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ЗАПИСНИК 
од 3-та седница на Советот 

одржана на 16.02.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, Бранко Радовановиќ, м-р 
Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ и Столе Наумов.  

Отсутни:  / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Борче Маневски, Слободан Беличански, м-р Емилија Јаневска, Арџент 
Џелили и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 
 

 
Претседателот на Советот за радиодифузија, Зоран Стефаноски ја отвори 3-та 

седница. На почетокот ги информира присутните членови на Совет и присутните од 
стручната служба дека оваа седница ке се одржува во текот на целата година, во 
континуитет, со наслов „Регистрација на пакети на операторите на јавни комуникациски 
мрежи“.  За седницата беше усвоен и утврден следниот:  
 

Д н е в е н р е д 
 

1. Усвојување на Записникот од 14-та  седница на Советот за радиодифузија на  
РМ, која имаше 8 продолженија, одржани од 14 јули 2010 година до 21 јануари 2011 
година. 

2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.5 - IPTV).  

3. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.2). 

4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.3). 

5. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Систем Кабел ДООЕЛ с.Миладиновци, Скопје 
(Потврда за регистриран програмски пакет бр.2). 

6. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД Мултимедија Нетворк Л, Гостивар (Потврда за регистриран програмски пакет 
бр.4).  

7. Извештај за извршен мониторинг на дигиталниот пакет со телевизиски  
програмски сервиси на операторот Роби – ДОО – Штип, регистриран за територијата 
на Република Македонија, со предлог заклучоци за мерки од страна на Советот за 
радиодифузија.  

8. Извештај за извршен мониторинг на дигиталниот пакет со телевизиски  
програмски сервиси на операторот Кејбл тел – ДОО – Скопје, регистриран за 
територијата на Република Македонија, со предлог заклучоци за мерки од страна на 
Советот за радиодифузија.  

9. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија БООМ (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.4).  

10. Разно. 
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      Точка 1 
      Советот го усвои Записникот од 14-та  седница на Советот за радиодифузија на  
РМ, која имаше 8 продолженија, одржани од 14 јули 2010 година до 21 јануари 2011 
година. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 
членови на Советот гласаа "за". 

 
 

Точка 2 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 

Точка 3 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Спајдер-Нет Гевгелија и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија. 

 
 

Точка 4 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  
ДОО Радовиш и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш.    

 
 

Точка 5 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Систем Кабел ДООЕЛ с.Миладиновци, Скопје и да му издаде Потврда бр.2 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
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запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Систем Кабел ДООЕЛ 
с.Миладиновци, Скопје.    

 
 

Точка 6 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, Гостивар и 
да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 
за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа  м-р Борис 
Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
Гостивар. 

 
 

Точка 7 
Советот го разгледа Извештајот за извршениот мониторинг на дигиталниот пакет  

со телевизиски програмски сервиси на операторот Роби – ДОО – Штип, регистриран за 
територијата на Република Македонија, со предлог заклучоци за мерки од страна на 
Советот за радиодифузија и донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај за 
извршен мониторинг на дигиталниот пакет со телевизиски програмски сервиси на 
операторот Роби ДООЕЛ Штип Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Скопје, спроведен на 
06.02.2011 година. Советот едногласно донесе одлука да издаде Налог за 
исклучување на програмските сервиси за кои операторот на јавна комуникациска 
мрежа Роби ДООЕЛ Штип Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Скопје ги нема регулирано 
авторските права: 24 часа вести, nova sports 1, RTL Hrvatska, Atlas, Disney XD, Ultra, 
nova sports, nova, sport 1, Chasse&Peche, Slo1, HRT 1, HRT 2, HRT Plus и MTV-Rocks. 
Советот за радиодифузија на РМ едногласно донесе Одлука против операторот на 
јавна комуникациска мрежа Роби ДООЕЛ Штип Подружница ТЕЛЕКАБЕЛ Скопје 
(дигитален пакет) и одговорното лице на операторот, да се поднесе кривична пријава 
до основното јавно обвинителство Битола 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 Кривичниот Законик, а за 
следниве програмски сервис: RTL Hrvatska, nova TV Hrvatska, HRT 2 i HRT Plus. 
Советот за радиодифузија на РМ едногласно донесе Одлука против Роби ДООЕЛ 
Штип подружница Телекабел Скопје, да се поведе прекршочна постапка поради тоа 
што на 06.02.2011 по извршениот мониторинг, утврдено е дека кабелскиот оператор 
Роби ДООЕЛ Штип подружница Телекабел Скопје не постапил по налогот за 
исклучување бр.11-1728/1 од 08.06.2010 година и продолжил со реемитување на 
програмските сервиси: HRT 2 и HRT Plus. Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот 
за радиодифузната дејност, Советот едногласно донесе одлука да упати барање за 
спроведување на инспекциски надзор до Координативното тело за заштита на 
интелектуалната сопственост. 
 

 
     Точка 8 
     Советот го разгледа Извештајот за извршениот мониторинг на дигиталниот пакет со 
телевизиски програмски сервиси на операторот Кејбл тел – ДОО – Скопје, регистриран 
за територијата на Република Македонија, со предлог заклучоци за мерки од страна на 
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Советот за радиодифузија и донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај за 
извршен мониторинг на дигиталниот пакет со телевизиски програмски сервиси на 
операторот Кејблтел ДООЕЛ подружница Кејблтел Скопје, спроведен на 05.02.2011 
година. Советот едногласно донесе одлука да издаде Налог за исклучување на 
програмскиот сервис за кој операторот на јавна комуникациска мрежа Кејблтел ДООЕЛ 
подружница Кејблтел Скопје ги нема регулирано авторските права: Rai Due. 
 
 
     Точка 9 

Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Диги 
Плус Мултимедија БООМ и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски 
пакет бр.2 на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија БООМ. 

 
 

Точка 10 
      Разно. 

 
 
 
 

I-во продолжение на 3-та седница одржано на 14.03.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, м-р Борис Арсов, м-р Алма Машовиќ, 
Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.  

Отсутни:  акад. Али Алиу  
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Слободан Беличански, Арбен Саити, Хари Митрикески – Клекачкоски, 
Симона Темелкова и Милаим Абдураими.   
 

Претседателот на Советот за радиодифузија, Зоран Стефаноски го отвори 
првото продолжение на 3-та седница. Најпрво, членот на Советот м-р Алма Машовиќ 
побара да се преиспита одлуката на Советот од 14 јули 2010 година за ѕвездичките. 
Таа побара да се укине оваа одлука затоа што е спротивна на Законот.  

Членот на Советот, м-р Борис Арсов рече дека го поддржува мислењето на 
членот на Советот м-р Алма Машовиќ. 

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски рече дека во предложените 22 
точки за денешната седница нема воопшто ѕвездички и предложи за ова прашање да 
се разговара на некоја наредна координација на Советот.  

Членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов побара да се гласа за 
предложениот дневен ред. 

Членот на Советот, Бранко Радовановиќ побара да се почитува принципот на 
подготвување на седниците.  

Претседателот на Советот, Зоран Стефаноски го предложи дневниот ред без 
предлогот на м-р Алма Машовиќ. 

Со 6 гласа "за" и воздржано гласање на м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, 
за седницата беше усвоен и утврден следниот:  
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Д н е в е н  р е д 
 

1. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, 
Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 

2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 
       3.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 

4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 

5. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 
      6.   Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 

7. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово  
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 

8. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 

9. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 

10. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 

11. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 

12. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

13. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

14. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

15. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
      16.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

17. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

18. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
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ТРД – оператор на кабелска мрежа Траншпед Трејд – Подружница Тран Кабел ДООЕЛ 
Крива Паланка (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 

19. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

20. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 

21. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

22. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

 
 

Точка 1 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово 
и да му издаде Потврда бр.9 за регистрација на дигитален програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. 
 
 
 

Точка 2 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Скопје. 

 
 
Точка 3 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
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јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Штип. 

 
 
 
Точка 4 

       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Велес. 
 

 
Точка 5 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Куманово. 

 
 
Точка 6 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Прилеп. 

 
 
Точка 7 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
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спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Тетово.  

 
 

Точка 8 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кочани и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани. 

 
 
Точка 9 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кочани и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани.  

 
 
Точка 10 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип. 

 
 
Точка 11 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе и да му издаде Потврда бр.5 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
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запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница Телекабел  Свети Николе. 

 
 
Точка 12 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.4 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес. 

 
 
Точка 13 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје и да му издаде Потврда бр.6 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје. 

 
 
Точка 14 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица и да му издаде Потврда бр.6 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Струмица. 

 
 
Точка 15 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на 
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Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 

 
 
Точка 16 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 

 
 
Точка 17 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  
ДОО Радовиш и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш. 

 
 
Точка 18 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Траншпед Трејд – Подружница Тран Кабел ДООЕЛ Крива Паланка и да му издаде 
Потврда бр.2 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис 
Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Траншпед Трејд – Подружница Тран Кабел ДООЕЛ Крива Паланка. 

 
 
Точка 19 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Филаделфија 2002 ДОО Кочани и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
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пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани. 

 
 
Точка 20 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел 
КТВ ДОО Охрид и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид. 

 
 
Точка 21 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел 
Риз ДООЕЛ Кочани и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани. 

