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Планирани активности: 
 

1. Воспоставување на наплатата на радиодифузната такса 
2. Медиумско окрупнување 
3. Либерализација на пазарот и олеснување на можностите за влез на нови 

субјекти 
4. Следење и заштита на конкуренцијата 
5. Операционализација на законските одредби за заштита на плурализмот и 

транспарентност на медиумите 
6. Поттикнување на развојот на индустријата за продукција за содржини и на 

домашното аудио-визуелно творештво 
7. Операционализација на обврската на МРТ за нарачка на програми од независни 

продуценти 
8. Подигнување на нивото на професионализација  

на радиодифузерите 

9. Редизајнирање на програмските сервиси на МРТ во услови на дигитализација 
10. Стимулирање на мултикултурноста на МРТ 

11. Профилирање на Собранискиот канал 

12. Збогатување на плурализмот во комерцијалната терестријална телевизија - 
поттикнување специјализирани сервиси 

13. Негување на културниот идентитет 
14. Заштита на европскиот културен идентитет преку емитувањето европски 

аудиовизуелни дела 

15. Збогатување на плурализмот, разновидноста и квалитетот на програмите на ре-
гионално и на локално ниво 

16. Зголемување на обемот на локални информации и содржини во програмите 

17. Развој на непрофитниот радиодифузен сектор 

18. Програмски барања и законски одредби за поттикнување на развојот на 
нелинеарните сервиси 

19. Формирање Национално координативно тело за дигитализација 

20. Спроведување постапка за воведување дигитална терестријална телевизија 
(ДТТ) - почеток 

21. Подготвување за градба и емитување ДТТ 

22. Подготвување на симулкаст периодот 

23. Мерки за поттикнување на побрзото воведување дигитална терестријална 
телевизија 

24. Подготовка и распишување конкурс за регионални оператори на мултиплекс 

25. Подготовка и распишување конкурс за нови програмски сервиси на државно 
ниво 

26. Подготовка и распишување конкурс за програмски сервиси на регионално ниво 

27. Јакнење на административниот и институционалниот капацитет на Советот за 
радиодифузија 

28. Измени и дополнувања на Законот за радиодифузната дејност (Сл.весник на РМ 
бр.100/05, 19/07) 

29. Усогласување на домашната регулатива со Директивата за аудиовизуелни 
медиумски сервиси 
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Активност бр.1 
 

Воспоставување на наплатата на  
радиодифузната такса 

Област во Стратегијата  Дел 3: Развој на радиодифузната индустрија, точка 3.32 и 3.43  

Опис на активноста Детектирање на досегашните проблеми, утврдување прецизен 

план на активности, обезбедување на сите технички услови и 
други ресурси,  реализација на техничките подготовки, почеток 

на реализацијата и контрола врз текот на наплатата   

Очекувани резултати Обезбедување независна, стабилна и транспарентна рамка на 
финансирање на јавниот радиодифузен сервис, како услов за 

негова финансиска консолидација, техничко-технолошки развој 
и програмска трансформација во вистински јавен сервис кој 

има целосна институционална автономија и уредувачка 
независност. Обезбедување стабилно и независно 

финансирање на Советот за радиодифузија и Македонската 

радиодифузија 

Носители на активноста Работна група составена од претставници на: МРТ (Советот на 

МРТ, Управниот одбор на МРТ, Работоводните органи на МРТ, 

Секторот за наплата на радиодифузна такса во МРТ), МРД, 
Советот за радиодифузија, Влада на РМ и надлежни 

министерства 

Компоненти/Фази 1. Анализа на проблемите и слабостите во досегашното 
функционирање на системот на наплата     

2. Утврдување прецизен план на активности 

3. Обезбедување технички предуслови, човечки и други 

ресурси, технички подготовки  

4.  Почеток на наплатата и следење на системот на наплата  

Период на имплементација Прв квартал на 2008 година 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Средства на МРТ, МРД и СРД  

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 
стручност 

 

Кадровско и техничко екипирање на Секторот за наплата на 

радиодифузната такса на МРТ  
Работна група за координирање на активностите за наплата на 

таксата 

Начин на следење на 
реализацијата 

Пишани информации од страна на работоводните органи на 
МРТ до Работната група по завршувањето на секоја од фазите 

 

 

 

Активност бр.2 
 

Медиумско окрупнување 

Област во Стратегијата  Дел 3 - Развој на радиодифузната индустрија,  

точка 3.33, 3.35 и 3.44  

Опис на активноста Окрупнувањето најпрво ќе се постигне преку регионализација 
на радиодифузијата, која е законска обврска на Советот за 

радиодифузија. За таа цел, неопходно е најпрво да се опреде-
лат регионите, а постапката за доделување дозволи на регио-

нално ниво ќе се спроведува во рамките на процесот на 
дигитализација на терестријалната телевизија.  

Покрај тоа, Советот за радиодифузија треба да разработи и 

предлог-одредби за натамошна либерализација на медиумската 
концентрација што ќе се вградат во нов закон кој треба да се 

донесе како дел од процесот на натамошната хармонизација со 
европското законодавство. Тргнувајќи од искуствата на некои 

земји, пожелно е да се размисли и за донесување посебен 

закон за спречување на медиумската концентрација што би се 
однесувал на целиот медиумски сектор. 
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Очекувани резултати Медиумско окрупнување и поттикнување на процесот на со-
работка и здружувања во индустријата. Поттикнување на 

„економијата на обем“ на субјектите,  подигнување на нивната 

конкурентност и профитабилност, јакнење на потенцијалот на 
радиодифузерите за инвестирање во професионален развој и 

во нови технологии.  

Носители на активноста - Совет за радиодифузија, Агенција за електронски 
комуникации (регионализација); 

- Министерство за транспорт и врски, СРД и други субјекти 
(законска регулатива)  

Компоненти/Фази 1. Определување на регионите како географски и 

демографски целини 

2. Спроведување постапка за доделување дозволи на 

регионално ниво  

3.  Разработка на предлог одредби за медиумска 
концентрација во идната законска регулатива за 

аудиовизуелни медиумски сервиси 

Период на имплементација Определување на регионите - во првата половина на 2008 
Спроведување постапка за доделување дозволи на регионално 

ниво - прва половина на 2010 година 
Разработка на предлог-законските одредби - до крајот на 2010 

година 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

 

Буџет на СРД и АЕК (регионализација) 
Буџет на Министерство за транспорт и врски (усогласување со  

европската регулатива)  

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

- Стручна служба на СРД и АЕК; 
- Администрација на Министерство за транспорт и врски, 

работни групи и јавна расправа, експертиза на ЕК 

Начин на следење на 
реализацијата 

 

Транспарентност на конкурсните постапки за доделување 
дозволи на регионално ниво 

Формирање работна група, широк процес на јавна расправа и 
експертиза на ЕК и СЕ на законската регулатива  

 

 

 

Активност бр.3 
 

Либерализација на пазарот и олеснување на 
можностите за влез на нови субјекти  

Област во Стратегијата  Дел 3 - Развој на радиодифузната индустрија,  

точка 3.33 и 3.45  

Опис на активноста Во првата фаза, оваа активност ќе се реализира преку спрове-
дување постапки за доделување дозволи за нови програмски 

сервиси наменети за дистрибуција преку кабелска мрежа, са-
телит, Интернет и дигитален терестријален предавател, како и 

дозволи за аналогно емитување на локално ниво во подрачјата 
каде не е обезбеден плурализам. Овие постапки ќе се спрове-

дат врз основа на процедурата утврдена во постојниот Закон за 

радиодифузната дејност (по пат на јавен конкурс), со макси-
мално олеснување на постапката за програмските сервиси кои 

не користат дел од фреквентниот спектар. 
 

