ЗАПИСНИК
од 12-та (ЈАВНА) седница на Советот
одржана на 24.06.2010 година
Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад.
Бојан Шоптрајанов, акад. Али Алиу, проф. д-р Томе Груевски, Бранко Радовановиќ и
Столе Наумов.
Отсутни: /
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Цветанка Митревска,
Арбен Саити, Емилија Јаневска, Борче Маневски, Магдалена Давидовска – Довлева,
Хари Митрикески – Клекачкоски, Арѓент Џелили и Владимир Ѓорѓиески.
На почетокот од седницата, претседателот на Советот, Зоран Стефаноски
предложи како Точка 34 да се додаде Информацијата за постигнатиот договор помеѓу
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје и Групацијата на национални телевизии,
како и Барањето на Друштвото за телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС
МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје за регистрација на пакетот програмски сервиси –
пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа (DVB-T) на
територијата на Република Македонија (Потврда бр.5). Тој воедно предложи под Разно
да се додаде следната точка: Информација во врска со истовременото емитување на
директните преноси од тениските натпревари од Вимблдон на ТРД ТВ Телма и на Б92.
Членовите на Советот ги прифатија предлозите и за седницата беше утврден
следниот:
Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 7-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, која имаше две продолженија и се одржаа на 19 и 20 април 2010 година.
2. Усвојување на Записникот од 8-та седница на Советот за радиодифузија на
РМ, одржана на 19 април 2010 година.
3. Информација за промена на сопственичка структура на РА Черења од Штип.
4. Информација за трговските радиодифузни друштва кои не доставија
податоци за економското работење во претходната година.
5. Информација во врска со изречената мерка на РАДИО АКТУЕЛ од Битола
заради неисполнување на обврските од член 20 став 1 и 2 од Законот за
радиодифузната дејност.
6. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп,
реализиран на 12.05.2010 година.
7. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на КДС Кабел Нет ДООЕЛ
Прилеп, реализиран на 16.05.2010 година.
8. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТО-МИ ДОО Радовиш,
реализиран на 12.05.2010 година.
9. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Г-КАТВ ДООЕЛ Струга,
реализиран на 13.05.2010 година.
10. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Пела Дигитал 2008
ДООЕЛ Струга, реализиран на 13.05.2010 година.
11. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Нет Кабел ДООЕЛ
Струмица, реализиран на 12.05.2010 година.
12. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТРД РОБИ ДООЕЛ
подружница Телекабел Струмица (аналоген пакет), реализиран на 12.05.2010 година.
13. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТРД РОБИ ДООЕЛ
подружница Телекабел Струмица (дигитален пакет), реализиран на 12.05.2010 година.
14. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО
Тетово, реализиран на 14.05.2010 година.
15. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
подружница Велес, реализиран на 12.05.2010 година.
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16. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на РОБИ ДОО подружница
Телекабел Велес, реализиран на 12.05.2010 година.
17. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Теленет Ком ДОО Тетово,
реализиран на 18.06.2010 година.
18. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Г-КТВ ДООЕЛ Струга,
реализиран на 18.06.2010 година.
19. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Пела Дигитал 2008
ДООЕЛ Струга, реализиран на 18.06.2010 година.
20. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Мултимедија Л-Гостивар,
реализиран на 18.06.2010 година.
21. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ГИВ Иван и други ДОО
Гостивар, реализиран на 18.06.2010 година.
22. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Микс Нет ДООЕЛ Битола,
реализиран на 18.06.2010 година.
23. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Роби Моби-Битола,
реализиран на 18.06.2010 година.
24. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Кале 2001-Кичево,
реализиран на 18.06.2010 година.
25. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Инфел КТВ ДОО- Охрид,
реализиран на 18.06.2010 година.
26. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп,
реализиран на 20.06.2010 година.
27. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на КДС Кабел Нет ДООЕЛ
Прилеп, реализиран на 20.06.2010 година.
28. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото за телекомуникациски инженеринг,
софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје
(Потврда бр.15).
29. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 2
КЕЈБЛТЕЛ Куманово (Потврда бр.16).
30. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 3
КЕЈБЛТЕЛ Тетово (Потврда бр.16).
31. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 4
КЕЈБЛТЕЛ Велес (Потврда бр.13).
32. Барање за регистрација на пакетот програмски сервиси за реемитување
преку јавна комуникациска мрежа на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје-Подружница 19
КЕЈБЛТЕЛ Штип (Потврда бр.10).
33. Барање на Друштвото за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија
и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје за регистрација на дигитален пакет програмски
сервиси за градовите Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип (Потврда бр.13).
34. Информација за постигнатиот договор помеѓу ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА –
ДОО – Скопје и Групацијата на национални телевизии, како и Барање на Друштвото за
телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје за регистрација
на пакетот програмски сервиси – пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна
комуникациска мрежа (DVB-T) на територијата на Република Македонија (Потврда
бр.5) .
35. Разно.
- Информација во врска со истовременото емитување на директните преноси
од тениските натпревари од Вимблдон на ТРД ТВ Телма и на Б92.
Точка 1
Членот на Советот, Томе Груевски имаше забелешка во однос на прдложениот
Записник од 7-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, која имаше две
продолженија и се одржаа на 19 и 20 април 2010 година. Тој побара да биде коригиран
Записникот и да биде прецизно цитирано неговото искажување во однос на зборовите
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кои тој ги кажа за Илир Ајдини и за заслугите на Ајдини за Советот за радиодифузија.
Потоа беше усвоен Записникот од 7-та седница на Советот за радиодифузија на РМ,
која имаше две продолженија и се одржаа на 19 и 20 април 2010 година, со обврска тој
да се коригира согласно забелешката на Членот на Советот, Томе Груевски.
Точка 2
Записникот од 8-та седница на Советот за радиодифузија на РМ, одржана на
19.04.2010 година, беше усвоен во целост како што беше предложен.