 
 
Точка 22 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел 
КТВ ДОО Охрид  и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид. 
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II-ро продолжение на 3-та седница одржано на 12.04.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, акад. Бојан Шоптрајанов, 
проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и 
Столе Наумов.  

Отсутни:  м-р Милаим Фетаи и акад. Али Алиу (најавено отсуство). 
Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Слободан Беличански, 

Хари Митрикески Клекачкоски, Арѓент Џелили и Симона Темелкова.  
 

Продолжението на седницата го отвори и го водеше Претседателот на Советот,  
Зоран Стефаноски, кој го предложи Дневниот ред за второто продолжение на 

14-та седница. Со 5 гласа "за" и воздржано гласање на м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, за седницата беше усвоен и утврден следниот:  

 

Д н е в е н   р е д 
 

 
1. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  

оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 

2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
      3. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа КДС Кабел-нет ДООЕЛ Прилеп (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1)   

4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа КДС Кабел-нет ДООЕЛ Прилеп (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

5. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2)  

6. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 

7. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗАРЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

8. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 

9. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

10. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 

11. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Прилеп, Куманово, Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 

12. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје (ПОТВРДА 
ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
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13. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп, (ПОТВРДА 
ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 

14. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Крателсат ДООЕЛ Виница (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 

15. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 

16. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

17. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 

18. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 

19. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален 
пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

20. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 

21. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

22. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 

23. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 

24. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 

25. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ДИГИТАЛЕН ПАКЕТ бр.1) 

26. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 

27. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД –  
оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, подружница 
Неготино (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
      28. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Глобал-Нет КТВ Крушево (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
      29. Барање од Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа МК 
НЕТ Скопје.  

 
 

Точка 1 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел 
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на 
програмски пакет бр.2 на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска 
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мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци. 

 
 

Точка 2 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и да му издаде 
Потврда бр.3 за регистрација на програмски пакет бр.2 на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис 
Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци. 

. 
 

Точка 3 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС 
Кабел-нет ДООЕЛ Прилеп и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на дигитален 
програмски пакет бр.1 на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска 
мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 
членови на Советот гласаа "за". 

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

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС Кабел-нет ДООЕЛ 
Прилеп. 

 
 
Точка 4 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС 
Кабел-нет ДООЕЛ Прилеп и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски 
пакет бр.2 на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". 

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

Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС Кабел-нет ДООЕЛ 
Прилеп. 
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Точка 5 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
 
Точка 6 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
 
Точка 7 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
 
Точка 8 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 
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Точка 9 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
Точка 10 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
 
Точка 11 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово 
и да му издаде Потврда бр.10 за регистрација на дигитален програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. 

 
 
 
Точка 12 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
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Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Скопје. 

 
 
 
Точка 13 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп и да му издаде Потврда бр.11 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Прилеп. 

 
 
 
Точка 14 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Крателсат ДООЕЛ Виница и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Крателсат ДООЕЛ Виница. 

 
 
 
Точка 15 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 
 
Точка 16 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
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воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 
 
Точка 17 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на програмски пакет 
бр.2 на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 

Точка 18 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД ТРД – оператор на кабелска мрежа 
РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола и да му издаде Потврда бр.7 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница МОБИ Битола. 

 
 
 
Точка 19 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани и да му издаде Потврда бр.4 за 
регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р 
Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружници Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани. 
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Точка 20 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип и да му издаде Потврда бр.8 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип. 

 
 

 
Точка 21 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе и да му издаде Потврда бр.6 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница Телекабел  Свети Николе. 

 
 
 
Точка 22 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.5 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес. 
 
 
 

Точка 23 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Спајдер-Нет Гевгелија и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
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страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија. 

 
 
 
Точка 24 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Спајдер-Нет Гевгелија и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на  авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот 
за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи 
Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на 
веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија. 

 
 
 
Точка 25 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Спајдер-Нет Гевгелија и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Спајдер-Нет Гевгелија. 

 
 
 
Точка 26 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН 
САТ ДОО Виница и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница. 

 
 
 
Точка 27 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел 
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, подружница Неготино и да му издаде Потврда бр.1 
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
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запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал 
ДООЕЛ Кавадарци, подружница Неготино. 

 
 
 
Точка 28 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Глобал-Нет КТВ Крушево и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Глобал-Нет КТВ Крушево. 

 
 
 
Точка 29 
Советот го прифати Барањето од Стопанска интересна заедница на оператори на  

кабелска мрежа СИЗ МК НЕТ Скопје (бр.11-88 од 17.03.2011), во кое таа го известува 
Советот за радиодифузија на РМ дека при поднесување на Барање за дополнувње на 
програмски сервиси за кабелските оператори: Филаделфија 2002 Кочани, Кабел Риз 
Кочани, Инфел КТВ Охрид како и Барањето за дополнување на дигиталниот пакет 
програмски сервиси од Инфел КТВ Охрид, е направена грешка. Во Барањата 
доставени до Советот за овие оператори наведено е дека Договорите за уредени 
авторски права имаат период на важност до 31.12.2015 година, а реалниот датум на 
важност на овие Договори е 31.12.2011 година. Советот донесе одлука за исправка на 
веќе издадените Потврди за регистрација на програмските сервиси на горе наведените 
оператори на јавна комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис 
Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот гласаа "за". Советот го 
задолжи Секторот за правни работи да ја подготви горенаведената Одлука. 
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III-то продолжение на 3-та седница одржано на 19.05.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, м-р 
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.  

Отсутни:  / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Слободан Беличански и Билјана М. Јовановска.  
 

Продолжението на седницата го отвори и го водеше Претседателот на Советот,  
Зоран Стефаноски, кој го предложи Дневниот ред за третото продолжение на 3-та 
седница. Потоа за седницата едногласно беше усвоен и утврден следниот:  

Д н е в е н   р е д 
 

1. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
  2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
  3.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Прилеп, Куманово, Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
 4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
 
 5. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово (ПОТВРДА 
ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10)  
 6. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 
 7. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
 8. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Нентори ДООЕЛ Дебар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 
 9. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Парма Шпед ДООЕЛ с.Карпош, Куманово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
 10. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
 11. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - 
Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и 
Кочани (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
 12. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани (ПОТВРДА ЗА ПОТВРДА 
ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
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 13. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 
 14. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
 15. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
 16. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
 17. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
 18. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Спејс Тел-Нет ДООЕЛ с.Кадино, Илинден Сколје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.1) 
 19. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
 20. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
 21. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
 22. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
 23. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
 24. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО Брвеница (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН  ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
 25. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
 26. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
 27. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

 28. ИЗВЕШТАЈ ОД СПРОВЕДЕНИОТ МОНИТОРИНГ ВРЗ ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ 
КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ. 

 29. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Кабел ДОО (НетКабел) –
Струмица. 

30.  Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Б2 НЕТ Кичево. 
31.  Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на ТРД-РОБИ ДООЕЛ – 

Штип 
 
 
 

Точка 1 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
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16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 

Точка 2 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.8 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
 

Точка 3 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово 
и да му издаде Потврда бр.11 за регистрација на дигитален програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. 

 
 
 
Точка 4 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Куманово. 
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Точка 5 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје 
Подружница Тетово. 

 
 
 

 
Точка 6 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.9 за регистрација на дигитален 
програмски пакет  на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје. 
 
 

 
Точка 7 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.10 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 

 
Точка 8 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Нентори ДООЕЛ Дебар и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
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на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Нентори ДООЕЛ Дебар. 

 
 

 
Точка 9 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Парма 
Шпед ДООЕЛ с.Карпош, Куманово и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Парма Шпед ДООЕЛ с.Карпош, Куманово. 
 
 
 

Точка 10 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола и да му издаде Потврда бр.8 за регистрација 
на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска 
мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола. 

 
 

Точка 11 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани и да му издаде Потврда бр.5 за 
регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р 
Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружници Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани. 

 
 

 
Точка 12 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кочани и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
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гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани. 
 
 
 

Точка 13 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип и да му издаде Потврда бр.9 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип. 

 
 

 
Точка 14 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе и да му издаде Потврда бр.7 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница Телекабел  Свети Николе. 

 
 

 
Точка 15 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.6 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес. 
 
 

 
Точка 16 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
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ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје и да му издаде Потврда бр.7 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје. 

 
 
 

Точка 17 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица и да му издаде Потврда бр.7 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Струмица. 

 
 
 
Точка 18 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Спејс 
Тел-Нет ДООЕЛ с.Кадино, Илинден Сколје и да му издаде Потврда бр.1 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Спејс Тел-Нет ДООЕЛ 
с.Кадино, Илинден Сколје. 
 
 
 

Точка 19 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 
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Точка 20 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.8 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 
 
 
 

Точка 21 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД – 
оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш и да му издаде Потврда бр.5 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 7 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш. 
 
 
 

Точка 22 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД 
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар. 
 
 
 

Точка 23 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
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страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД 
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар. 
 
 
 

Точка 24 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР 
КАБЕЛ ДОО Брвеница и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО Брвеница. 
 
 
 

Точка 25 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.11 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на Македонски Телеком 
АД за електронски комуникации  Скопје. 
 
 

Точка 26 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на Македонски Телеком 
АД за електронски комуникации  Скопје. 
 
 
 

Точка 27 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТО МИ  
ДОО Радовиш и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 5 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
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европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа ТО МИ  ДОО Радовиш. 
 