Во наредната фаза, Советот за радиодифузија ќе разработи 

предлог-одредби согласно кои дозволите за програмски 
сервиси кои не користат дел од фреквентниот спектар ќе се 

доделуваат на барање. Овие одредби треба да се вградат во 
новата законска регулатива што треба да биде усогласена со 

Директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси.  
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Очекувани резултати Збогатување на плурализмот и разновидноста на домашните 
програмски сервиси, либерализација на пазарот во поглед на 

бариерите за влез на нови субјекти, поттикнување на конкурен-

цијата и развој на радиодифузната индустрија.  

Носители на активноста - Совет за радиодифузија, Агенција за електронски 

комуникации (дозволи за нови програмски сервиси); 

- Министерство за транспорт и врски, СРД и други субјекти 
(изработката на новата законска регулатива).  

Компоненти/Фази 1. Спроведување постапки за доделување дозволи за нови 
програмски сервиси 

2. Разработка на предлог одредби за постапка за 

доделување дозволи на барање во идната законска 
регулатива за аудиовизуелни медиумски сервиси 

Период на имплементација Постапки за доделување дозволи за нови програмски сервиси - 

во текот на 2008 година 
Разработка на предлог - законските одредби - до крајот на 2010 

година 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

 

Буџет на СРД (дозволи за нови сервиси) 
Буџет на Министерство за транспорт и врски (законска 

регулатива)  

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

- Стручна служба на СРД 
- Администрација на Министерство за транспорт и врски, 

работна група составена од сите релевантни субјекти во 
радиодифузијата   

Начин на следење на 

реализацијата 
 

Транспарентност на конкурсните постапки за доделување 

дозволи  
Формирање работна група, широка јавна расправа и експертиза 

на ЕК и СЕ на законската регулатива  
 

 

Активност бр.4 
 

Следење и заштита на конкуренцијата  

Област во Стратегијата  Дел 3 - Развој на радиодифузната индустрија,  
точка 3.40 и 3.46  

Опис на активноста Советот за радиодифузија и Комисијата за заштита на 

конкуренцијата треба да разработат конкретни механизми на 
соработка заради следење и заштита на конкуренцијата во 

радиодифузниот сектор.  

Советот за радиодифузија, во соработка со Комисијата, треба 
да разработи предлог - одредби во идната законска регулатива 

заради целосно вградување на правилата за државна помош во 
поглед на работењето на јавниот радиодифузен сервис.    

Очекувани резултати Заштита на конкуренцијата во радиодифузниот сектор 

Носители на активноста Совет за радиодифузија и Комисија за заштита на 
конкуренцијата 

Министерство за транспорт и врски, СРД и други субјекти  

(законска регулатива) 

Компоненти/Фази 1. Воспоставување редовна соработка на Советот за 

радиодифузија и Комисијата за заштита на конкуренцијата 

2. Разработка на предлог - одредби за вградување на 
правилата за државна помош во идната законска 

регулатива за аудиовизуелни медиумски сервиси 

Период на имплементација Интензивирање на соработката меѓу СРД и КЗК - почнувајќи од 
јануари 2008 година   

Разработка на предлог - законските одредби - до крајот на 2010 
година 
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Финансиски извори за 
реализација на активноста 

 

Буџет на СРД и на КЗК (соработка) 
Буџет на Министерство за транспорт и врски (законска 

регулатива)  

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

 

- Стручна служба на СРД 
- Администрација на Министерство за транспорт и врски, 

работна група составена од сите релевантни субјекти во 

радиодифузијата   

Начин на следење на 

реализацијата 
 

Меморандум за соработка меѓу СРД и КЗК, Активности на 

Одборот за соработка, покренување постапки за следење и 
заштита на конкуренцијата 

Формирање работна група, широк процес на јавна расправа и 

експертиза на ЕК и СЕ на новата законска регулатива  
 

 

Активност бр.5 
 

Операционализација на законските одредби за 
заштита на плурализмот и транспарентност на 
медиумите 

Област во Стратегијата  Дел 3 - Развој на радиодифузната индустрија,  

точка 3.38, 3.46 и 3.50  

Опис на активноста Советот за радиодифузија ќе разработи акт со кој ќе се уреди 
видот и начинот на доставување на податоците што радио-

дифузерите се должни да му ги доставуваат на Советот во 
поглед на нивното економско-финансиско работење, статусните 

промени, промените во органите на управување и раководење 

и во сопственичката структура.  
 

Обуки за радиодифузерите за начинот на евидентирање на 
податоците за економско-финансиското работење со цел да се 

унапреди деловното работење на медиумите 

Очекувани резултати Воспоставување база на податоци за економско-финансиското 
работење на радиодифузерите, унапредување на квалитетот на 

податоците врз основа на кои се спроведува анализата на 
пазарот, ефикасно следење на сопственичката структура на 

радиодифузерите, зголемување на транспарентноста на 

медиумите, подобрување на вештините на радиодифузерите за 
деловно работење. 

Носители на активноста Совет за радиодифузија и Комисија за заштита на 

конкуренцијата  

Компоненти/Фази 1. Изработка на акт за видот на податоците што 

радиодифузерите се должни да му ги доставуваат на 
Советот 

2. Реализирање обуки на радиодифузерите за начинот на 

евидентирање на податоците за економско-финансиското 
работење 

Период на имплементација Усвојување акт - до крајот на март 2008 година   

Реализирање обуки - до крајот на 2008 година 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

 

Буџет на СРД  

 

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Стручна служба на СРД и на КЗК 

експерт од соодветната област  

Начин на следење на 

реализацијата 
 

Усвојување акт за видот на податоците што радиодифузерите 

се должни да му ги доставуваат на СРД 
Број на организирани обуки за радиодифузерите 
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Активност бр.6 
 

Поттикнување на развојот на индустријата за про-
дукција за содржини и на домашното аудио-визуел-
но творештво 

Област во Стратегијата  Дел 3: Развој на радиодифузната индустрија, точка 3.42 и 3.47 и 

Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини 
точка 4.20 

Опис на активноста Воведување обврска за радиодифузерите да создаваат автомат-
ски фондови наменети за инвестирање во нова аудиовизуелна 

продукција, придружени со даночни олеснувања. 

