Медиа Груп од Република Србија во јавните комуникациски мрежи на Република 
Македонија со предлог мерки. 

 
Точка 1 
Советот ја разгледа предложената Информација во врска со реемитувањето на 

телевизиските програмски сервиси на локалните и регионалните радиодифузери преку 
операторите на јавни комуникациски мрежи во соседни подрачја се предлог мерки. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, во однос на Информацијата 
објасни дека по повод доставените претставки од страна на ТРД Телевизија Тиквешија 
заведени во Советот за радиодифузија на РМ на ден 24.07.2012 година, Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторските права и сродните права подготви 
информација со предлог мерки. Преставката, според ТРД Тиквешија се однесувала на 
незаконско емитување на КТВ-41, локална телевизија, со дозвола за вршење на 
радиодифузна дејност на територија на општина Кавадарци од страна на операторот 
Македонски Телеком АД МАХ ТВ Скопје во општините Велес, Градско, Росоман, 
Неготино и Демир Капија.  

Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторските 
права и сродните права, даде кратко објаснување во однос на подготвената 
информација. Согласно член 111 од Законот за радиодифузната дејност, рече дека  
пакетите на програмските сервиси кои се реемитуваат преку јавна комуникациска 
мрежа можат да ги содржат програмските сервиси на радиодифузерите, само на 
подрачјето за коешто тие имаат добиено дозвола за вршење радиодифузна дејност, 
врз основа на регулирани авторски права и сродни права. Но, рече дека има оператори 
на јавна комуникациска мрежа кои што во своите програмски пакети имаат 
регистрирано програмски сервиси спротивно на член 111 од Законот. Во таа насока 
предложи онаму каде е забележана ваква појава да се издадат налози за исклучување 
на сите програмски сервиси, коишто се реемитуваат спротивно на член 111 од ЗРД. 

Членот на Советот, Столе Наумов рече дека од кога е избран за член на Советот, 
за поголемите општини се нема регистрирано пакет, како на пример од Битола да оди 
програмски сервис преку кабел во Прилеп, и обратно или преку Штип да оди во Кочани, 
спротивно на член 111 од Законот. Точно е дека пред две седници Советот 
регистрирал пакет за телевизија да се емитува во Росоман од причина што постојат 
телевизии кои добивале лиценца по старата територијална поделба на општини. Но се 
согласи дека КТВ – 41 не смее да се пренесува во Неготино или Велес. 

Заменикот на Претседателот, м-р Милаим Фетаи, рече дека во однос на темата која 
е на дневен ред, односно оператори на јавна комуникациска мрежа кои што во своите 
програмски пакети имаат регистрирано програмски сервиси спротивно на член 111 од 
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Законот, Советот многупати досега го има разгледувано ова прашање, има 
дискутирано за причините, последиците и заземање соодветен став. Рече дека е 
изненаден што сепак постојат регистрирани програмски сервиси преку кабел спротивно 
на член 111 од Законот. 

Членот на Советот, м-р Борис Арсов, предложи да се провери и состојбата со 
Македонски Телеком, од причина што тој оператор технички ги емитуваше каналите 
согласно нумерациското подрачје. 

Советот едногласно ја усвои Информацијата во врска со реемитувањето на 
телевизиските програмски сервиси на локалните и регионалните радиодифузери преку 
операторите на јавни комуникациски мрежи во соседни подрачја се предлог мерки.  

Со оглед дека пакетите на програмските сервиси кои се реемитуваат преку јавна 
комуникациска мрежа можат да ги содржат програмските сервиси на радиодифузерите, 
само на подрачјето за коешто тие имаат добиено дозвола за вршење радиодифузна 
дејност, врз основа на регулирани авторски права и сродни права, во согласност со 
член 111 од Законот за радиодифузната дејност, Советот едногласно одлучи 
операторите на јавна комуникациска мрежа кои што во своите програмски пакети имаат 
регистрирано програмски сервиси спротивно на член 111 од Законот, веднаш да се 
издадат налози за исклучување на сите програмски сервиси, коишто се реемитуваат 
спротивно на член 111 од ЗРД. 
 По предлог на членот на Советот, м-р Борис Арсов, Советот едногласно одлучи 
да се провери во подружниците на Мах ТВ, дали испорачаниот сигнал на АД 
Македонски Телеком во рамките на едно нумеричко (геогравско) подрачје во одделни 
населени места или градови на РМ, излегува надвор од сервисната зона на локалните 
или регионалните радиодифузери. 