 
 

Точка 28 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од спроведениот мониторинг 

врз операторите на јавни комуникациски мрежи, спроведен на 03, 05 и 06.05.2011 
година и го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското  
право и сродните права да го реализира овој Заклучок согласно Правилникот за 
внатрешна организација и систематизација на работните места и задачите на 
Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ.  

 
 
 
Точка 29 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа Кабел ДОО 
(НетКабел) - Струмица, спроведен на 06.05.2011 година. Советот донесе одлука да 
издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои операторот на јавна 
комуникациска мрежа Кабел ДОО (НетКабел) - Струмица ги нема регулирано 
авторските права: Boomerang, Universal, DoQ, Rai Uno, BTV, Cinemania, Ultra, FTV, 
Cartoon Network, F&H, National Georgaphic, Rai Due, Mezzo, Zone Romantika, Sport Klub 
Plus, FOX Crime, Nature, CNN, Euronews, Viasat Explorer, Viasat History, Golf Klub, Disney 
HD. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да испрати предлог до Координативното тело за 
спроведување инспекциски надзор. 
 

 
 
Точка 30 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа на Б2 НЕТ увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево, спроведен на 03.05.2011 година. Советот донесе одлука да издаде 
Налог за исклучување на програмските сервиси за кои операторот на јавна 
комуникациска мрежа на Б2 НЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево ги нема регулирано 
авторските права: 24 Вести, А2, АЛБТВ, Алсат М, Канал 5, Пинк 15 минус, Скај Нет, 
Телма, К 15 мусик, Алфа, DM SAT, 1-Music channel, 1-prva, Aksion, Animal Planet, Atlas, 
ATV, B 92, B 92 info, B4U Music, BN, BN music, Discovery, Eurosport, EXP shkence, FAN 
TV, Fashion TV, HEMM, HRT 1, HRT 2, National Geographic, OBN, Pink Action, RTK SAT, 
RTS 1, RTV 21, SHOW, Sport Klub, TOP Channel, TOP SHOP, Total TV- platformata, 
Travel, TV 1000, Vizion Plus и ZDF. 
 
 
 

Точка 31 
Советот едногласно го усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа на ТРД-РОБИ 
ДООЕЛ - Штип, спроведен на 05.05.2011 година. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да испрати 
известување до Министерството за култура во кое ќе побара да преземе мерки 
согласно член 165 од Законот за радиодифузната дејност. 
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IV-то продолжение на 3-та седница одржано на 01.07.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов и проф. д-р Томе Груевски,.  

Отсутни:  м-р Алма Машовиќ, м-р Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе 
Наумов (најавено отсуство на сите 4 членови на Советот). 

Присутни од Стручна служба: Огнен Неделковски, Борче Маневски, Слободан 
Беличански, Арбен Саити и Хари Митрикески Клекачкоски.  
 

Продолжението на седницата го отвори и го водеше Претседателот на Советот,  
Зоран Стефаноски, кој го предложи Дневниот ред за четвртото продолжение на 3-та 
седница. За седницата едногласно беше усвоен и утврден следниот:  
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС ВТ ДООЕЛ Пробиштип (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 

2. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, 
Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 

3. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите  
Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 

4. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 

5. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 

6. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 

7. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 

8. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 

9. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 

10. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11)  

11. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
      12. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.1) 
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      13. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 
      14. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 
      15. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
      16.  Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
      17.  Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 
      18.  Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
      19.  Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.8) 
      20. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
      21. Барањето за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 
 

 
Точка 1 

      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа КДС 
ВТ ДООЕЛ Пробиштип и да му издаде Потврда 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
КДС ВТ ДООЕЛ Пробиштип. 

 
 
 

Точка 2 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово 
и да му издаде Потврда бр.12 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел 
ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. 
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Точка 3 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово 
и да му издаде Потврда бр.13 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел 
ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. 

 
 

Точка 4 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје и да му издаде Потврда бр.11 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје. 
 
 

Точка 5 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје и да му издаде Потврда бр.12 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје. 

 
 

Точка 6 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип и да му издаде Потврда бр.10 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип. 
 
 
 

Точка 7 
       Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес и да му издаде Потврда бр.11 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 



35 
 

комуникациска мрежа. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес. 

 
 
 

Точка 8 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово и да му издаде Потврда бр.11 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово. 

  
 

 
Точка 9 

      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп и да му издаде Потврда бр.12 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп. 
 
 

Точка 10 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово и да му издаде Потврда бр.11 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово. 
 

 
 

Точка 11 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово и да му издаде Потврда бр.12 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 



36 
 

страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово. 

 
 
 

Точка 12 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 
ДОО с.Истибања Виница и да му издаде Потврда бр.1 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница. 
 
 
 

Точка 13 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола и да му издаде Потврда бр.9 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на  ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола. 
 

 
 
 

Точка 14 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кочани и да му издаде Потврда 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
РОБИ подружница Кочани. 

 
 

 
 Точка 15 

       Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип и да му издаде Потврда бр.10 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип. 
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Точка 16 

      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе и да му издаде Потврда бр.8 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе. 
 
 
 

Точка 17 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.7 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес. 

 
 

Точка 18 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје и да му издаде Потврда бр.8 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје. 

 
 
 
Точка 19 

      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица и да му издаде Потврда бр.8 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 ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица. 
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Точка 20 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.1 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од 
првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот 
за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска 
мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 
 
 
 

Точка 21 
      Советот едногласно донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.9 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 ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово. 
 
 
 
 
 
V-то продолжение на 3-та седница одржано на 17.08.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, акад. 
Али Алиу, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Томе Груевски, м-р Алма Машовиќ, м-р 
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ и Столе Наумов.  

Отсутни:  / 
Присутни од Стручна служба: Андриана Скерлев – Чакар, Огнен Неделковски, 

Слободан Беличански, Хари Митрикески Клекачкоски, Арѓент Џелили и Симона 
Темелкова.  
 

Продолжението на седницата го отвори и го водеше Претседателот на Советот,  
Зоран Стефаноски. Раководителот на Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права, Слободан Беличански предложи 
Точката "Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија БООМ  ДООЕЛ Скопје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5)" да отпадне од 
предложениот Дневен ред. Беше усвоен предлогот и Претседателот на Советот, Зоран 
Стефаноски го предложи Дневниот ред за петтото продолжение на 3-та седница. За 
седницата едногласно беше усвоен и утврден следниот:  
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  
– оператор на кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.2) 

2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  
– оператор на кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИ- 
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РАН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.2) 
3. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  

– оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 

4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  
– оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

5. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИС- 
ТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 

6. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  
– оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИ- 
РАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4) 

7. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМ-
СКИ ПАКЕТ бр.7) 

8. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМ- 
СКИ ПАКЕТ бр.8) 

9. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9) 

 
 

Точка 1 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Империјал С ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје. 

 
 
 

Точка 2 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Империјал С ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје. 

 
 
 

Точка 3 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел 
КТВ ДОО Охрид и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на дигитален програмски 
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пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид. 

 
 
 
Точка 4 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инфел 
КТВ ДОО Охрид и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Инфел КТВ ДОО Охрид. 

 
 
 

Точка 5 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.13 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на Македонски Телеком 
АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 

 
Точка 6 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Супер 
Хит ДООЕЛ Градско и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско. 
 
 
 

Точка 7 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
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Гостивар и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД  
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар. 

 
 
 

Точка 8 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД  Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар и да му издаде Потврда бр.8 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД Мултимедија 
Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар. 
 
 
 

Точка 9 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар и да му издаде Потврда за регистрација на програмски пакет бр.9 на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 7 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД  
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар. 
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VI-то продолжение на 3-та седница одржано на 26.08 2011година 
 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, м-р 
Борис Арсов, Бранко Радовановиќ, Столе Наумов, м-р Алма Машовиќ, проф. д-р Томе 
Груевски, акад. Бојан Шоптрајанов.  

Отсутни:  акад. Али Алиу (најавено и оправдано отсуство). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 

Маневски, Милаим Абдураими, Магдалена Довлева, Арбен Саити, Слободан 
Беличански, Арѓент Џелили и Ружица Бошнакоска Јотевска. 
 

Продолжението на седницата го отвори и го водеше Претседателот на Советот,  
Зоран Стефаноски, кој го предложи Дневниот ред за шестото продолжение на 3-

та седница. За седницата беше усвоен и утврден следниот:  

 

Д н е в е н   р е д 
 

 
           1. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Б2 НЕТ Кичево (Потврда за регистриран програмски пакет 
бр.2). 
           2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор (Потврда за 
регистриран програмски пакет бр.1). 
          3. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Диги Плус Мултимедија БООМ  ДООЕЛ Скопје (Потврда 
за регистриран програмски пакет бр. 5). 
          4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.5). 
          5. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.5). 
          6. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 14). 
          7. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 15). 
          8. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола (Потврда 
за регистриран програмски пакет бр. 10). 
          9. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален 
пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани 
(Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр.6). 
        10. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален 
пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани 
(Потврда за регистриран дигитален програмски пакет бр. 7). 
        11. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 1). 
        12. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр. 5). 
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        13. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип (Потврда за регистриран програмски 
пакет бр.11). 
        14. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе (Потврда за регистриран програмски пакет бр.9). 
        15. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(Потврда за регистриран програмски пакет бр. 8).  
        16. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје 
(Потврда за регистриран програмски пакет бр.9). 
        17. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица 
(Потврда за регистриран програмски пакет бр.9). 
        18. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје (Потврда за регистриран програмски пакет бр.3). 
        19. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на 
Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје (Потврда за регистриран 
програмски пакет бр.4).  
        20. Извештај од мониторинг на програмскиот пакет на Б2 НЕТ ДООЕЛ Кичево, (од 
10.08.2011). 
        21. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на Мултимедиа Нетворк Л 
ДООЕЛ – Гостивар, (од 10.08.2011). 
        22. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на ГИВ ДОО– Гостивар, (од 
10.08.2011). 
       23. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на ПАРМА ШПЕД ДООЕЛ – с. 
Карпош, Куманово, (16.08.2011). 
       24. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на ТРД ЕВРОСТИЛ ДООЕЛ – 
Крива Паланка, (16.08.2011). 
       25. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на Теленет Ком ДОО – Тетово, 
(од 10.08.2011). 
       26. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на КАЛЕ 2001 ДООЕЛ – Кичево, 
(од 10.08.2011). 
       27. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на Тран-Кабел, Траншпед – 
Крива Паланка, (16.08.2011). 
       28. Извештај од моноторинг на програмскиот пакет на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, 
подружница Тетово, (од 10.08.2011). 
 