Либерализација на законските одредби за пласирање производи 
во програмите. 

Востановување годишна парична награда за домашни аудио-
визуелни дела од дефицитарни жанрови со цел да се мотивираат 

спонзорите и авторите и да се поттикне домашната продукција. 

Очекувани резултати Јакнење на индустријата за продукција на аудиовизуелни 
содржини и на бизнисот на независните продуценти. Збогатува-

ње на изборот од квалитетни, жанровски и тематски разновидни 
дела од домашно производство, кои ги остваруваат сите три ос-

новни медиумски функции - образовна, информативна и забавна. 

Носители на активноста Совет за радиодифузија, Министерство за транспорт и врски, 
Министерство за финансии, АПЕММ, Македонски институт за 

медиуми  

Компоненти/Фази 1. Разработка на предлог-иницијатива за основање автоматски 
фондови со предлог законски измени 

2. Разработка на предлог - одредби за либерализација на 

пласирањето производи во идната законска регулатива за 
аудиовизуелни медиумски сервиси 

3. Разработка на иницијативата за востановување годишна 

парична награда за домашни аудио-визуелни дела 

Период на имплементација Сите три компоненти - до крајот на 2010 година 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 
 

Буџет на СРД, Буџет на Министерство за транспорт и врски (нова 

законска регулатива), странски фондови (парична награда) 

Стручен кадар, човечки 

ресурси 

Стручна служба на СРД, администрација на Министерство за 

транспорт и врски и на Министерство за финансии 

Начин на следење на 

реализацијата 

 

Формирање работна група за иницијативите за автоматски 

фондови и востановување награда, предлог законски измени  

Широк процес на јавна расправа и експертиза на ЕК и СЕ на 
новата законска регулатива 

 

 

Активност бр.7 Операционализација на обврската на МРТ за 
нарачка на програми од независни продуценти 

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини 

точка 4.9 и  
Дел 3 - Развој на радиодифузната индустрија, точка 3.42 и 3.47 

Опис на активноста Во Статутот на МРТ да се предвиди јасна и транспарентна 

конкурсна постапка за нарачка на програми од независни 
продуценти. 

 
Во Програмата за работа на МРТ да се предвиди од независни 

продуценти да се нарачуваат квалитетни програми што 

недостигаат во програмската структура на сервисот, особено 
долгометражни и сериски филмови, детска играна продукција и 

образовна програма, а во Финансискиот план на Јавниот сервис 
да се одвојат средствата потребни за тоа. 
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Очекувани резултати Реализирањето на оваа обврска на МРТ треба да придонесе за 
збогатување на разновидноста на програмите што ги емитува, 

при што средствата за програми од независни продуценти ќе се 

делат врз основа на објективни критериуми и притоа ќе се пот-
тикнува нарачка на емисии што МРТ нема капацитет самата да ги 

произведе или што недостигаат на програмските сервиси на МРТ. 

Носители на активности Раководните структури и кадарот на МРТ 
 

Компоненти/Фази 1. Утврдување на постапката за нарачка на програми и 
утврдување на фактичката сума за нарачки во Статутот на 

МРТ 

2. Определување на видовите програми (жанрови) што ќе се 
нарачуваат во Програмата за работа на МРТ и предвидување 

средства во Финансискиот план 

3. Реализација на нарачката, производство и емитување на 
нарачаната продукција 

Период на имплементација Компонента 1 - средина на 2008 година 

Компонента 2 - крај на 2008 година и секоја наредна година 
Компонента 3 - секоја година 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Радиодифузна такса 

 

Стручен кадар, човечки 

ресурси 

Раководните структури, уредничкиот и новинарскиот кадар на 

МТВ 

Начин на следење на 
реализацијата 

Акти на МРТ со кои се утврдува процедурата за објавување јавен 
конкурс, распишани конкурси, транспарентност на постапката 

Објавување информации по завршување на имплементацијата на 
секоја од фазите  

 

 

 Активност бр.8 
 

Подигнување на нивото на професионализација  
на радиодифузерите  

Област во Стратегијата  Дел 3 - Развој на радиодифузната индустрија,  

точка 3.37, 3.38, 3.39 и 3.48 и 

Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини 
точка 4.54 

Опис на активноста Организирање тренинзи за радиодифузерите насочени кон 

развивање на нивните знаења и вештини во следните области:  
- тренинзи за управувачките структури на радиодифузерите 

заради развивање нови организациони модели специфични за 
радиодифузниот сектор (во кои новинарството мора да има 

независна позиција од управувачките сектори); 
- тренинзи за развивање на вештините за изготвување, 

извршување и следење на деловните планови;  

- тренинзи на кадрите кои работат во маркетинг и секторите; 
- тренинзи на кадрите кои работат на изготвување програмска 

шема; 
- тренинзи за развивање на вештините на медиумските профе-

сионалци кои се занимаваат со различни видови медиумска 

продукција; 
- работилници и семинари за подигнување на професионалниот 

капацитет на уредниците и новинарите 
 

Надзор и строга примена на условите утврдени во дозволата за 
вршење радиодифузна дејност во поглед на бројот и структурата 

на вработените, како услов за постигнување на доделениот 

програмски формат на радиодифузерот.   
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Очекувани резултати Подигнување на генералното ниво на професионализација на 
радиодифузните медиуми, воведување нови организациони и 

деловни модели, зголемување на бројот на вработените во 

радиодифузниот сектор, зголемување на нивото на вештините и 
знаењата на медиумските професионалци и подигнување на 

квалитетот на програмите.   

Носители на активноста Совет за радиодифузија, Македонски институт за медиуми, 
Здружение на продукцијата, маркетингот и медиумите 

„ПроМаркМедиа“ при Стопанската комора, АПЕММ и др. 

Компоненти/Фази 1. Изработка на програми за развивање на нивото на 

медиумска професионализација и обезбедување фондови за 

нивна реализација  

2. Надзор врз радиодифузерите во поглед на условите 

утврдени со дозволата за вршење радиодифузна дејност 

Период на имплементација Програми за медиумска професионализација - во текот на сите 
пет години  

Надзор врз радиодифузерите - во текот на сите пет години 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Средства од странски фондови 
Буџет на СРД 

Стручен кадар, човечки 

ресурси 

Македонски институт за медиуми, медиумските асоцијации и  

Совет за радиодифузија 

Начин на следење на 

реализацијата 
 

Број на организирани тренинзи и други активности 

Мерки на Советот во поглед на почитување на условите 
утврдени со дозволата  

 

 

Активност бр.9 Редизајнирање на програмските сервиси на МРТ во 
услови на дигитализација 

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини, 
точка 4.8, 4.12 и 4.32 

Опис на активноста Утврдување јасна програмска политика на Советот на МРТ за 
содржината на сервисите на Јавниот радиодифузен сервис. 

Концептот треба да овозможи застапеност на различни видови 

програми со кои рамномерно ќе се исполнуваат трите функции 
на медиумот (информативна, образовна и забавна). 