По предлог на Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го 
задолжи Секторот за пиратерија и заштита на авторските  и сроднитe права, за втората 
наредна (редовна) седница на Совет, да подготви Информација за причините за 
регистрирање на телевизиски програмски сервиси во пакетите на операторите на 
јавните комуникациски мрежи, надвор од сервисната зона. 

 
 Точка 2 

Советот ја разгледа предложената Информација за реемитувањето на 
телевизиските програмски сервиси на Пинк Медиа Груп од Република Србија во јавните 
комуникациски мрежи на Република Македонија со предлог мерки 

 Советот ја усвои Информацијата за реемитувањето на телевизиските 
програмски сервиси на Пинк Медиа Груп од Република Србија во јавните 
комуникациски мрежи на Република Македонија, со предлог мерки. 

 Советот едногласно одлучи, во однос на операторите кои веќе имаат склучени 
договори со Пинк Медиа Груп од Република Србија, а програмските сервиси на Пинк 
Медиа Груп од Република Србија се веќе вклучени во потврдите за регистрирани 
програмски пакети на операторите, истите да не се бришат од регистрираните 
програмски пакети, се до крајот на рокот за исполнување на договорите. 

Советот едногласно одлучи, доколку некој од операторите побара издавање на 
потврда за регистрација на некој од телевизиските програмски сервиси на Пинк Медиа 
Груп од Република Србија врз основа на договор за продолжување на постојниот 
договор за реемитување, Советот да издаде потврди под следните услови: 

- Пинк Медиа Груп од Република  Србија се извини и  престане со 
недостоинствениот и омаловажувачки третман на Република Македонија, избегнувајќи 
да ја именува со нејзиното уставно име, и употребувајќи го терминот „БЈР Македонија“;  
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- Пинк  Медиа Груп од Република Србија обезбеди намирување на преостанатиот 
долг кон Советот за радиодифузија во висина од 1.921.582,00 денари, по основ на 
годишен надоместок за вршење на радиодифузна дејност  за сателитскиот 
радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ - Скопје, кој на подрачјето на Република 
Македонија,  го емитуваше телевизискиот програмски сервис Пинк 15 минус, се до 
одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на ден 11.05.2012 година;  

- Пинк Медиа Груп од Република Србија обезбеди намирување на долгот кон 
вработените кај  сателитскиот радиодифузер ТРД Пинк 15 ДООЕЛ - Скопје, кој на 
подрачјето на Република Македонија, го емитуваше телевизискиот програмски сервис 
Пинк 15 минус, се до одземањето на дозволата за вршење радиодифузна дејност на 
ден 11.05.2012 година; 

- По исполнувањето на претходните три услови, може да се склучат меѓусебни  
договори со Пинк Медиа Груп од Република Србија за реемитување на неговите 
телевизиски програмски сервиси Пинк Плус, Пинк Екстра,  Пинк Фолк и Пинк Мјузик 

 
ЗАПИСНИК 

од седмото продолжение на 3-та седница на Советот 
одржано на 16.08.2012 година 

 
 

Присутни членови на Советот: м-р Милаим Фетаи, Столе Наумов, акад. Бојан 
Шоптрајанов, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески, Антонио Јовановски, Бранко 
Радовановиќ, Селвер Ајдини, Селадин Џезаири, Методи Стоименовски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Зоран Трајчевски (оправдано отсутен), м-р 
Васко Петревски, (оправдано отсутен), м-р Алма Машовиќ (породилно боледување),   
м-р Борис Арсов (оправдано отсутен), Замир Мехмети (оправдано отсутен). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Владимир Ѓорѓиески и 
Арѓенд Џелили. 
 

Заменикот на претседателот на Советот, м-р Милаим Фетаи го отвори седмото 
продолжение на 3-та седница на Советот за радиодифузија.  

Предлог за дополнување на дневниот ред имаше членот на Советот, Столе 
Наумов, кој предложи да се додаде и дописот од Радио-телевизија на Босна и 
Херцеговина за заштита на ексклузивните права за емитување на Лигата на шампиони 
и Лигата на Европа и во таа насока Советот да ги преземе потребните активности. 