 
 

Точка 1 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Б2 
НЕТ Кичево и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Б2 НЕТ Кичево. 

 
 

Точка 2 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа БИВ 
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ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор. 

 
 

Точка 3 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Диги Плус Мултимедија БООМ  ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.5 за 
регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р 
Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Диги Плус 
Мултимедија БООМ  ДООЕЛ Скопје. 

 
 
 
Точка 4 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Филаделфија 2002 ДОО Кочани и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани. 

 
 
 

Точка 5 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел 
Риз ДООЕЛ Кочани и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани. 
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Точка 6 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.14 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации Скопје. 
 
 
 

Точка 7 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.15 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 
 

Точка 8 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница МОБИ Битола. 

 
 

 
Точка 9 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани и да му издаде Потврда бр.6 за 
регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р 
Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
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измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружници Телекабел. 
 
 
 

Точка 10 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Битола, Св.Николе, Струмица и Кочани и да му издаде Потврда бр.6 за 
регистрација на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р 
Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружници Телекабел. 
 

 
 

Точка 11 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кавадарци и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци. 

 
 

 
Точка 12 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кочани и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на  
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани. 
 
 
 

Точка 13 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип и да му издаде Потврда бр.11 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
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авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип. 

 
 

 
Точка 14 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип 
Подружница Телекабел  Свети Николе. 

 
 
 

Точка 15 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.8 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Велес. 
 
 

 
Точка 16 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Скопје. 

 
 
 

Точка 17 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
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ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал 
ДООЕЛ Кавадарци ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, 
Подружница Телекабел Струмица. 

 
 
 
Точка 18 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје и 
да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси 
за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Борис 
Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот гласаа "за". Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје. 

 
 
 
Точка 19 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ 
ДОО Скопје и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 6 членови на Советот 
гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на Друштво за трговија 
и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје. 

 
 
 
Точка 20 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа на ТРД Б2 НЕТ 
ДООЕЛ - Кичево, спроведен на 10.08.2011 година. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да против  
Б2 НЕТ ДООЕЛ Кичево, да поведе прекршочна постапка поради тоа што на 10.08.2011 
година, по извршен контролен мониторинг од страна на службени лица вработени во 
Советот за радиодифузија, утврдено е дека кабелскиот оператор Б2 НЕТ ДООЕЛ 
Кичево не постапил по налогот за исклучување бр.10-бр.10-2023/1 од 23.05.2011 
година и продолжил со реемитување на програмските сервиси: 1 PRVA (српски), 
Aksion, B 92, BN Music, EXP shkence, FEN TV, Fashion TV,  HRT1, RTS, RTV 21, TOP 
Cannel, Travel, Vizion Plus, ZDF. 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, да упати барање за спроведување на 
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инспекциски надзор до  Координативното тело за заштита на интелектуалната 
сопственост.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 

 
Точка 21 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа на Мултимедија 
Нетворк Л ДООЕЛ - Гостивар, спроведен на 10.08.2011 година. Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права, против Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ - Гостивар, да поведе прекршочна 
постапка поради тоа што на 10.08.2011 по извршен контролен мониторинг од страна на 
службени лица вработени во Советот за радиодифузија утврдено е дека кабелскиот 
оператор Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ-Гостивар не постапил по налогот за 
исклучување бр.10-2523/1 од 11.08.2010 година и продолжил со реемитување на 
програмските сервиси: ERT, Fashion TV, HRT 1, N24, RTCG, SHOW, TOP Channel, TRT 
International, TVSH и HRT2. 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, да упати барање за спроведување на инспекциски 
надзор до  Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.                                 

 
 
 
Точка 22 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа на ГИВ ДОО – 
Гостивар, спроведен на 10.08.2011 година. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права против 
ГИВ ДОО – Гостивар, да му издаде налог за исклучување за следните програмски 
сервиси: RTL, CNN, Boomerang, SHOW, DM SAT, HRT 1, RTK, Fashion TV, MTV Adria, 
ТВ Коха (лок.Тетово), ТВ Арт (лок.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, да упати барање за 
спроведување на инспекциски надзор до  Координативното тело за заштита на 
интелектуалната сопственост.                                 

 
 
 

Точка 23 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од моноторингот на 

програмскиот пакет на ПАРМА ШПЕД ДООЕЛ – с. Карпош, Куманово, реализиран на 
16.08.2011 година. 

 
 
 
Точка 24 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа на ТРД ЕВРОСТИЛ 
ДООЕЛ – Крива Паланка, спроведен на 16.08.2011 година. Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права против ТРД ЕВРОСТИЛ ДООЕЛ – Крива Паланка , да му издаде налог за 
исклучување за следните програмски сервиси: BN, TV5 Monde, DW, TOP Music, Fashion 
TV, HRT 1, National Geographic, RTCG, RTS SAT. 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, да упати барање за 
спроведување на инспекциски надзор до  Координативното тело за заштита на 
интелектуалната сопственост.                                 
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Точка 25 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од моноторингот на 

програмскиот пакет на Теленет Ком ДОО – Тетово, реализиран на 10.08.2011година. 
 
 
 
 
Точка 26 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа на КАЛЕ 2001 
ДООЕЛ - Кичево, спроведен на 10.08.2011 година. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да против 
КАЛЕ 2001 ДООЕЛ - Кичево, му издаде налог за исклучување за следните програмски 
сервиси: Tring Tring, Tring max, Tring Super, Tring Planet, CNN, RTL 2, Zone Romantika, 
Eurosport, Eurosport 2, BN, Hayat, DM SAT, Travel&Living, Cartoon Network,  ERA 
(рег.Скопје). 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, да упати барање за спроведување на инспекциски надзор до  
Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.                                 

 
 
 
Точка 27 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од мониторингот на 

програмскиот пакет на операторот на јавна комуникациска мрежа Траншпед Трејд 
Подружница бр.1 Тран Кабел ДООЕЛ– Крива Паланка, спроведен на 16.08.2011 
година. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да против Траншпед Трејд Подружница бр.1 Тран 
Кабел ДООЕЛ– Крива Паланка , да му издаде налог за исклучување за следните 
програмски сервиси: Atlas, TvAnimal Planet, Euronews, BN Music, Eurosport, Eurosport2. 
Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското 
право и сродните права да достави Налог за исклучување на програмскиот сервис што 
се емитува во кабелската мрежа со содржини од реклами на Владата на РМ, со 
укажување на содржината на чл. 113 став 1 од ЗРД, каде е пропишано кои содржини 
можат да бидат застапени на инфо каналот и со напомена дека спорните содржини се 
спротивни на чл. 113 став 1 и на чл. 13 став 2 алинеа 7 од ЗРД, кој забранува еден ист 
субјект во исто време да врши дејност на оператор на јавна комуникациска мрежа и  
радиодифузер. 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, да упати барање за спроведување на инспекциски надзор до  
Координативното тело за заштита на интелектуалната сопственост.                                 

 
 
 
Точка 28 
Советот донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од моноторингот на 

програмскиот пакет на КЕЈБЛТЕЛ ДООЕЛ Скопје, подружница Тетово, реализиран на 
10.08.2011 година. 
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VII-мо продолжение на 3-та седница одржано на 28.11.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 
проф. д-р Томе Груевски,  м-р Алма Машовиќ, акад. Али Алиу, Бранко Радовановиќ, 
Столе Наумов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Лазо 
Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини  и Методи 
Стоименовски. 

Отсутни:  / 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, м-р Борче Маневски, Слободан Беличански, Симона Темелкова, Ружица 
Бошнакоска – Јотевска, Горан Радуновиќ, Владимир Ѓеоргиески и Хари Митриќески - 
Клекачкоски.  
 
       Продолжението на седницата го отвори и го водеше Претседателот на Советот,  

м-р Зоран Стефаноски. Тој најпрво предложи како Точка 59 да се додаде Точката 
"Барање за регистрирање на програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Скупи Кабле ДОО Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.1)", а како Точка 60 да се додаде Точката "Информација за ивршениот 
надзор врз работата на операторите на јавна комуникациска мрежа од Струмица, 
реализиран на 26.11.2011 година од страна на делегирани претставници од Советот за 
радиодифузија". 