 
Советот на МРТ треба да донесе програма за долгорочен 

техничко-технолошки и програмски развој во која ќе предвиди 

и можности за отворање нови сервиси со процесот на 
дигитализација кои ќе бидат во прилог на исполнување на 

мисијата и функциите на јавниот сервис. 

Очекувани резултати Целосно исполнување на функциите на МРТ. Јавен сервис со 

програми од јавен интерес со кои се изразува општествениот и 

културниот плурализам во државата, а кои се состојат од 
информативни, културни, образовни, научни, спортски и 

забавни содржини.  

Носители на активноста Советот, работоводните органи и уредничкиот кадар на МРТ, 
Совет за радиодифузија 

Компоненти/Фази 
 

1. Анализа на програмите на МРТ 

2. Усвојување документ со кој се утврдува јасна 

програмска политика за видовите програми потребни 

за исполнување на мисијата на Јавен сервис 

3. Изработка на програма за долгорочен техничко-

технолошки и програмски развој на новите програмски 
сервиси на МРТ 

4. Отворање нови програмски сервиси на МРТ 
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Компоненти/Фази 5. Мониторинг на усогласеноста на емитуваната програма 
на сервисите на МТВ со обврските од ЗРД и со 

концептот за исполнување на мисијата и функцијата на 
Јавен сервис 

Период на имплементација За првите три компоненти - во текот на 2008 г. 

За четвртата компонента - до крајот на 2012г. 
За четвртата компонента - секоја година до 2012г. 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Радиодифузна такса, 

Буџет на Советот за радиодифузија (за мониторингот) 

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Совет на МРТ, уреднички кадар на МРТ, соодветниот кадар од 

Советот за радиодифузија 

Начин на следење на 

реализацијата 

Објавување на документот за програмската политика на МРТ. 

Усвојување и објавување на програмата за долгорочен 

техничко-технолошки и програмски развој на МРТ. 
Транспарентност на мониторингот спроведен од страна на СРД 

и објавување на евентуалните мерки произлезени од него. 
 

 

Активност бр.10 Стимулирање на мултикултурноста  
на МРТ 

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност  

на програмските содржини точка 4.10 

Опис на активноста На програмските сервиси на МРТ, особено на сервисот наменет 
за немнозинските етнички заедници да се стимулира 

мултикултурноста преку изборот на учесниците во програмите, 

производство на заеднички програмски содржини и/или со 
превод на дел од програмите 

Очекувани резултати Исполнување на препораката од Второто мислење во однос на 

имплементацијата на Рамковната конвенција за заштита на 
национални малцинства (РКНМ) на Советодавниот комитет на 

Советот на Европа за РМ за развој и поддршка на иницијативи за 
поголемо разбирање и меѓукултурен дијалог. 

Носители на активноста Раководните структури и кадарот на МРТ, Совет за 

радиодифузија 

Компоненти/Фази 1. Анализа на постоечките содржини на МТВ, особено на 

МТВ2 

2. Разработка на идеи за содржините кои недостигаат или за 
збогатување на постоечките програми со елементи кои ќе 

им дадат мултикултурен карактер 

3. Реализација на измените 

4. Мониторинг на мултикултурноста и на усогласеноста на 

емитуваната програмата на сервисите на МТВ со обврските 
од ЗРД 

Период на имплементација За првите три компоненти - во текот на 2008 г. 

За четвртата компонента - секоја година до 2012 г. 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Радиодифузна такса, Буџет на Советот за радиодифузија (за 

мониторингот) 

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Раководните структури на МТВ, уредничкиот и новинарскиот 
кадар на МТВ2, соодветниот кадар од Советот за радиодифузија 

Начин на следење на 
реализацијата 

Следење на остварувањето на програмската политика од страна 
на Советот на МРТ 

Транспарентност на мониторингот спроведен од страна на СРД и 
објавување на евентуалните мерки произлезени од него 



 11 

 

Активност бр.11 Профилирање на Собранискиот канал  
 

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност  
на програмските содржини, точка 4.11 

Опис на активноста Реконцепирање на Собранискиот канал со цел тој да стане 

специјализиран програмски сервис наменет исклучиво за 
следење на активностите на Собранието, при што јасно ќе се 

дефинира кои други сродни содржини може да се емитуваат на 

овој канал, покрај преносите и снимките од седниците на 
Собранието и на неговите комисии и тела. Покрај тоа, треба да 

се предвиди дека уредувачката одговорност за Собранискиот 
канал треба да ја има МРТ, бидејќи Собранието не може да се 

јавува во улога на радиодифузер. 

Очекувани резултати Профилирање на Собранискиот канал во вистински  парламента-
рен канал чии содржини придонесуваат за збогатување на демо-

кратскиот плуралистички амбиент на македонското општество  

Носители на активноста Раководните структури, уредничкиот и новинарскиот кадар на 
МТВ, Собрание на РМ, Совет за радиодифузија, Министерство за 

транспорт и врски  

Компоненти/Фази 1. Конципирање на Собранискиот канал како вистински 
специјализиран канал за следење на активностите на 

Собранието на РМ 

2. Мониторинг на усогласеноста на емитуваната програмата 

на Собранискиот канал  

Период на имплементација За првата компонента - до крајот на 2010 г. 
За втората компонента - тековно секоја година  

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Буџет на Собранието на РМ (за конципирањето на каналот),  

Буџет на Министерство за транспорт и врски (законска 
регулатива), Буџет на Советот за радиодифузија (за 

мониторингот) 

Стручен кадар, човечки 
ресурси 

Раководниот, уредничкиот и новинарскиот кадар на МТВ, 
Собрание на РМ, соодветниот кадар од Министерство за 

транспорт и врски, Совет за радиодифузија,  

Начин на следење на 
реализацијата 

Работна група за конципирање на Собранискиот канал 
Транспарентност на мониторингот спроведен од страна на СРД и 

објавување на евентуалните мерки произлезени од него 

 
 

Активност бр.12 Збогатување на плурализмот во комерцијалната 
терестријална телевизија - поттикнување специја-
лизирани сервиси  

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност  

на програмските содржини, точка 4.19 

Опис на активноста Поттикнување на разновидноста на форматите меѓу телевизис-

ките програмски сервиси на национално ниво бидејќи дури чети-

ри од петте национални телевизии се исти по природата на сво-
јата програмска понуда. 

Очекувани резултати Побогата програмска понуда кај националните телевизии и 

задоволување на потребата на публиката за специјализирани 
програмски сервиси. 