Точка 3
Во врска со предложената Информација за барање одобрение за промена на
сопственичката структура на ТРД ЧЕРЕЊА ДООЕЛ од Штип, Советот за
радиодифузија донесе заклучок да се усвои Барањето за промена на сопственичката
структура на ТРД ЧЕРЕЊА ДООЕЛ од Штип и на овој радиодифузер да му се издаде
одобрение за промена на сопственичката структура. Советот го задолжи Секторот за
правни работи, во соработка со Секторот за истражување и долгорочен развој да го
реализираат овој заклучок согласно Правилникот за внатрешна организација и
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за
радиодифузија.
Точка 4
Во врска со предложената Информација за трговските радиодифузни друштва
кои не доставија податоци за економското работење во во 2009 година, Советот за
радиодифузија на РМ донесе заклучок да се усвои предложената Информација за
трговските радиодифузни друштва кои не доставија податоци за економското
работење во 2009 година. Поради неисполнувањето на обврската што произлегува од
одредбите на член 20 став 3 од Законот за радиодифуизната дејност (не доставување
податоци за економското работење во претходната година), Советот донесе одлука да
им изрече мерки на следните Трговски радиодифузни друштва:
- На ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ – писмена
опомена.
- На ТРД ТВ ВТВ Тони ДОО Валандово - пismena opomena.
- На ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДОО Кочани – писмена опомена.
- На ТРД Сури РАДИО СЕМИ - ДООЕЛ, Центар Жупа, С.Г.Папрадник- пismena
opomena.
- На ТРД РАДИО БЕСА ДООЕЛ с. Црнилиште Долнени - писмена опомена.
- На ТРД РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола - писмена опомена.
- На ТРД АЛФА ДООЕЛ Радовиш - писмена опомена.
Советот го задолжи Секторот за правни работи да ги подготви мерките и да им ги
испрати на наведените Трговски радиодифузни друштва, кои не ја исполнија
обврската за доставување податоци за економското работење во претходната година.
Точка 5
Во врска со Информацијата за изречената мерка на РАДИО АКТУЕЛ од Битола
заради неисполнување на обврските од член 20 став 1 и 2 од Законот за
радиодифузната дејност, Советот за радиодифузија на РМ донесе заклучок да се
усвои предложената Информација во врска со изречената мерка на ТРД РАДИО
АКТУЕЛ ДООЕЛ од Битола, заради неисполнување на обврските од член 20 став 1 и 2
од Законот за радиодифузна дејност. Со оглед дека радиодифузерот ТРД РАДИО
АКТУЕЛ ДООЕЛ од Битола ја исполнил обврската (во временскиот период од
донесувањето на одлуката за изрекување мерка, до доставувањето односно приемот
на мерката, односно ги објавил податоците во дневен весник и на сопствената
програма, за што доставил копија од објавената содржина во весникот и снимка од
емитуваната содржина на сопствената програма), на предлог на Секторот за правни
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работи и Секторот за истражување и долгорочен развој, Советот за радиодифузија на
РМ донесе одлука да ја повлече мерката - времена забрана за емитување на
програмскиот сервис за период од шеснаесет дена, изречена со Одлука за изрекување
мерка бр.03-132 од 10.06.2010 година. Советот го задолжи Секторот за правни работи
да ја подготви одлуката за повлекување на мерката - времена забрана за емитување
на програмскиот сервис за период од шеснаесет дена, изречена со Одлука за
изрекување мерка бр.03-132 од 10.06.2010 година.
Точка 6
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа БО-НЕТ ДООЕЛ
Прилеп, реализиран на 12.05.2010 година. Советот констатираше дека на операторот
на јавна комуникациска мрежа БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп, Основниот суд Прилеп му има
изречено прекршочна санкција-опомена и мерка на правното лице, забрана за вршење
на дејност во времетраење од 6 месеци. Пресудата е правосилна но не е извршена
мерката. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на
авторското право и сродните права да го извести Основниот суд Прилеп дека
операторот на јавна комуникациска мрежа БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп се уште ја врши
својата дејност согласно регистрацијата од Централниот регистар, и покрај изречената
судска забрана за вршење на дејност во времетраење од 6 месеци, кое судско
решение е и правосилно.
Точка 7
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот пакет на
операторот на јавна комуникациска мрежа КДС Кабел Нет ДООЕЛ Прилеп, Советот за
радиодифузија донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот
на програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа КДС Кабел Нет
ДООЕЛ Прилеп, спроведен на 16.05.2010 година.