Членот на Советот м-р Борис Арсов предложи да се одложи Точката "Барање за 
регистрирање на програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Скупи Кабле 
ДОО Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1)", 
затоа што материјалот за таа точка го добиле многу доцна. Членот на Советот м-р 
Алма Машовиќ ги информираше новите членови на Советот дека при регистрирањето 
на некои пакети на оператори на јавна комуникациска мрежа, биле ставани и 
ѕвездички, со кои условно биле регистрани некои програми и потсети дека со тоа се 
прави повреда на член 111 од Законот за радиодифузната дејност. Членот на Советот 
м-р Зоран Трајчевски побара Точка 1 на Дневниот ред да биде Точката  "Информација 
за ивршениот надзор врз работата на операторите на јавна комуникациска мрежа од 
Струмица, реализиран на 26.11.2011 година од страна на делегирани претставници од 
Советот за радиодифузија". Советот одлучи да се одложи Точката "Барање за 
регистрирање на програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Скупи Кабле 
ДОО Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1)" 
за наредната седница, а воедно одлучи Точка 1 на Дневниот ред да биде Точката  
"Информација за ивршениот надзор врз работата на операторите на јавна 
комуникациска мрежа од Струмица, реализиран на 26.11.2011 година од страна на 
делегирани претставници од Советот за радиодифузија". 

Потоа Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, го предложи  
Дневниот ред за седмото продолжение на 3-та седница. За седницата едногласно 
беше усвоен и утврден следниот:  
 

Д н е в е н   р е д 
 

 
1. Информација за ивршениот надзор врз работата на операторите на јавна 

комуникациска мрежа од Струмица, реализиран на 26.11.2011 година од страна на 
делегирани претставници од Советот за радиодифузија. 

2. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа на ТРД – оператор на кабелска мрежа Астра Плус 
ДООЕЛ Кочани (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2). 

3.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6). 
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4. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7). 

5.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.2) 

6.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.3) 

7.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 

8.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 

9.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, 
Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.14) 

10.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13). 

11. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11). 

12.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12). 

13.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12). 

14.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13). 

15. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13). 

16.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1). 

17. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10). 

18.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16). 

19.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор (ПОТВРДА ЗА 
ДИГИТАЛЕН РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1). 

20.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2). 

21.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Омега Нет ДОО Демир Хисар (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2). 

22. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6). 
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23.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9). 

24.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа МИКС НЕТ ДООЕЛ Битола (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4). 

25.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10). 

26.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11). 

27.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2). 

28.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ИЛИНДЕН Медиа ДООЕЛ, с.Ерџелија, Свети 
Николе (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1). 

29.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО Брвеница (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН  ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6). 

30.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Парма Шпед ДООЕЛ с.Карпош, Куманово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7). 

31.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Астра Плус ДООЕЛ Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1). 

32. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1). 

33.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 

34.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН САТ ДОО Виница (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 

35.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.17). 

36.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.2). 

37.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје, 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ  ПАКЕТ бр.3). 

38.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.18). 

39.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 

40.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.19). 

41.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12). 

42.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
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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.8). 

43.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети 
Николе (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10). 

44.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 

45.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.9). 

46.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11). 

47.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел 
Струмица (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 

48.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
подружница Неготино (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2). 

49.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4). 

50.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, за сите 
градови во РМ (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.1). 

51.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.20). 

52.  Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.21). 
            53. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје, за градовите Скопје, Велес, 
Штип, Прилеп, Куманово, Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.15). 
            54. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
            55. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2). 

 56. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
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 АНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.16). 
             57. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на   
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје  (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.22). 

58. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на  
ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Л Нет Лабуништа (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2). 
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59. Барање за дополнување на регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД 
– оператор на кабелска мрежа Кабел Кам ДООЕЛ Росоман (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.4). 

 
 

На предлог на членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, поради немање увид во 
договорите за регулирани авторски права на предложените програмски пакети, 
Советот ги прифати сите подолу наведени барања за дополнување на регистрираниот 
збирен програмски пакет, со забелешка дека одговорноста за веродостојноста на 
податоците поднесени за усвојување до Советот ја сноси Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права  и вработените кои 
учествувале во подготовка на материјалите. При гласањето, против овој предлог беа 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Стефаноски, акад. Бојан шоптрајанов, акад Али 
Алиу, воздржан беше проф.д-р Томе Груевски, а другите 10 членови на Советот гласаа 
"за". При гласањето, отсутен беше Заменикот на преседателот, м-р Милаим Фетаи.Со 
горенаведената забелешка, се прифати Барањето за дополнување на регистрираниот 
збирен програмски пакет на сите оператори на јавна комуникациска мрежа, чии 
барања беа ставени на дневен ред на Осмото продолжение на 3 седница.    

На предлог на членот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да достави предупредување до операторите на јавна комуникациска мрежа на 
кои им беа прифатени барањата на оваа седница, а на кои им се истечени договорите 
за регулирани авторски права и да побара од нив во рок од 15 дена од денот на 
приемот на известувањето од Советот, да достават до Советот договори за 
регулирани авторски права. Во спротивно, нивните програмски пакети нема да бидат 
валидни. 

 
 
 

Точка 1 
Советот ја усвои предложената Информација за ивршениот надзор врз работата на 

операторите на јавна комуникациска мрежа од Струмица, реализиран на 26.11.2011 
година од страна на делегирани претставници од Советот за радиодифузија. 

Советот го усвои предложениот Извештај од спроведениот надзор на пакетот 
програмски сервиси на ТРД Кабел Нет ДОО Струмица, реализиран на ден 26.11.2011 
година од страна на делегирани претставници од Советот за радиодифузија. Советот 
донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои 
операторот на јавна комуникациска мрежа ТРД Кабел Нет ДОО Струмица ги нема 
регулирано авторските права: VH-1, Rai Uno, Cinemania, Cartoon Network, Sport Klub 
plus, Sky Net plus, Viasat Explorer, Fen, HRT 1, b-tv, MTV, Fishing & Hunting, Fox Crime, 
CNN, Viasat History, Balkanika, DOQ, TV1000, Ultra, National Geographic, Sat1, TV5 
Monde, Pink music, RTCG, boomerang, klasictv, Sport Klub, RTS-SAT, DM Sat, Viasat 
Nature, Fox Life, National Geographic WILD, Rai Due, zone romantic, Алфа ТВ, БОМ, 
Телма, Сител, МТВ1, Алсат М, К-15 музика, Канал 5, Пинк 15 минус, ВИС, Наша ТВ, 
Канал 5 плус, МТВ 2, Сител 3 и Интел. Во налогот за исклучување на програмските 
сервиси да биде нагласено дека Советот за радиодифузија во рамките на своите 
законски надлежности има можност да превземе и други законски мерки за 
санкционирање на непочитувањето на Законот за радиодифузната дејност, односно 
против Трговското радиодифузно друштво Кабел Нет ДОО Струмица, согласно 
Законот има можност да поведе прекршочна постапка при што да побара, за сторениот 
прекршок, покрај глобата, на правното лице да му се изрече и санкција привремена 
забрана за пренос на програмски сервиси преку јавна комуникациска мрежа, во траење 
од 6 месеци до 2 години, согласно член 166, став 6 од Законот за радиодифузната 
дејност („Службен весник на РМ“, бр.100/05, бр.19/07, бр.103/08, бр.152/08, 6/2010, 
бр.145/2010 и 97/2011), а на одговорното лице во правното лице покрај глобата  да му 
се изрече и санкција привремена забрана за вршење на професија, дејност или 
должност во траење од 1 година до 2 години, согласно член 166, став 7 од Законот за 
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радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“, бр.100/05, бр.19/07, бр.103/08, 
бр.152/08, 6/2010, бр.145/2010 и 97/2011). 

Советот го усвои предложениот Извештај од спроведениот надзор на пакетот 
програмски сервиси на Трговското радиодифузно друштво-кабловска телевизија РОБИ 
ДООЕЛ Штип подружница Телекабел Струмица, реализиран на ден 26.11.2011 година 
од страна на делегирани претставници од Советот за радиодифузија. Советот донесе 
одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси за кои операторот на 
јавна комуникациска мрежа Трговското радиодифузно друштво-кабловска телевизија 
РОБИ ДООЕЛ Штип подружница Телекабел Струмица ги нема регулирано авторските 
права: OBN, B92 info, VH-1, Universal Channel, tve и Jungle TV. Во налогот за 
исклучување на програмските сервиси да биде нагласено дека Советот за 
радиодифузија во рамките на своите законски надлежности има можност да превземе 
и други законски мерки за санкционирање на непочитувањето на Законот за 
радиодифузната дејност, односно против Трговското радиодифузно друштво-
кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип подружница Телекабел Струмица, согласно 
Законот има можност да поведе прекршочна постапка при што да побара, за сторениот 
прекршок, покрај глобата, на правното лице да му се изрече и санкција привремена 
забрана за пренос на програмски сервиси преку јавна комуникациска мрежа, во траење 
од 6 месеци до 2 години, согласно член 166, став 6 од Законот за радиодифузната 
дејност („Службен весник на РМ“, бр.100/05, бр.19/07, бр.103/08, бр.152/08, 6/2010, 
бр.145/2010 и 97/2011), а на одговорното лице во правното лице покрај глобата  да му 
се изрече и санкција привремена забрана за вршење на професија, дејност или 
должност во траење од 1 година до 2 години, согласно член 166, став 7 од Законот за 
радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“, бр.100/05, бр.19/07, бр.103/08, 
бр.152/08, 6/2010, бр.145/2010 и 97/2011). 
 