Носители на активноста Совет за радиодифузија 

Компоненти/Фази 1. Спроведување конкурсна постапка за доделување дозволи 
за вршење радиодифузна дејност на државно ниво за 

специјализирани програмски сервиси 
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Компоненти/Фази 2. Мониторинг на усогласеноста на емитуваната програма на 
специјализирани ТВ програмски сервиси со обврските од 

ЗРД и од дозволата за вршење радиодифузна дејност 

Период на имплементација За првата и втората компонента - до крајот на 2012 г. 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Буџет на Советот за радиодифузија 

Стручен кадар, човечки 
ресурси  

Совет за радиодифузија 

Начин на следење на 

реализацијата 

Транспарентност на конкурсната постапка за доделување 

дозволи за вршење радиодифузна дејност на државно ниво за 
специјализирани програмски сервиси и 

Транспарентност на мониторингот спроведен од страна на СРД и 

објавување на евентуалните мерки произлезени од него. 
 

Активност бр.13 Негување на културниот идентитет 
 

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност  
на програмските содржини точка 4.33, 4.40 

Опис на активноста Континуирано следење на исполнувањето на законските обврски 

за негување на културниот идентитет. Доследно почитување на 
законските обврски за радиодифузерите да емитуваат програма 

изворно создадена на македонски јазик или на јазиците на 
немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија и 

вокално-инструментална музика на македонски јазик или на 

јазиците на етничките заедници 

Очекувани резултати Обезбедување поголема застапеност на програмите изворно 

произведени на македонски јазик или на јазиците на 

немнозинските етнички заедници кои живеат во Република 
Македонија и негување на домашната музика. 

Носители на активноста Совет за радиодифузија, сите радиодифузери. 

Компоненти/Фази 1. Мониторинг на почитувањето на член 74 и член 124 од ЗРД 
од страна на радиодифузерите и на Правилникот за 

примена на одредбите поврзани со заштитата и 
негувањето на културниот идентитет 

Период на имплементација Секоја година до 2012 г. 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Буџет на Советот за радиодифузија 

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 
стручност 

Соодветниот кадар од Совет за радиодифузија, радиодифузерите 

Начин на следење на 

реализацијата 

Транспарентност и објавување на евентуалните мерки од 

мониторинзите спроведени од страна на СРД 

 

 

Активност бр.14 Заштита на европскиот културен идентитет 
преку емитувањето европски аудиовизуелни дела 

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност  

на програмските содржини точка 4.48, 4.49 

Опис на активноста Континуирано следење на почитувањето на одредбата за емиту-
вање европски аудио-визуелни дела од страна на телевизиските 

програмски сервиси на државно ниво 

Очекувани резултати Поголема застапеност на европски аудио-визуелни дела во 
програмите на националните телевизии, како противтежа од 

напливот играни и сериски филмови од северно-американската и 
од латино-американската продукција 

Носители на активноста Совет за радиодифузија, националните телевизии 
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Компоненти/Фази 1. Редовен мониторинг на почитувањето на член 73 и член 
123 од ЗРД од страна на националните телевизии и на 

Правилникот за европски аудиовизуелни дела 

Период на имплементација Еднаш годишно до 2012 г. 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Буџет на Советот за радиодифузија 

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Соодветниот кадар нa Советот за радиодифузија, телевизиите на 
државно ниво 

Начин на следење на 
реализацијата 

Транспарентност и објавување на евентуалните мерки од 
мониторинзите спроведени од страна на СРД 

 

 

Активност бр.15 Збогатување на плурализмот, разновидноста и 
квалитетот на програмите на регионално и на 
локално ниво  

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини 
точка 4.26, 4.42, 4.43, 4.45 

Опис на активноста Во рамките на процесот на дигитализација - доделување дозволи 
за комерцијални програмски сервиси на регионално ниво чии 

програми ќе мора подеднакво да им служат на граѓаните од сите 

населени места што ги покриваат со својот сигнал. 
Доделување дозволи за комерцијални програмски сервиси на 

локално ниво во оние подрачја каде нема радиодифузери. 

Очекувани резултати Регионални телевизиски сервиси со такви програмски барања, 
стандарди и принципи кои ќе обезбедат повисок квалитет на 

програмата и регионални и локални радиостаници со дозволи за 
формати со кои се поттикнува информативната функција на 

програмскиот сервис. 

Носители на активноста Совет за радиодифузија, Агенција за електронски комуникации 

Компоненти/Фази 1. Определување на регионите за кои ќе се доделуваат 

дозволи 

2. Утврдување на програмските барања за програмските 
сервиси во секој регион посебно за да се задоволат 

потребите на публиката во односниот регион 

3. Спроведување конкурсна постапка за доделување дозволи 
за вршење радиодифузна дејност на регионално ниво 

4. Спроведување конкурсна постапка за доделување дозволи 

за вршење радиодифузна дејност на локално ниво 

5. Мониторинг на усогласеноста на емитуваната програма на 

регионалните ТВ и радио програмски сервиси со обврските 

од ЗРД и од дозволата за вршење радиодифузна дејност 

Период на имплементација За првата компонента - во текот на 2008 г. 

За втората, третата и четвртата компонента - во текот на сите 
пет години 

Петтата компоненета - секоја година 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Буџет на Советот за радиодифузија (за сите четири компоненти), 
Буџет на Агенцијата за електронски комуникации (за првата 

компонента) 

Стручен кадар, човечки 
ресурси 

Соодветниот кадар од Агенцијата за електронски комуникации 
(за определувањето региони) и од Советот за радиодифузија 

Начин на следење на 

реализацијата 

Транспарентност на конкурсните постапки за доделување 

дозволи и на мониторингот спроведен од страна на СРД и 
објавување на евентуалните мерки произлезени од него 
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Активност бр.16 Зголемување на обемот на локални информации и 
содржини во програмите  

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини 

точка 4.17, 4.34, 4.35, 4.38 

Опис на активноста Преземање низа мерки преку кои ќе се подобри информирањето 
за локални настани и случувања: 

- При лиценцирањето на некои од регионалните и локалните 
телевизии и радија критериумот застапеност на информациите 

за локални настани да носи повеќе бодови и да биде вклучена 

како обврска од дозволата 
- Воведување нови емисии/блокови со локални информации во 

рамките на постојните програмски сервиси на МРТ. 

Очекувани резултати Регионални телевизии со такви програмски барања, стандарди и 

принципи кои ќе обезбедат повисок квалитет на програмата и 

регионални радиостаници со дозволи за формати со кои се 
протежира информативната функција на програмскиот сервис 

Носители на активноста 

 

Совет за радиодифузија, МРТ, комерцијални радиодифузери 

Компоненти/Фази 1. Разработка на критериуми при доделувањето дозволи на 

некои од регионалните и локалните телевизии и радија 

2. Нови емисии/блокови со локални информации во 
сервисите на МРТ 

3. Мониторинг на застапеноста на локалните информации во 

програмите на МРТ и на оние радиодифузери на кои тоа им 
е обврска од дозволата за вршење радиодифузна дејност 

Период на имплементација Првата компонента - при секоја постапка за доделување дозволи 

Втората компонента - од почетокот на 2009 г. 
Третата компонента - секоја година до 2012 г. 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Буџет на Советот за радиодифузија (за првата и третата 
компонента), радиодифузна такса (за втората компонента), 