Точка 8
Во врска со предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот пакет на
ТО-МИ ДОО Радовиш, реализиран на 12.05.2010 година, Советот донесе заклучок да
се усвои предложениот Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТО-МИ ДОО
Радовиш, реализиран на 12.05.2010 година. Советот донесе одлука да издаде Налог
за исклучување на програмските сервиси за кои операторот на јавна комуникациска
мрежа ТО-МИ ДОО Радовиш ги нема регулирано авторските права: Chese&Pache, Pink
Plus, NTV Hayat и Kanal 5.
Точка 9
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Г-КАТВ ДООЕЛ Струга, реализиран на 13.05.2010 година.
Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за
кои операторот на јавна комуникациска мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ Струга ги нема
регулирано авторските права: EРА, K-15, Kaлтрина ТВ, Kaнал 5, Kaнал 5 плус, НТВ, Тв
М, rtv 24, a tv, Animal Planet, B92, boomerang, Cartoon Network, CNN, Discovery, euro D,
Eurosport, Hallmark, HRT 2, KLAN, LIG TV, NTV Hayat, Pink Action, Pink Film, Pink Plus,
RTK 1, RTL Hrvatska, Rusija 1, show, Sport, star TV, Super Sport 2, TV Folk, tvsh, VH1,
Viasat History, Vizion Plus, WF, DIGI Sport, Chese&Pache, sky sport, tring super и ERT.
Согласно Член 111 од Законот за радиодифузната дејност, Советот за радиодифузија
на РМ донесе одлука на операторот на јавна комуникациска мрежа Г-КАТВ ДООЕЛ
Струга да му се издаде налог за исклучување на програмските сервиси кои ги
реемитува надвор од подрачјето за кое добиле дозвола. Советот за радиодифузија на
РМ донесе Одлука да покрене прекршочна постапка пред надлежниот суд против ГКАТВ ДООЕЛ Струга, поради тоа што постапил спротивно на член 82, став 2 од ЗРД и
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сторил прекршок по член 166, став 1, точка 27 од истиот закон. Советот за
радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене прекршочна постапка пред
надлежниот суд против Г-КАТВ ДООЕЛ Струга поради тоа што не постапил по мерката
налогот за исклучување на програмски сервиси упатен од Советот за радиодифузија и
продолжил со реемитување на програмските сервиси: Pink Movies, RTL Hrvatska и
HRT2.
Точка 10
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ Струга, реализиран на 13.05.2010
година.
Точка 11
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Нет Кабел ДООЕЛ Струмица, реализиран на 12.05.2010 година.
Точка 12
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на ТРД РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Струмица (аналоген
пакет), реализиран на 12.05.2010 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за
исклучување на програмските сервиси за кои операторот на јавна комуникациска
мрежа ТРД РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Струмица ги нема регулирано
авторските права: b TV, Balkanika, Disney XD, Eurosport2, Fan TV, HRT 2, MGM,
MiniMax, National Geographic, National WILD, NOVA TV, OBN, Pink Plus, Planeta, travel,
Tv1000 и Zone Reality. Советот за радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене
прекршочна постапка пред надлежниот суд против ТРД РОБИ ДООЕЛ подружница
Телекабел Струмица, поради тоа што постапил спротивно на член 82, став 2 од ЗРД и
сторил прекршок по член 166, став 1, точка 27 од истиот закон. Советот за
радиодифузија на РМ донесе Одлука да покрене прекршочна постапка пред
надлежниот суд против ТРД РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Струмица поради
тоа што не постапил по мерката налогот за исклучување на програмски сервиси упатен
од Советот за радиодифузија и продолжил со реемитување на програмските сервиси:
ESPN, B92, F&H, NOVA TV, OBN и HRT 2. Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот
за радиодифузната дејност, да се упати барање за спроведување на инспекциски
надзор до Државниот пазарен инспекторат и до Координативното тело за заштита на
интелектуалната сопственост.
Точка 13
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторинг на
програмскиот пакет на ТРД РОБИ ДООЕЛ подружница Телекабел Струмица (дигитален
пакет), реализиран на 12.05.2010 година. Советот донесе одлука да се издаде налог за
исклучување на целиот пакет програмски сервиси на ТРД РОБИ ДООЕЛ подружница
Телекабел Струмица (дигитален пакет). Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за
радиодифузната дејност, да се упати барање за спроведување на инспекциски надзор
до Државниот пазарен инспекторат и до Координативното тело за заштита на
интелектуалната сопственост.
Точка 14
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторинг на
програмскиот пакет на ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово, реализиран на 14.05.2010 година.
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Точка 15
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторинг на
програмскиот пакет на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ подружница
Велес, реализиран на
12.05.2010 година.