 

Точка 2 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Астра 
Плус ДООЕЛ Кочани и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 
13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Астра Плус ДООЕЛ Кочани. 

 
 
 

Точка 3 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Филаделфија 2002 ДОО Кочани и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани. 
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Точка 4 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Филаделфија 2002 ДОО Кочани и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани. 

 
 
 
Точка 5 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Империјал С ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје. 

 
 

 
Точка 6 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Империјал С ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Империјал С ДООЕЛ Скопје. 

 
 

 
Точка 7 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел 
Риз ДООЕЛ Кочани и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 
13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
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управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кабел Риз ДООЕЛ Кочани. 
 
 
 

Точка 8 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел 
Риз ДООЕЛ Кочани и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 
13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кабел Риз ДООЕЛ Кочани. 

 
 

 
Точка 9 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.14 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. При гласањето, 13 
членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје. 

 
 

 
Точка 10 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Скопје и да му издаде Потврда бр.13 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница 
Скопје. 
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Точка 11 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Штип и да му издаде Потврда бр.11 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница 
Штип. 

 
 
 

Точка 12 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Велес и да му издаде Потврда бр.12 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница 
Велес. 
 
 
 

Точка 13 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Куманово и да му издаде Потврда бр.12 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница 
Куманово. 
 
 
 

Точка 14 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Прилеп и да му издаде Потврда бр.13 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
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пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница 
Прилеп. 
 
 
 

Точка 15 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница Тетово и да му издаде Потврда бр.13 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кејблтел ДООЕЛ Скопје Подружница 
Тетово. 

 
 
 

Точка 16 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД 
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација 
на дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар. 

 
 
 
Точка 17 
 Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД 
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар. 
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Точка 18 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации Скопје и да му издаде Потврда 
бр.16 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", 
воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје. 

 
 
Точка 19 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа БИВ 
ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на 
дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор. 

 
 
 
Точка 20 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа БИВ 
ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа БИВ ПИРАМИДА Делчево, с.Звегор. 

 
 
 
Точка 21 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Омега 
Нет ДОО Демир Хисар и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
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предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Омега Нет ДОО Демир Хисар.  

 
 
 
Точка 22 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
 

Точка 23 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 
16 ДОО Ресен и да му издаде Потврда бр.9 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 
членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 
 
Точка 24 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа МИКС 
НЕТ ДООЕЛ Битола и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 
13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
МИКС НЕТ ДООЕЛ Битола. 

 
 
 
Точка 25 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
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Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.10 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 

 
 

 
Точка 26 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.11 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 

 
 
 
Точка 27 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 

 
 
 
Точка 28 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
ИЛИНДЕН Медиа ДООЕЛ, с.Ерџелија, Свети Николе и да му издаде Потврда бр.1 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
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пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ИЛИНДЕН Медиа ДООЕЛ, с.Ерџелија, 
Свети Николе. 

 
 
 
Точка 29 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа СУПЕР 
КАБЕЛ ДОО Брвеница и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа СУПЕР КАБЕЛ ДОО Брвеница. 

 
 
 
Точка 30 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Парма 
Шпед ДООЕЛ с.Карпош, Куманово и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Парма Шпед ДООЕЛ с.Карпош, Куманово. 

 
 
 
Точка 31 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Астра 
Плус ДООЕЛ Кочани и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Астра Плус ДООЕЛ Кочани. 

 
 
 
Точка 32 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел 
Риз ДООЕЛ Кочани и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
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При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Кабел Риз ДООЕЛ Кочани. 

 
 
 
Точка 33 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Филаделфија 2002 ДОО Кочани и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на 
дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Филаделфија 2002 ДОО Кочани.  

 
 

 
Точка 34 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ВИН 
САТ ДОО Виница и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 
членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
ВИН САТ ДОО Виница. 

 
 
 
Точка 35 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации Скопје и да му издаде Потврда 
бр.17 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", 
воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје. 
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Точка 36 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД – 
оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница и да му издаде Потврда 
бр.2 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница. 

 
 
 
Точка 37 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД 
Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје. 

 
 
 
Точка 38 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје и да му издаде Потврда 
бр.18 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", 
воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје. 

 
 
 
Точка 39 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД 
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар и да му издаде Потврда бр.11 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
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претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар. 

 
 
 
Точка 40 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје и да му издаде Потврда 
бр.19 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", 
воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје. 

 
 
 
Точка 41 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип и да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 
членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
РОБИ ДООЕЛ Штип. 

 
 
 
Точка 42 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружници Телекабел  и да му издаде Потврда бр.8 за регистрација на 
дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, Струмица, 
Кочани и Кавадарци. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници 
Телекабел. 
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Точка 43 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница Телекабел  Свети Николе и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел  Свети Николе. 

 
 
 
Точка 44 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Скопје. 

 
 
 
Точка 45 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Велес. 

 
 
 
Точка 46 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола и да му издаде Потврда бр.11 за 
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регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ 
Битола. 

 
 
 
Точка 47 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица и да му издаде Потврда бр.10 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница 
Телекабел Струмица. 

 
 
Точка 48 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел 
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, подружница Неготино и да му издаде Потврда бр.2 
за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан 
беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци, 
подружница Неготино. 

 
 
 
Точка 49 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел 
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
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на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Инел Интернационал ДООЕЛ Кавадарци. 

 
 
 

Точка 50 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел 
Интернационал ДООЕЛ Кавадарци и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на 
дигитален програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа, за сите градови во РМ.. При гласањето, 13 членови на Советот 
гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше 
Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Инел Интернационал 
ДООЕЛ Кавадарци. 

 
 
 
Точка 51 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје и да му издаде Потврда 
бр.20 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", 
воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје. 

 
 
 
Точка 52 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Македонски Телеком АД за електронски комуникации  Скопје и да му издаде Потврда 
бр.21 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување 
преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", 
воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на 
претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје. 
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Точка 53 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.15 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа, 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. При гласањето, 13 
членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје. 

 
 
 
Точка 54 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар и да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 13 
членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар. 

 
 
 
Точка 55 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ 
Гостивар и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на дигитален програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето, 
13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар. 

 
 
 
Точка 56 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје и да му издаде Потврда бр.16 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа, 
за градовите Скопје, Велес, Штип, Прилеп, Куманово, Тетово. При гласањето, 13 
членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе Груевски, а при 
гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим Фетаи. Советот го 
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задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје. 

 
 
 
Точка 57 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации  Скопје и да му издаде Потврда бр.22 за регистрација на програмски 
пакет  на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на Македонски Телеком 
АД за електронски комуникации  Скопје. 

 
 
 
Точка 58 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел 
Л Нет Лабуништа и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Кабел Л Нет Лабуништа. 

 
 
 
Точка 59 
Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 

регистрираниот збирен програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел 
Кам ДООЕЛ Росоман и да му издаде Потврда бр.4 за регистрација на дигитален 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето, 13 членови на Советот гласаа "за", воздржан беше проф. д-р Томе 
Груевски, а при гласањето, отсутен беше Заменикот на претседателот, м-р Милаим 
Фетаи. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1.Советот го задолжи Секторот за 
европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата 
на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на 
кабелска мрежа Кабел Кам ДООЕЛ Росоман. 
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VIII-то продолжение на 3-та седница одржано на 26.12.2011 година 
 
 

Присутни членови на Советот: м-р Зоран Стефаноски, м-р Милаим Фетаи, 
проф. д-р Томе Груевски,  м-р Алма Машовиќ, акад. Али Алиу, Бранко Радовановиќ, 
Столе Наумов, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Борис Арсов, м-р Зоран Трајчевски, Лазо 
Петрушевски, Замир Мехмети, м-р Методија Јанчески и Методи Стоименовски. 

Отсутни:  Селвер Ајдини  (најавено и оправдано отсуство). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, Огнен 

Неделковски, Слободан Беличански, Симона Темелкова, Ружица Бошнакоска – 
Јотевска, Владимир Ѓеоргиески и Арѓент Џелили.  
 