Советот, дополнет со предложената точка, едногласно го усвои следниот: 
 

Дневен ред  
 

1. Барање бр.11-238 од 05.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.7 на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, 
Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци . 
2. Барање бр.11-238 од 05.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.5 на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа 
Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, подружница Неготино. 
3. Барање бр.11-239 од 05.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.4 на ТРД- оператор на јавна 
комуникациска мрежа, Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци. 
4. Барање бр.11-254 од 13.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.5 на ТРД- оператор на кабелски мрежа КДС 
КАБЕЛНЕТ ДООЕЛ Прилеп. 
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5. Барање бр.11-255 од 20.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.3 на ТРД – оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 
2000 Охрид. 
6. Барање бр.11-256 од 24.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.18 на ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа, 
ТРД РОБИ ДООЕЛ Скопје. 
7. Барање бр.11-267 од 25.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.15 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за 
град Штип. 
8. Барање бр.11-268 од 25.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.28 на Друштво за телекомуникациски 
инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД 
ДООЕЛ Скопје, за сите подружници. 
9. Барање бр.11-269 од 25.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.18 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за 
град Прилеп. 
10. Барање бр.11-270 од 25.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.16 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за 
град Куманово. 
11. Барање бр.11-271 од 25.07.2012 година,. за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.17 на Друштво за телекомуникациски инженеринг, 
софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за 
град Скопје. 
12. Барање бр.11-279 од 30.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.7 на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО 
Скопје. 
13. Барање бр.11-283 од 31.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.13 на Друштво за производство, трговија, 
угостителство, транспорт и услуги ТРД Канал 16 ДОО Ресен. 
14. Барање бр.11-284 од 31.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
дигитален пакет програмски сервиси бр.10 на Друштво за производство, трговија 
угостителство, транспорт и услуги ТРД Канал 16 ДОО Ресен. 
15. Барање бр.11-285 од 31.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.6 на Трговско радиодифузно друштво за 
телекомуникации Гузмитар Татеши Г-КТB ТРД Струга. 
16. Барање бр.11-286 од 31.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.6 на ТРД- Оператор на јавна комуникациска мрежа 
Г- ОН ДООЕЛ Дебар. 
17. Барање бр.11-295 од 13.07.2012 година, за дополнување на регистрираниот 
пакет програмски сервиси бр.33 на Македонски Телеком АД Скопје. 
18. Допис од Радио-телевизија на Босна и Херцеговина за заштита на ексклузивните 
права за емитување на Лигата на шампиони и Лигата на Европа. 
 
 
 Точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. 
            Советот едногласно одлучи да се прифатат барањата за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на следниве оператори на јавни 
комуникациски мрежи: ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел 
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Интернационал  ДООЕЛ Кавадарци, ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа 
Инел Интернационал  ДООЕЛ Кавадарци,  подружница Неготино, ТРД- оператор на 
кабелски мрежа КДС КАБЕЛНЕТ  ДООЕЛ Прилеп, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
АЛТРА САТ 2000  Охрид, ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа,  ТРД РОБИ  
ДООЕЛ Скопје, Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  
БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ 
ТВ ДОО Скопје, Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт  и услуги  
ТРД Канал 16 ДОО Ресен, Трговско радиодифузно друштво за телекомуникации 
Гузмитар Татеши  Г-КТB ТРД Струга, ТРД- Оператор на јавна комуникациска мрежа    Г- 
ОН  ДООЕЛ Дебар и Македонски Телеком АД Скопје. 
 Советот одлучи: 
- на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел Интернационал  ДООЕЛ 
Кавадарци, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.7, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа Инел Интернационал  ДООЕЛ 
Кавадарци,  подружница Неготино  да му се издаде потврда за регистриран програмски 
пакет бр.5 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа,  Инел Интернационал  ДООЕЛ 
Кавадарци да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.4, за 
регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД - оператор на кабелски мрежа КДС КАБЕЛНЕТ ДООЕЛ Прилеп, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.5, за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД – оператор на кабелска мрежа АЛТРА САТ 2000  Охрид, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.3, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа  ТРД РОБИ  ДООЕЛ Скопје, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.18, за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Штип, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.15, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за сите подружници, да му се издаде 
Потврда за регистриран програмски пакет бр.28, за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Прилеп, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.18, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси.  
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Куманово, да му се издаде Потврда 
за регистриран програмски пакет бр.16, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  БЛИЗУ 
МЕДИА EНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, за град Скопје, да му се издаде Потврда за 
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регистриран програмски пакет бр.17, за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, да му се издаде Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.7, за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт  и услуги  ТРД Канал 
16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.13, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на Друштвото за производство, трговија, угостителство, транспорт  и услуги  ТРД 
Канал 16 ДОО Ресен, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.10, 
за регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. 
- на Трговското радиодифузно друштво за телекомуникации Гузмитар Татеши  Г-КТB 
ТРД Струга, да му се издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.6, за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. 
- на ТРД- Оператор на јавна комуникациска мрежа  Г- ОН  ДООЕЛ Дебар, да му се 
издаде Потврда за регистриран програмски пакет бр.6, за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
- на Македонски Телеком АД Скопје, да му се издаде Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.33, за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. 

Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ги запише потврдите во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. 

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ги објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измените во 
програмските пакети на: ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа, Инел 
Интернационал  ДООЕЛ Кавадарци, ТРД - оператор на јавна комуникациска мрежа 
Инел Интернационал  ДООЕЛ Кавадарци,  подружница Неготино, ТРД- оператор на 
кабелски мрежа КДС КАБЕЛНЕТ  ДООЕЛ Прилеп, ТРД – оператор на кабелска мрежа 
АЛТРА САТ 2000  Охрид, ТРД- оператор на јавна комуникациска мрежа,  ТРД РОБИ  
ДООЕЛ Скопје,  Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги  
БЛИЗУ МЕДИА EНД БРОУДБЕНД   ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ 
ТВ ДОО Скопје, Друштво за производство, трговија, угостителство, транспорт  и услуги  
ТРД Канал 16 ДОО Ресен, Трговско радиодифузно друштво за телекомуникации 
Гузмитар Татеши  Г-КТB ТРД Струга, ТРД- Оператор на јавна комуникациска мрежа    Г- 
ОН  ДООЕЛ Дебар и Македонски Телеком АД Скопје. 
 
 
   Точка 18 
 Советот го разгледа  и едногласно го усвои дописот од Радио-телевизија на 
Босна и Херцеговина за заштита на ексклузивните права за емитување на Лигата на 
шампиони и Лигата на Европа, бр.03-4303/1 од 15.08.2012 година. 
 Членот на Советот, Столе Наумов, објасни дека Радиотелевизија Босна и 
Херцеговина – BHRT, Радио-телевизија Република Српска RTRS и Радио-телевизија 
Федерација босна и Херцеговина – RTV F BiH, согласно дописот, иматели се на 
ексклузивни права на емитување на фудбалски натпревари од Лигата на шампиони и 
Лигата на Европа. 
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            Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да упати допис до сите оператори на јавна 
комуникациска мрежа, во кој ќе ги извести дека треба да ја затемнуваат програмата на 
Радио-телевизија на Босна и Херцеговина кога ќе емитува фудбалски натпревари од 
Лигата на шампиони и Лигата на Европа. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, на 38-та седница одржана на 
13.09.2012 година, кога се усвојуваше Записникот од 3-та седница на Советот, одржана 
на 10.02.2012 година, која имаше 7 продолженија, одржани од 06 април 2012 година до 
16 август 2012 година, рече дека сака да биде вграден неговиот став во однос на 
усвојувањето на Записникот од 3-та седница. Рече дека изминатиот период во Советот 
се регистрирани програмски пакети на телевизиски програмски пакети кои се 
реемитуваат на програмите на операторите на јавните комуникациски мрежи, за кои 
Советот има донесено одлуки. Но, за изминатиот период, односно за периодот од кога 
е член на Советот, рече дека се гласале и усвојувале програмски пакети без притоа 
членовите на Советот да имаат целосен увид во документацијата за која што гласаат. 
Од таа причина предложи после секоја одржана седница да се усвојува Записникот за 
да се избегне ситуација како што се појави ситуацијата со телевизиските програмски 
сервиси БОМ и К-15 мјузик, кога договори без печат и без потпис и без архивски број 
Советот ги одобрил. И за да во иднина се спречи такво нешто, посебно како што 
изминатата седница се појавил проблем со противзаконско реемитување на 
терестријалните телевизии во Македонија, од Битола во Прилеп, од Тетово во 
Гостивар, од Кавадарци во Неготино, а членовите на Советот и воопшто не знаеле 
дека гласале за такви одлуки. Потсети дека Стручната служба изминатата година не 
сакала да ја прифати одговорноста за проверката на договорите, фрлајќи ја вината 
целосно на Советот. Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски рече за да се 
избегне овој триаголник во кој што секој си ја префрла одговорноста на некој друг, во 
иднина седниците за кој што ќе се одобруваат програмските пакети да се одржуваат 
секоја недела, а записниците да се усвојуваат веднаш по нивното одржување, а не како 
што било пракса до сега во Советот после 365 дена, односно еднаш годишно така да  
после 365 дена членовите на Советот не ни знаат за што гласале.  
 
 
Бр. 02-467/34          Совет за радиодифузија на РМ 
14.09.2012 година                                                          П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е         м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
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