буџети на одредени комерцијални радиодифузери 

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Соодветниот кадар од Советот за радиодифузија, од МРТ и 
одредени комерцијални радиодифузери 

Начин на следење на 
реализацијата 

Транспарентност на конкурсните постапки за доделување 
дозволи и 

Транспарентност на мониторингот спроведен од страна на СРД и 
објавување на евентуалните мерки произлезени од него 

 

Активност бр.17 
 

Развој на непрофитниот радиодифузен сектор 

Област  Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини 

точка 4.44, 4.46, 4.47 

Опис на активноста Доделување дозволи на нови непрофитни радиодифузни 
установи чии програмски сервиси ќе ги задоволуваат потребите 

на специфични општествени групи 

Очекувани резултати Низа од повеќе помали непрофитни радиодифузни установи - 
вистински медиуми на заедницата за која постојат, при што 

особено ќе се внимава на потрeбите од медиуми на 
помалубројните етнички заедници во Македонија 

Носители на активноста Совет за радиодифузија 

 

Компоненти/Фази 1. Лоцирање на општествените групи кај кои постои 
интерес за отворање непрофитни радија 
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Компоненти/Фази 2. Спроведување конкурсна постапка за доделување 
дозволи за вршење радиодифузна дејност за 

непрофитни установи 

3. Мониторинг на усогласеноста на емитуваната програма 
на непрофитните програмски сервиси со обврските од 

ЗРД и од дозволата за вршење радиодифузна дејност 

Период на имплементација Активноста ќе се реализира по потреба во текот на периодот 
2008 - 2012 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Буџет на Советот за радиодифузија 

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Соодветниот кадар од Советот за радиодифузија 

Начин на следење на 

реализацијата 

Транспарентност на постапката за определување на постоењето 

интерес за отворање непрофитни медиуми 
Транспарентност на на конкурсна постапка за доделување 

дозволи и  

Транспарентност на мониторингот спроведен од страна на СРД и 
објавување на евентуалните мерки произлезени од него 

 

Активност бр.18 Програмски барања и законски одредби за поттик-
нување на развојот на нелинеарните сервиси 

Област  Дел 2: Цели од јавен интерес во радиодифузијата, точка 2.9 

Дел 3: Развој на радиодифузната индустрија, точка 3.45 
Дел 4: Плурализам и разновидност на програмските содржини, 

точка 4.55,  

Дел 6: Аудиовизуелни сервиси преку нови технологии за пренос, 
точка 6.14, 6.15 

Опис на активноста Разработка на одредби за воведување и регулирање нелинеарни 
сервиси во новата законска регулатива усогласена со 

Директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси на ЕУ 

Очекувани резултати Поттикнување на појавата и развојот нелинеарните сервиси, 
збогатување на разновидноста и плурализмот на содржините, 

развој на економскиот потенцијал на медиумите и на информа-

циското општество, поттикнување на инвестициите, иноватив-
носта и конкуренцијата, создавање отворен и конкурентен 

единствен пазар на информациско-комуникациските технологии 
и медиумите  

Носители на активноста Министерство за транспорт и врски, Совет за радиодифузија и 

други субјекти 

Компоненти/Фази 1. Разработка на одредбите за воведување и регулирање 

нелинеарни сервиси 

2. Лиценцирање нелинеарни програмски сервиси 
 

3. Мониторинг на усогласеноста на емитуваната програма со 

обврските од ЗРД и од дозволата за вршење радиодифузна 
дејност 

Период на имплементација За првата компонента - до крајот на 2010 година 

За втората компонета - по потреба во текот на периодот 2011 - 
2012 

За третата компонента - секоја година по лиценцирањето 
нелинеарни сервиси 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Буџет на Министерство за транспорт и врски (за новиот закон), 

Буџет на Советот за радиодифузија (за мониторингот) 

Стручен кадар, човечки 

ресурси 

Соодветниот кадар од Министерство за транспорт и врски, Совет 

за радиодифузија, други субјекти 
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Начин на следење на 
реализацијата 

Формирање работна група, широк процес на јавна расправа и 
експертиза на ЕК и СЕ на новиот закон 

Транспарентност на постапката за лиценцирање нелинеарни 

програмски сервиси и на мониторингот спроведен од страна на 
СРД и објавување на евентуалните мерки произлезени од него 

 

Активност бр. 19 Формирање Национално координативно тело за 
дигитализација 

Област во Стратегијата  Дел 5: Следење и водење на процесот на дигитализација (точка 

5.36) 

Опис на активноста Формирање национално тело за успешно спроведување на 

процесот на дигитализација. 

Очекувани резултати Формирањето на телото ќе ги штити интересите на производите-
лите на опрема, операторите и корисниците на ДТТ и ќе го 

насочува процесот на дигитализација на радиодифузијата. 

Носители на активноста Совет за радиодифузија, Агенција за електронски комуникации, 
МРД, МРТ, АПЕММ, независни ТРД, независни експерти, 

Организација за заштита на потрошувачите, сите релевантни 
министерстава. 

Компоненти/Фази 1. Формирање на телото (точка 5.36) 

Период на имплементација февруари 2008 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

АЕК, МРД, СРД, АПЕММ и на операторите на мултиплекси 

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Избрани претставници од: АЕК, МРД, СРД, АПЕММ, независни 
ТРД, независни експерти, Организација за заштита на 

потрошувачите, сите релевантни министерстава. 

Начин на следење на 
реализацијата 

Акт за оснивање, меморандуми за соработка, записници од 
состаноците, пишани документи за одлуки. 

 

 

Активност бр. 20 Спроведување постапка за воведување дигитална 
терестријална телевизија (ДТТ) - почеток 

Област во Стратегијата  Дел 5: Дигитализација на радиодифузијата (точка 5.29) 

Опис на активноста Утврдување критериуми и изготвување тендерска документација 

(за деловите поврзани со понудувачите на содржини) за 
распишување конкурс за оператор на мултиплекси на државно 

ниво, усогласување на законот за МРД со потребата да се 
овозможи бесплатно доделување еден мултиплекс на ЈП МРД. 

Одредување категории на сервиси (точка 5.30), категории на 

корисници (точка 5.31), доделување радиофреквенции за 
мултиплекси и управување со мултиплексите (точка 5.33). 

Очекувани резултати Обезбедување подлога за успешно спроведување на преминот 
кон дигиталната радиодифузија  

Носители на активноста Совет за радиодифузија, Агенција за електронски комуникации, 

Национално координативно тело за дигитализација, МРД. 