Точка 16
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторинг на
програмскиот пакет на РОБИ ДОО подружница Телекабел Велес, реализиран на
12.05.2010 година. Советот донесе одлука да издаде Налог за исклучување на
програмските сервиси за кои операторот на јавна комуникациска мрежа РОБИ ДОО
подружница Телекабел Велес ги нема регулирано авторските права: Play TV, БОМ,
МНЦ, Pink Plus, FTV, DSF, Star TV(TUR), TV5 Monde и Mezzo. Советот донесе одлука
да се покрене прекршочна постапка поради тоа што РОБИ ДОО подружница
Телекабел Велес пренесувал програмски сервиси што се титлувани спротивно на
одредбите од член 82 став 2 од Законот, со што сторил прекршок по член 166, став 1,
точка 27 Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за радиодифузната дејност, да
се упати барање за спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен
инспекторат и до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост,
како и до Министерството за култура како надлежен орган за надзор врз
спроведувањето на одредбите од овој закон во поглед на почитување на авторското
право како и употребата на македонскиот јазик.

Точка 17
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторинг на
програмскиот пакет на Теленет Ком ДОО Тетово, реализиран на 18.06.2010 година.
Советот донесе одлука да се поднесе кривична пријава до основното јавно
обвинителство Тетово против операторот на јавна комуникациска мрежа ТЕЛЕНЕТ
КОМ ДОО Тетово и одговорното лице на операторот, и тоа: за операторот поради
постоење на основано сомнение за сторено кривично дела, повреда на правото на
дистрибутерот на технички посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 5
во врска со став 3 од Кривичниот законик, а против одговорното лице - поради
постоење на основано сомнение за сторено кривично дело повреда на дистрибутерот
на технички посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 3 од КЗ. Согласно
член 37, став 1 точка 6 од Законот за радиодифузната дејност, Советот донесе одлука
да се упати барање за спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен
инспекторат и до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.
Точка 18
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Г-КТВ ДООЕЛ Струга, реализиран на 18.06.2010 година.