Продолжението на седницата го отвори и го водеше Претседателот на Советот,  
м-р Зоран Стефаноски, кој го предложи Дневниот ред за осмото продолжение на 3-та 
седница. За седницата едногласно беше усвоен и утврден следниот:  

 
Д н е в е н   р е д 

 
 
           1. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 

2. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО Ресен (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.7) 

3. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Скупи Кабле ДОО Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
           4. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД 
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ДИГИТАЛЕН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
           5. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД Ри-Го 
кабел сат с.Мирковци, Скопје (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 
бр.4) 
           6. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Мултимедија-Нет ДОО Скопје, подружница Куманово 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
           7. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД 
Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.13) 
            8. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Кабел Нет ДОО Струмица (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.1) 
            9. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на Друштво за 
трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје  (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ 
ПАКЕТ бр.5) 
          10. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Супер Хит ДООЕЛ Градско (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.5) 
          11. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на 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.9) 
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 12. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
          13. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ДИГИТАЛЕН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.3) 
          14. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кочани (ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН 
ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.6) 
          15. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 
          16. Барање за 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) 
          17. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.12) 
          18. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
          19. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.10) 
          20. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје 
(ПОТВРДА ЗА РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.11) 
          21. Барање за дополнување на регистрираниот програмски пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Галавизион 5 Компани ДООЕЛ Битола (ПОТВРДА ЗА 
РЕГИСТРИРАН ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ бр.2) 
         22. Извештај со предлог мерки од мониторинг на програмски пакет на Алтра Сат 
2000 ДООЕЛ Охрид направен врз основ на доставени снимки од Македонски Телеком 
АД. 
         23. Извештај со предлог мерки од мониторинг на програмски пакет на 
Филаделфија 2002 ДООЕЛ-Кочани направен врз основ на доставени снимки од 
Македонски Телеком АД. 
         24. Извештај со предлог мерки од мониторинг на програмски пакет на 
Мултимедија Нетворк Л ДООЕЛ-Гостивар направен врз основ на доставени снимки од 
Македонски Телеком АД. 
        25. Извештај со предлог мерки од мониторинг на програмски пакет на Теленет Ком 
ДОО Тетово направен врз основ на доставени снимки од Македонски Телеком АД. 
        26. Извештај со предлог мерки од мониторинг на програмски пакет на Астра Плус 
ДООЕЛ Кочани направен врз основ на доставени снимки од Македонски Телеком АД. 
        27. Извештај со предлог мерки од мониторинг на дигиталниот програмски пакет на 
Астра Плус ДООЕЛ Кочани направен врз основ на доставени снимки од Македонски 
Телеком АД. 
       28. Извештај со предлог мерки од мониторинг на дигиталниот програмски пакет на 
ТО-МИ ДОО Радовиш направен врз основ на доставени снимки од Македонски 
Телеком АД. 
       29. Извештај за преземени активности за евидентирање на операторите на јавни 
комуникациски мрежи. 
       30. Информација по жалбата на управителот на кабелскиот оператор Мултимедиа 
Нетворк Л – ДООЕЛ – Гостивар, лицето Лаврдим Селими  од Гостивар, изјавена 
против Записникот за констатиран прекршок бр. 03-3407/1 од 22.09.2011 година и 
против издадениот платен налог бр.03-3407/4 од  04.10.2011 година.  
       31. Информација по жалбата на кабелскиот оператор Б2 НЕТ ДОО Кичево и 
неговиот управител Билјана Меноска од Кичево изјавена против записникот за 



75 
 

констатиран прекршок  бр. 03-3408/1 од 22.09.2011 година и против издадениот платен 
налог бр.03-3408/4 од  04.10.2011 година. 
       32. Разно. 
        -   Информација од БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ и од Македонски 
Телеком АД за електронски комуникации – Скопје за моменталната состојба во врска 
со регулирањето на авторските права и другите сродни права во областа на 
кабелското реемитување. 
        -    Информација за извршениот надзор врз работата на операторите на јавна 
комуникациска мрежа од Тетово, Желино и Теарце. 
 
 
 

Точка 1 
Советот одлучи да се прифатат Барањата за регистрација на програмски пакет и  

Барањата за дополнување на регистрираниот програмски пакет на горенаведените 
оператори на кабелска мрежа, при што не се дава согласност за телевизиските 
програмски сервиси OBN и Al Jazeera Balkan. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да побара 
повеќе информации и да изврши дополнителни консултации со цел да ги провери 
правните можности за уредување на авторските и сродните права за реемитување на 
програмските сервиси OBN, и тоа од сопствена и туѓа продукција, и земјата на потекло 
на Al Jazeera Balkan, односно која земја има јурисдикција врз овој телевизиски 
програмски сервис.    
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО 
Ресен и да му издаде Потврда бр.10 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р 
Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 

Точка 2 
     Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Канал 16 ДОО 
Ресен и да му издаде Потврда бр.7 за регистрација на дигитален програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р 
Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Канал 16 ДОО Ресен. 

 
 

Точка 3 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Скупи Кабле 
ДОО Скопје и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 



76 
 

гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа 
"за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Скупи Кабле ДОО Скопје. 

 
 
Точка 4 

      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар и 
да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на дигитален програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р 
Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, 
ДООЕЛ Гостивар. 
 

 
 

Точка 5 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје и да му 
издаде Потврда бр.4 за регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за 
реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Зоран 
Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма 
Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја 
запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – 
Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со 
јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во 
програмскиот пакет на ТРД Ри-Го кабел сат с.Мирковци, Скопје. 

 
 
 

Точка 6 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Мултимедија-
Нет ДОО Скопје, подружница Куманово и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација 
на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска 
мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р 
Методија Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Мултимедија-Нет ДОО Скопје, подружница Куманово. 
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Точка 7 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар и 
да му издаде Потврда бр.13 за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-
р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р Борис Арсов и м-р 
Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на ТРД Мултимедија Нетворк Л, ДООЕЛ Гостивар. 
 

 
 

Точка 8 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Кабел Нет 
ДОО Струмица и да му издаде Потврда бр.1 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р 
Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Кабел Нет ДОО Струмица. 

 
 

Точка 9 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО 
Скопје и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет на програмски 
сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-
р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р Борис Арсов и м-р 
Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената управна 
постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и 
односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за радиодифузија 
измената во програмскиот пакет на Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО 
Скопје. 
 
 
 

Точка 10 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Супер Хит 
ДООЕЛ Градско и да му издаде Потврда бр.5 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р 
Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Супер Хит ДООЕЛ Градско. 
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 Точка 11 

       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружници Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, 
Битола, Св.Николе, Струмица, Кочани и Кавадарци и да му издаде Потврда бр.9 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружници 
Телекабел - Дигитален пакет, за градовите Скопје, Велес, Штип, Битола, Св.Николе, 
Струмица, Кочани и Кавадарци. 

 
 
 

Точка 12 
       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком 
ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на програмски пакет на 
програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р 
Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
Теленет Ком ДОО Тетово. 

 
 
 

Точка 13 
      Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Теленет Ком 
ДОО Тетово и да му издаде Потврда бр.3 за регистрација на дигитален програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа 
"за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Теленет Ком ДОО Тетово. 
 
 
 

 Точка 14 
       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кочани и да му издаде Потврда бр.6 за регистрација на програмски пакет 
на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При гласањето 
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воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р 
Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа "за". Советот 
го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за предметите од првостепената 
управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот за европска и меѓународна 
соработка и односи со јавноста да ја објави на веб страницата на Советот за 
радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа 
РОБИ подружница Кочани. 

 
 

 
 Точка 15 

       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ 
подружница Кавадарци и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа 
"за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ подружница Кавадарци. 
 

 
 
Точка 16 

       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип Подружница Телекабел Свети Николе и да му издаде Потврда бр.11 за 
регистрација на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку 
комуникациска мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 
членови на Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на 
пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во 
Уписникот за предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го 
задолжи Секторот за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја 
објави на веб страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот 
пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница 
Телекабел  Свети Николе. 

 
 
 

 Точка 17 
       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип Подружница МОБИ Битола и да му издаде Потврда бр.12 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа 
"за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип Подружница МОБИ Битола. 
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 Точка 18 
       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружница Телекабел Струмица и да му издаде Потврда бр.11 за регистрација 
на програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска 
мрежа. При гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р 
Методија Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на 
Советот гласаа "за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и 
заштита на авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Струмица. 
 
 
 

 Точка 19 
       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружница Телекабел Велес и да му издаде Потврда бр.10 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа 
"за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Велес. 
 
 
 

 Точка 20 
       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ 
Штип, Подружница Телекабел Скопје и да му издаде Потврда бр.11 за регистрација на 
програмски пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. 
При гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа 
"за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа РОБИ ДООЕЛ Штип, Подружница Телекабел Скопје. 
 
 
 

Точка 21 
       Советот донесе заклучок да го прифати Барањето за дополнување на 
регистрираниот програмски пакет на ТРД – оператор на кабелска мрежа Галавизион 5 
Компани ДООЕЛ Битола и да му издаде Потврда бр.2 за регистрација на програмски 
пакет на програмски сервиси за реемитување преку комуникациска мрежа. При 
гласањето воздржани беа м-р Зоран Трајчевски, Лазо Петрушевски, м-р Методија 
Јанчески м-р Борис Арсов и м-р Алма Машовиќ, другите 9 членови на Советот гласаа 
"за". Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да ја запише потврдата во Уписникот за 
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предметите од првостепената управна постапка – Уп 1. Советот го задолжи Секторот 
за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста да ја објави на веб 
страницата на Советот за радиодифузија измената во програмскиот пакет на ТРД – 
оператор на кабелска мрежа Галавизион 5 Компани ДООЕЛ Битола. 
 
 
 

Точка 22 
       Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од 
мониторинг на програмскиот пакет на Алтра Сат 2000 ДООЕЛ – Охрид (Снимки 
доставени од Македонски Телеком АД), реализирани на 04.10.2011 година. Советот 
едногласно донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси 
кои операторот на јавна комуникациска мрежа Алтра Сат 2000 ДООЕЛ – Охрид ги 
реемитувал, а за кои нема добиено потврда од Советот за радиодифузија: HRT 1, ATV, 
ZDF, Sport Klub, Super RTL, Cinemania, Sport Klub plus, Deluxe music, RTS, Ultra, b92, 
DM Sat, DoQ, Rai Uno, Nat.Geo.WILD, Пинк 15 минус, ТВМ  (лок.Охрид), ТВ Морис  
(лок.Охрид), НТВ (лок.Охрид), A2, Канал 5 плус, К-15 музика, Канал 5, Алсат М. 
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 Алтра Сат 2000 ДООЕЛ – Охрид. Совето го задолжи 
Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните 
права да го реализира овој Заклучок согласно Правилникот за внатрешна организација 
и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ. 
 