Компоненти/Фази 1. Изработка на Упатство за критериумите што треба да ги 
исполнува операторот на мултиплекс во поглед на 

програмските сервиси (точка 5.30) 

2. Изработка на упатства и правилници за категориите серви-
си што ќе се пренесуваат преку мултиплекси (точка 5.30) 

3.  Изработка на предлог-одредби за измена на Законот за ЈП 
МРД за бесплатно доделување еден мултиплекс и за 

начинот на неговото користење, во периодот додека МРД е 

јавно претпријатие (точка 5.33)  
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 4. Доделување на радиофреквенции за мултиплекси на 
државно ниво и управување со мултиплексите (точка 5.33) 

Период на имплементација Прва половина на 2008 година 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 
 

Буџет на АЕК и СРД (постапка на доделување дозволи) 

Буџет на Министерство за транспорт и врски и на ЈП МРД 
(измена на Законот за ЈП МРД) 

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Стручните служби на АЕК и СРД, администрација на МТЦ 
претставници на МРД и други субјекти 

Начин на следење на 
реализацијата 

Нови правилници и упатства  
Транспарентност на конкурсната постапка 

 

 

 

Активност бр. 21 
 

Подготвување за градба и емитување ДТТ 

Област во Стратегијата  Дел 5: Дигитализација на радиодифузијата - Планирање, изград-

ба и користење на дигиталните радодифузни мрежи, точка (5.32)  

Опис на активноста Олеснување на издавањето потребни документи од општините и 
надлежните институции. Изградба на мрежата од страна на опе-

раторот на мултиплекс. Поттикнување на спогодбеното регули-
рање на заедничко користење на инфраструктурата. 

Очекувани резултати Забрзување на градбата на мрежите и нивно порационално 

користење. 

Носители на активноста Национално координативно тело за дигитализација, 

Министерство за транспорт и врски, ЗЕЛС, АЕК и СРД  

Компоненти/Фази 1. Активности со цел олеснување на издавањето потребни 
документи од општините и надлежните институции 

2. Изградба на мрежата од страна на операторот на 

мултиплекс 

3.  Активности со цел спогодбено регулирање на заедничко 

користење на инфраструктурата 

Период на имплементација - Издавањето потребни документи - втора половина на 2008 г. 
- Изградба на мрежата - до крајот на 2009 г.  

- Спогодбено регулирање - до крајот на 2009 г.  

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Буџет на СРД и АЕК (координирање на прва и трета компонента) 
Средства на операторот на мултиплекс (втора компонента) 

Стручен кадар, човечки 

ресурси 

Стручна служба на СРД и АЕК, администрација на МТЦ и ЗЕЛС, 

Национално координативно тело за дигитализација 

Начин на следење на 

реализацијата 

Заеднички состаноци на носителите на активноста, податоци за 

изградба на мрежата, постигнати договори за спогодбено 

регулирање  
 

 

 

Активност бр. 22 
 

Подготвување на симулкаст периодот  

Област во Стратегијата  Дел 5: Дигитализација на радиодифузијата - Премин од аналогна 

во дигитална радиодифузија - симулкаст период (точка 5.34) 

Опис на активноста Дефинирање режим на работа на операторите и услови кога ќе 
се исклучува аналогната телевизија (процент на миграција на 

корисниците и сл.), информирање на јавноста. 

Очекувани резултати Забрзување на процесот на дигитализација и скратување на 
периодот на симулкаст 

Носители на активноста Национално координативно тело за дигитализација, АЕК, 

Министерство за транспорт и врски и други субјекти 
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Компоненти/Фази 1. Изработка на Упатство за режимот на работа на 
операторите 

2. Изработка и усвојување Правилник за условите за 

исклучување на аналогната ТВ, по региони 

 3.  Усогласување на постојните дозволи за вршење радиоди-
фузна дејност (аналогно емитување) на државно ниво и за  

регионот Скопје, во дозволи за понудувачи на 
аудиовизуелни медиумски сервиси  

Период на имплементација до крај на 2011 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Национално координативно тело за дигитализација, АЕК, СРД 

Стручен кадар, човечки 

ресурси 

Стручните служби на АЕК и СРД, претставници од Национално 

координативно тело за дигитализација 

Начин на следење на 

реализацијата 

Правилници и упатства 

 
 

 

Активност бр. 23 
 

Мерки за поттикнување на побрзото воведување 
дигитална терестријална телевизија   

Област во Стратегијата  Дел 5: Дигитализација на радиодифузијата  - Други елементи 

што влијаат на динамиката на вооведување на ДТТ (точка 5.41.) 

Опис на активноста Одредување стимулативни мерки во поглед на надоместокот за 

користење на радиофреквенцискиот спектар. Еднократна помош 

на операторите на мултиплекси во планирањето на дигиталните 
мрежи преку ставање на располагање софистицирани софтвер-

ски симулациски пакети. Набавка на одреден број сет-топ-
боксови и нивна дистрибуција до заинтересираните гледачи - 

особено до социјално загрозените. Подготовка на план од страна 

на МРД за користење на нивната инфраструктура (енергетски 
план, слободен простор на нивните антенски столбови и сл.) во 

периодот на симулкаст, за заинтересираните оператори. 

Очекувани резултати Забрзување на процесот на дигитализација и скратување на 

периодот на симулкаст. 

Носители на активноста Национално координативно тело за дигитализација, АЕК, 
надлежни министерства 

Компоненти/Фази 1. Активности на сите субјекти за разработка и воведување 

стимулативни мерки 

2. Набавка на сет-топ-боксови и нивна дистрибуција 

Период на имплементација до крај на 2012 

Финансиски извори за 
реализација на активноста 

Буџет на РМ 

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 
стручност 

Претставници на Национално координативно тело за 

дигитализација, АЕК, надлежни министерства 

Начин на следење на 

реализацијата 

Одлуки, подзаконски акти, правилници, упатства. 

 

 

 

Активност бр. 24 
 

Подготовка и распишување конкурс за регионални 
оператори на мултиплекс 

Област во Стратегијата  Дел 5: Мрежи (мултиплекси), точка 5.22., 5.23. 

Опис на активноста Определување на регионите како географски и демографски це-

лини и на можниот број на регионални оператори на мултиплекс 
за секој регион. Распишување конкурс за регионални оператори 

на мултиплекс 
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Очекувани резултати Формирање регионални оператори на мултиплекс кои ќе 
придонесат во развој на плурализмот, во можноста за понуда на 

поголем број понудувачи на содржини со специфично локал-

но/регионално значење. 

Носители на активноста АЕК, СРД, Национално координативно тело 

Компоненти/Фази 1. Усвојување подзаконски акт за определување на регионите 

како географски и демографски целини (точка 5.32) 

 2. Распишување конкурс за регионални оператори на мулти-

плекси  

Период на имплементација - прва компонентна - до крај на 2009 г. 
- втора компонента - до крај на 2010 г. 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

АЕК, СРД, Национално координативно тело 

Стручен кадар, човечки 

ресурси 

Стручните служби на АЕК и СРД, претставници од Националнтоо 

координативно тело 

Начин на следење на 
реализацијата 

Подзаконски акт за определување на регионите 
Транспарентност на конкурсните постапки за оператори на 

регионално ниво 
 

Активност бр. 25 
 

Подготовка и распишување конкурс за нови 
програмски сервиси на државно ниво 

Област во Стратегијата  Дел 5: Дигитализација на радиодифузијата  - Акционен план за 

дигитализација (точка 5.26) 

Опис на активноста Распишување конкурс за нови дозволи за програмски сервиси на 

државно ниво 

Очекувани резултати Збогатување на плурализмот на програмските сервиси и 
разновидноста на содржините на државно ниво. Побогата 

програмска понуда кај националните телевизии и задоволување 

на потребата на публиката за специјализирани програмски 
сервиси. Развој на новите технологии, поттикнување на 

инвестициите и конкуренцијата. 