Точка 19
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Пела Дигитал 2008 ДООЕЛ Струга, реализиран на 18.06.2010
година. Советот донесе одлука да се поднесе кривична пријава до основното јавно
обвинителство Струга против операторот на јавна комуникациска мрежа Пела Дигитал
2008 ДООЕЛ Струга и одговорното лице на операторот, и тоа: за операторот поради
постоење на основано сомнение за сторено кривично дела, повреда на правото на
дистрибутерот на технички посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 5
во врска со став 3 од Кривичниот законик, а против одговорното лице - поради
постоење на основано сомнение за сторено кривично дело повреда на дистрибутерот
на технички посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 3 од КЗ.
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Точка 20
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа Мултимедија Л
Гостивар, спроведен на 18.06.2010 година. Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот
за радиодифузната дејност, да се упати барање за спроведување на инспекциски
надзор до Државниот пазарен инспекторат и до Координативното тело за заштита на
интелектуалната сопственост.
Точка 21
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на ГИВ Иван и други ДОО Гостивар, реализиран на 18.06.2010
година.

Точка 22
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Микс Нет ДООЕЛ Битола, реализиран на 18.06.2010 година.
Советот донесе одлука да се поднесе кривична пријава до основното јавно
обвинителство Битола против операторот на јавна комуникациска мрежа МИКС НЕТ
ДООЕЛ Битола и одговорното лице на операторот, и тоа: за операторот поради
постоење на основано сомнение за сторено кривично дела, повреда на правото на
дистрибутерот на технички посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 5
во врска со став 3 од Кривичниот законик, а против одговорното лице - поради
постоење на основано сомнение за сторено кривично дело повреда на дистрибутерот
на технички посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 3 од КЗ. Советот
донесе одлука да се упати барање за спроведување на инспекциски надзор до
Министерството за култура, согласно член 165 од законот за радиодифузната дејнсот,
според кој инспекциски надзор врз спроведувањето на одредбите во поглед на на
употребата на македонскиот јазик врши Министерството за култура. Согласно член 37,
став 1 точка 6 од Законот за радиодифузната дејност, Советот донесе одлука да се
упати барање за спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен
инспекторат и до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.

Точка 23
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Роби Моби-Битола, реализиран на 18.06.2010 година. Советот
донесе одлука да се поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство
Битола против операторот на јавна комуникациска мрежа Роби-Моби Битола и
одговорното лице на операторот, и тоа: за операторот поради постоење на основано
сомнение за сторено кривично дела, повреда на правото на дистрибутерот на технички
посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 5 во врска со став 3 од
Кривичниот законик, а против одговорното лице - поради постоење на основано
сомнение за сторено кривично дело повреда на дистрибутерот на технички посебно
заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 3 од КЗ. Согласно член 37, став 1
точка 6 од Законот за радиодифузната дејност, Советот донесе одлука да се упати
барање за спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен инспекторат и
до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.
Точка 24
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Кале 2001-Кичево, реализиран на 18.06.2010 година. Советот
донесе одлука да се поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство
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Кичево против операторот на јавна комуникациска мрежа Кале 2001 ДООЕЛ Кичево и
одговорното лице на операторот, и тоа: за операторот поради постоење на основано
сомнение за сторено кривично дела, повреда на правото на дистрибутерот на технички
посебно заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 5 во врска со став 3 од
Кривичниот законик, а против одговорното лице - поради постоење на основано
сомнение за сторено кривично дело повреда на дистрибутерот на технички посебно
заштитен сателитски сигнал од член 157-а, став 3 од КЗ. Согласно член 37, став 1
точка 6 од Законот за радиодифузната дејност, Советот донесе одлука да се упати
барање за спроведување на инспекциски надзор до Државниот пазарен инспекторат и
до Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.
Точка 25
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на Инфел КТВ ДОО- Охрид, реализиран на 18.06.2010 година.

