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Robin Hood ИПТВ Македонија - Образец за поАн�сува�е .�ретставка -
. 
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Почитувани, 

Во прилог Ви доставуваме преставка против "Robin Hood ИПТВ Македонија". 

Со почит, 

' 

nevena.kostic@neotel.mk 
legal@neotel.mk 

This message has been scanned f ш viruses and 
dangeшus content by MaiIScanner, and is 

believed to be clean. 
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ОБРАЗЕЦ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕТСТАВКАЈРЕАКЦWЈд� ;во за ;елеkомуниkации и услуги 
. НЕОТЕЛ доо извоз-увоз 

Бp.Q]OG -!/ 318/1 
Подносител - Име и презиме ) lf, 1( 1 r 202 Огон. 

Сl<ОПЈЕ 

\ Друштво за телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ ДОО Скопје

Податоци за контакт: Поштенска адреса/електронска адреса и/или телефонски број 
(за доставување одговор) 

1 

Назив на субјектот на кој се однесува претставката/реакцијата (радио, телевизија, 
оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, печатен медиум) 

Robin Hood ИПТВ Македонија 
http://robinhoodtv .xyz/index.html 

тел: 075 332 880 

Датум и период (време на емитување или реемитување) на кој се однесува 
претставката/реакцијата 

\ Од 20.11.2020·1

Опис 
(Подетално образложете на што точно се однесува Вашата реакција) 
Компанијата „Robin Hood ИПТВ Македонија" ,не е ниту лиценциран оператор согласно
членот 56 од ЗАВМУ и не е содржана во ·регистарот на даватели на такви услуги 
согласно членот 57 од истиот за1<0н, така 'што давањето на такви услуги е строго
забрането. • 
Согласно член 143 став 1 (1) Оператор може; да ги реемитува програмските сервиси на
домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат 
добиено дозволата за обезбедување на теле�изиско или радио емитување и врз основа 
на регулирани авторски права и сродни права, согласно со Законот за авторските права 
и сродните права. 
Бидејќи тие програми се нерегистрирани на територијата на РСМ, ја поднесуваме оваа 
претставка против компанијата Robin Hood ИПТВ Македонија со цел да постапите
согласно законот за прекин на давање на вак�и услуги како не би се создавала нелојална 
конкуренција кон регуларните оператори. 
Компанијата Robin Hood ИПТВ Македонија не е ниту лиценциран оператор согласно
членот 56 од ЗАВМУ и не е содржана во регистарот на даватели на такви услуги 
согласно членот 57 од истиот закон, така што давањето на та1<ви услуги е строго 
забрането. 

Ви благодариме! 