Носители на активноста Национално координативно тело, СРД  

Компоненти/Фази 1. Распишување конкурс за нови програмски сервиси на 

државно ниво (за DVB-T, DVB-S, DVB-C и за Интернет). 

Период на имплементација до крај на 2009 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Национално координативно тело, СРД  

Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Национално координативно тело, стручни служби на СРД 

Начин на следење на 
реализацијата 

Транспарентност на конкурсните постапки за доделување 
дозволи на државно ниво 

 

 

Активност бр. 26 
 

Подготовка и распишување конкурс за програмски 
сервиси на регионално ниво 

Област во Стратегијата  Дел 5: Акционен план (точка 5.26.). 

Опис на активноста Распишување конкурс за програмски сервиси на регионално ниво 

Очекувани резултати Нови понудувачи на сервиси на регионално ниво, развој на 
плурализмот и разновидноста на програмите. 

Носители на активноста Национално координативно тело, СРД  

Компоненти/Фази 1. Распишување конкурс за програмски сервиси на 
регионално ниво (за DVB-T и DVB-C). 

Период на имплементација до крај на 2010 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Национално координативно тело, СРД  
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Стручен кадар, човечки 
ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Национално координативно тело, стручни служби на СРД 

Начин на следење на 
реализацијата 

Транспарентност на конкурсните постапки за доделување 
дозволи на регионално ниво 

 

 

Активност бр.27 Јакнење на административниот и 
институционалниот капацитет на Советот за 
радиодифузија 

Област во Стратегијата  Дел 2: Цели од јавен интерес во радиодифузијата (точка 2.5)  

Опис на активноста Утврдување на потребите, изготвување прецизен план на 

активности, воспоставување контакти со сродни институции во 

регионот и во европските земји со цел размена на искуства и 
трансфер на знаења, аплицирање во европските програми за 

тренинг, за експертска и друг вид поддршка. 

Развој на човечките и материјалните ресурси на Советот за 
радиодифузија (вработување на соодветен стручен кадар, 

техничко опремување на ИКТ системот и мониторингот на 
Советот и др.)     

Очекувани резултати Јакнење на вкупниот административен и институционален капа-

цитет на Советот за радиодифузија, подигнување на нивото на 
експертски знаења на членовите на Советот и на вработените во 

стручната служба, особено за новите области на регулација на 

дејноста (регулирање на содржините во новото технолошко 

опкружување, регулирање на новите нелинеарни сервиси, 

поттикнување на саморегулацијата и корегулацијата, истражува-
ње на пазарот и следење на конкуренцијата, медиумска 

едукација на корисниците за новите сервиси и др.)     
Носители на активноста Совет за радиодифузија 

Компоненти/Фази 1. Утврдување на потребите и изработка на прецизен план на 

активности за развој на капацитетот на Советот 

2. Набавка на неопходна опрема за ИКТ системот и за 
мониторингот на Советот за радиодифузија 

3. Реализирање нови вработувања на стручни кадри во 

областите за кои ќе се утврди потреба 

4.  Изработка на апликации за различни тренинг програми и 

реализација на програмите 

Период на имплементација - прва компонента - прва половина на 2008 
- втора компонента - прва половина на 2008 година 
- трета и четврта компонента - во текот на сите пет години 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Средства на СРД, странски донации или фондови на ЕУ   

 

 

Активност бр.28 Измени и дополнувања на Законот за радиоди-
фузната дејност (Сл.весник на РМ бр.100/05, 19/07)  

Област во Стратегијата  Дел 2: Цели од јавен интерес во радиодифузијата, точки 2.9, 

2.10 и 2.11  
Дел 7: Регулаторна рамка, точки: 7.14 и 7.15. 

Опис на активноста Разработка на предлог-амандмани за измени и дополнувања на 

Законот за радиодифузната дејност со цел за негова целосна им-
плементација и усогласување со Законот за прекршоци и Законот 

за авторското право и сродните права  

Учесници Министерство за транспорт и врски, СРД, други надлежни 

институции   
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Очекувани резултати Обезбедување целосна имплементација на Законот за 
радиодифузната дејност  

Компоненти/Фази 1. Формирање работна група составена од претставници на 

надлежните институции  

2. Изработка на предлог-амндмани за измена на и 
дополнување на Законот за радиодифузната дејност      

3. Донесување на Закон за измени и дополнувања на Законот 
за радиодифузната дејност 

Период на имплементација 

 

- до март 2008 г. 

- до октомври 2008 г.  
- до март 2009 г. 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Буџет на Министерството за транспорт и врски 

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

МТВ, СРД, други институции  

Начин на следење на 

реализацијата 

Записници од состаноците на Работната група, јавна расправа  

 

 

Активност бр.29 Усогласување на домашната регулатива со 
Директивата за аудиовизуелни медиумски сервиси 

Област во Стратегијата  Дел 2: Цели од јавен интерес во радиодифузијата, точки: 2.9, 

2.10 и 2.11  
Дел 7: Регулаторна рамка, точки: 7.14 и 7.15 

Опис на активноста Изработка на нова законска регулатива во која целосно ќе се 
имплементираат одредбите на новата Директива за 

аудиовизуелни медиумски сервиси на Европската унија 

Очекувани резултати Обезбедување модерно, флексибилно и отворено регулаторно 
опкружување како основа за техничко-технолошки развој, либе-

рализација на пазарот, поттикнување на конкуренцијата и инова-

тивноста во секторите на информатичкото општество и медиу-
мите. Обезбедување целосно усогласување на домашното зако-

нодавство со новото аудиовизуелно  acquis на Европската унија.  

Учесници Министерство за транспорт и врски, СРД, други надлежни 

министерства, АПЕММ, невладин сектор и други релевантни 
субјекти   

Компоненти/Фази 1. Формирање работна група составена од претставници 
на надлежните институции и другите субјекти во 

радиодифузијата  

2. Изработка на нацрт-законска регулатива за 
аудиовизуелните медиумски сервиси  

3. Донесување на новата законска регулатива 

Период на имплементација 
 

до крајот на 2010 година 

Финансиски извори за 

реализација на активноста 

Министерството за транспорт и врски 

Стручен кадар, човечки 

ресурси, неопходно знаење и 

стручност 

Министерство за транспорт и врски, СРД, други надлежни 

министерства, АПЕММ, невладин сектор и други релевантни 

субјекти   

Начин на следење на 

реализацијата 

Записници од состаноците на Работната група, широк процес на 

јавна расправа, експертиза на предлог-законската регулатива од 
страна на Европската комисија и Советот на Европа  

 
 