Точка 26
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторингот на
програмскиот пакет на БО-НЕТ ДООЕЛ Прилеп, реализиран на 20.06.2010 година.
Точка 27
Советот го разгледа и усвои предложениот Извештај од мониторинг на
програмскиот пакет на КДС Кабел Нет ДООЕЛ Прилеп, реализиран на 20.06.2010
година.
Точка 28
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
Скопје-Подружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопје и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 1 КЕЈБЛТЕЛ Скопједа му се издаде Потврда бр.15 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права барањата и потврдите да ги запиши во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
Точка 29
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
Скопје-Подружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 2 КЕЈБЛТЕЛ Куманово да му се издаде Потврда бр.16 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права барањата и потврдите да ги запиши во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
Точка 30
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
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Скопје-Подружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 3 КЕЈБЛТЕЛ Тетово да му се издаде Потврда бр.16 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права барањата и потврдите да ги запиши во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
Точка 31
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
Скопје-Подружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 4 КЕЈБЛТЕЛ Велес да му се издаде Потврда бр.13 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права барањата и потврдите да ги запиши во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.
Точка 32
Советот за радиодифузија го разгледа барањето за регистрација на пакетот
програмски сервиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа на Друштвото
за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ
Скопје-Подружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ СкопјеПодружница 19 КЕЈБЛТЕЛ Штип да му се издаде Потврда бр.10 за регистрација на
пакетот програмски севиси за реемитување преку јавна комуникациска мрежа. Советот
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и
сродните права барањата и потврдите да ги запиши во Уписникот за предметите од
првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 33
Советот за радиодифузија го разгледа барањето на Друштвото за
телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје
за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за градовите Скопје, Тетово,
Куманово, Велес, Штип и донесе заклучок на Друштвото за телекомуникациски
инженеринг, софтвер, трговија и услуги КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје да му се издаде
Потврда бр.13 за регистрација на дигиталниот пакет програмски сервиси за градовите
Скопје, Тетово, Куманово, Велес, Штип. Советот го задолжи Секторот за спречување
на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права барањата и потврдите
да ги запиши во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.

Точка 34
Советот за радиодифузија ја усвои Информацијата за постигнатиот договор
помеѓу ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје и Групацијата на национални
телевизии.
Советот го разгледа Барањето на Друштвото за телекомуникациски услуги
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје за регистрација на пакетот програмски
сервиси – пренос на дигитални телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа
(DVB-T) на територијата на Република Македонија и донесе заклучок на Друштвото за
телекомуникациски услуги ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА – ДОО – Скопје да му се издаде
Потврда бр.5 за регистрација на пакетот програмски сервиси – пренос на дигитални
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телевизиски услуги преку јавна комуникациска мрежа (DVB-T) на територијата на
Република Македонија. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и
заштита на авторското право и сродните права барањата и потврдите да ги запиши во
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.
Точка 35
Разно
Во врска со предложената Информација за истовременото емитување на
директните преноси од тениските натпревари од Вимблдон на ТРД ТВ Телма и на Б92,
Советот за радиодифузија донесе заклучок да се усвои предложената Информација во
врска со истовременото емитување на директните преноси од тениските натпревари
од Вимблдон на ТРД ТВ Телма и на Б92. Советот го задолжи Секторот за спречување
на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ги извести сите
оператори на јавна комуникациска мрежа дека согласноста која ја имаат добиено од
програмскиот сервис ТВ B92 од Република Србија за кабелска дистрибуција на
подрачјето на Република Македонија, се однесува исклучиво на програмскиот дел на
овој радиодифузер, што значи само програмата од негова продукција и дека во рок од
24 часа по добивањето на ова известување треба да престанат да ја реемитуваат
програмата која се емитува во рамките на програмскиот сервис, а не е од продукцијата
на ТВ В92, односно не почнат да вршат затемнување на тој програмски дел. Воедно,
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните
права во истиот допис да ги извести сите оператори на јавна комуникациска мрежа
дека ТВ Телма, со допис бр 03-1874/1 од 23.06.2010 година и договор за екслузивност,
го извести Советот за радиодифузија дека е носител на тв правата за подрачјето на
Република Македонија за тенискиот турнир Вимблдон за сезоните 2010 и 2011 година
и да им наложи: во периодот кога на ТВ Телма се емитува тенискиот турнир Вимблдон,
да го исклучат или затемнат програмскиот сервис на Б92.

Бр. 02-1871/26
21.09.2010 година
Скопје

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

Записникот го водеше,
Огнен НЕДЕЛКОВСКИ
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