 
 

Точка 23 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од 

мониторинг на програмскиот пакет на Филаделфија 2002 ДООЕЛ – Кочани (Снимки 
доставени од Македонски Телеком АД), реализирани на 22.09.2011 година. Советот 
донесе едногласно одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси 
кои операторот на јавна комуникациска мрежа Филаделфија 2002 ДООЕЛ - Кочани ги 
реемитувал, а за кои нема добиено потврда од Советот за радиодифузија: RTCG, 
Hayat, VIVA и Наша ТВ. 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 Филаделфија 2002 ДООЕЛ - 
Кочани. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да го реализира овој Заклучок согласно 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и 
задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ. 
 
 

Точка 24 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од 

мониторинг на програмскиот пакет на Мултимедиа Нетворк Л ДООЕЛ – Гостивар 
(Снимки доставени од Македонски Телеком АД), реализирани на 27.09.2011 година. 
Советот едногласно донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските  
сервиси кои операторот на јавна комуникациска мрежа Мултимедиа Нетворк Л ДООЕЛ 
– Гостивар ги реемитувал, а за кои нема добиено потврда од Советот за 
радиодифузија: OBN, RTS, HRT 1, Super sport 2, Euronews, FTV, Deluxe Music, RTCG, 
Balkanika, dost, tvsh, Super sport 1, TVSH, ERT, SHOW, B92, Music AL, LIG TV, Tring 
world, Tring max, Boomerang, RTCG, TOP  channel, Pink plus, HRT 2, Алфа ТВ, Алсат М, 
Канал 5, Телма, ТВ Арт (лок. Тетово), A2, Сител 3, ТВ Кисс (лок. Тетово), ТВ Коха (лок. 
Тетово). Согласно член 37, став 1 точка 6 од Законот за радиодифузната дејност,  
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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 Мултимедиа Нетворк Л ДООЕЛ – Гостивар. Советот го 
задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на авторското право и 
сродните права да го реализира овој Заклучок согласно Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работните места и задачите на Стручната служба 
на Советот за радиодифузија на РМ. 

 
 
 

Точка 25 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на програмскиот пакет на Теленет Ком – Тетово (Снимки доставени од 
Македонски Телеком АД), реализирани на 26.09.2011 година. Советот едногласно 
донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси кои 
операторот на јавна комуникациска мрежа Теленет Ком – Тетово ги реемитувал, а за 
кои нема добиено потврда од Советот за радиодифузија: TOP Channel, RTV 21, Digi 
Aksion, Bang Bang, Klan Kosova, S news, Deluxe music, S - TV  samanyoulu,  Atlas TV, 
Boomerang, Fashion TV, Digi Komedi, Hayat, 21 plus, Канал 5, АБ Канал, ТВ Кисс (лок. 
Тетово), Телма, ТВ Менада (лок.Тетово), ТВ Скај (лок.Тетово). 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 Теленет 
Ком – Тетово. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да го реализира овој Заклучок согласно 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и 
задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ. 

 
 
 

Точка 26 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на програмскиот пакет на Астра плус-Кочани (Снимки доставени од 
Македонски Телеком АД), реализирани на 18.09.2011 година. Советот едногласно 
донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси кои 
операторот на јавна комуникациска мрежа Астра плус-Кочани ги реемитувал, а за кои 
нема добиено потврда од Советот за радиодифузија: Pro 7, RTL, VIVA, B92 info, RTS, 
Hayat, OTV Valentino, HRT 1, Discovert Channel, Atlas TV, Fashion TV, TV 1000, Astro TV, 
Viasat History, Planeta, RTCG,  БОМ,  Сител, Сител 3,  К-15 музика, Пинк 15 минус, 
Канал 5. 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 Астра плус-Кочани. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да го 
реализира овој Заклучок согласно Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

 
 
 

Точка 27 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај од 

мониторингот на дигиталниот програмски пакет на Астра плус-Кочани (Снимки 
доставени од Македонски Телеком АД), реализирани на 18.09.2011 година. Советот  
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едногласно донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси 
кои операторот на јавна комуникациска мрежа Астра плус-Кочани ги реемитувал, а за 
кои нема добиено потврда од Советот за радиодифузија: Pro 7, RTL, VIVA, B92 info, 
RTS, Hayat, OTV Valentino, HRT 1, Discovert Channel, Atlas TV, Fashion TV, TV 1000, 
Astro TV, Viasat History, Planeta, RTCG, Super Sport 1, Super Sport 2, Super Sport 3, 
Super Sport 4, Klan TV, TVSH, MTV Hits, MTV Dance, VH-1 classic, MTV Rocks, БОМ, 
Сител, Сител 3, К-15 музика, Пинк 15 минус, Канал 5. 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 Астра плус-
Кочани. Советот го задолжи Секторот за спречување на пиратерија и заштита на 
авторското право и сродните права да го реализира овој Заклучок согласно 
Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места и 
задачите на Стручната служба на Советот за радиодифузија на РМ. 

 
 
 
Точка 28 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои Се усвојува предложениот 

Извештај од мониторингот на програмскиот пакет на ТО-МИ ДОО – Радовиш (Снимки 
доставени од Македонски Телеком АД), реализирани на 15.10.2011 година. Советот 
едногласно донесе одлука да издаде Налог за исклучување на програмските сервиси 
кои операторот на јавна комуникациска мрежа ТО-МИ ДОО – Радовиш ги реемитувал, 
а за кои нема добиено потврда од Советот за радиодифузија: Viasat Nature, 24 Вести и 
ТВ Сонце. 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 ТО-МИ ДОО – Радовиш. Советот го задолжи Секторот за 
спречување на пиратерија и заштита на авторското право и сродните права да го 
реализира овој Заклучок согласно Правилникот за внатрешна организација и 
систематизација на работните места и задачите на Стручната служба на Советот за 
радиодифузија на РМ. 

 
 
 

Точка 29 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложениот Извештај за 

преземени активности за евидентирање на операторите на јавни комуникациски мрежи 
и известување на јавноста за содржината на нивните програмски пакети. 
 
 
 

Точка 30 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои предложената Информација по 

жалбата на управителот на кабелскиот оператор Мултимедиа Нетворк Л – ДООЕЛ – 
Гостивар, лицето Лавдрим Селими од Гостивар, изјавена против Записникот за 
констатиран прекршок бр. 03-3407/1 од 22.09.2011 година и против издадениот платен 
налог бр.03-3407/4 од  04.10.2011 година. Бидејќи споменатиот оператор, на денот на 
мониторингот (10.08.2011 година) ги имал регулирано правата за телевизиските 
програмски сервиси: N 24, HRT 1, RT CG (РТ Црнa Гора), ТV SH и ТRТ International, 
Советот одлучи жалбата за нив да биде усвоена, и да биде поднесено барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежниот Основен суд во Кичево, само за 
следниве, во критичното време нерегулирани програмски сервиси:  Fashion ТV, Show, 
Top Channel и  HRT 2. 
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Точка 31 
Советот едногласно донесе заклучок да се усвои Се усвојува предложената 

Информација по жалбата на кабелскиот оператор Б2 НЕТ ДОО Кичево и неговиот 
управител Билјана Меноска од Кичево изјавена против записникот за констатиран 
прекршок  бр. 03-3408/1 од 22.09.2011 година и против издадениот платен налог бр.03-
3408/4 од  04.10.2011 година. Бидејќи не се приложени докази кон жалбата, а  на денот 
кога е е констатиран прекршокот (10.08.2011 година), детализиран во записникот за 
констатиран прекршок бр. 03-2408/1 од 22.09.2011 година бил регистриран 
телевизискиот програмски сервис ZDF, жалбата на операторот Б2 НЕТ ДОО Кичево и 
неговиот управител Билјана Меноска од Кичево да биде усвоена само за 
телевизискиот програмски сервис ZDF, а за другите телевизиски програмски сервиси (1 
PRVA (srpski), Aksion, B 92, BN Music, EXP shkerence, FEN TV, Fashion TV, HRT 1, RTS, 
RTV 21, Top channel, Travel и Vision plus) да биде поднесено барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежниот Основен суд во Кичево. 

 
 
 
      Точка 32 

Разно. 
        -   Советот едногласно донесе заклучок да се усвои Информацијата од БЛИЗУ 
МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ и од Македонски Телеком АД за електронски 
комуникации – Скопје за моменталната состојба во врска со регулирањето на 
авторските права и другите сродни права во областа на кабелското реемитување. 
        -  Советот едногласно донесе заклучок да се усвои Информацијата за извршениот 
надзор врз работата на операторите на јавна комуникациска мрежа од Тетово, Желино 
и Теарце, извршен на 23.12.2011 година, во соработка со Координативното тело за 
интелектуална сопственост. 
 
 
 
 
 
 Бр. 02-529/1           Совет за радиодифузија на РМ 

10.02.2012 година                                                 П р е т с е д а т е л, 
              С к о п ј е                                    м-р Зоран СТЕФАНОСКИ, с.р. 
 
                    
                         
 
Записникот го водеше, 
Огнен Неделковски 
 
 
 


