
СОВЕТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 
М-р Борче Маневски,  
Раководител на Секторот за европска и 
меѓународна соработка и односи со јавноста 

Медиумската концентрација 
во новомедиумското 

опкружување 
Реформа на регулаторната рамка 



Слободата на говорот и 
медиумскиот плурализам 

Столбови на демократијата 



Мандатот на регулацијата 

 Унапредување на плурализмот и 
слободата на медиумите 

 

 Задоволување на потребите на 
публиката за информирање 

 

 Создавање фер услови за економско 
работење на медиумските компании на 
релевантните медиумски пазари и 
поттикнување нови инвестиции 



Зошто се потребни анти-
концентрациски мерки? 

 За заштита на јавното мислење 
(разноликост во информирањето – 
плурализам) 

 

 Заради одржливост и развој на пазарот 



Процес на конвергенција 

1 

 
2 

Медиуми 

Телекомуникации Интернет 



Видови на конвергенција 

 Технолошка 

 

 Економска 

 

 Комуникациска 

 

 Регулативна 



Комуникациска конвергенција 

  Класичните медиумски компании прават 
синергии со web2.0: примерот на 
ProSieben/Sat1: 

 

www.myvideo.de (x-tube like) 

 

www.lokalisten.de (fb-like) 

 

http://www.myvideo.de/
http://www.lokalisten.de/


MyVideo.de: корисничка 
партиципативност 

Mina – How the Angels fly 



On Demand: ProSieben-
Sat1/Maxdome 



Мобилна ТВ: врв на 
технолошката конвергенција 



Мобилни содржини: Mystery 
Message 



Online Games: www.sevengames.de 
www.Sat1Spiele.de  

Серијал: К11 – Детективи во акција 

(К11-Kommissare im Einsatz) 

Online игра: К11 – Детективи во акција 

(К11-Kommissare im Einsatz) 

http://www.sevengames.de/
http://www.sat1spiele.de/


Нови модели на огласување: 
Advergaming & In-game-
advertising 



Регулативна конвергенција – 
современи текови 

 Редефинирање на поимањето на 
концентрацијата 

 

 Кои платформи ќе се вклучат во 
разгледување на можно преголемо 
влијание врз јавното мислење? 

 

 Дали сите платформи еднакво ќе се 
третираат во испитувањето на можно 
преголемо влијание врз јавното 
мислење итн. 



Нов регулаторен поредок 

Целта на новиот регулативен поредок 
мора да биде флексибила регулација, 
што ќе дејствува во насока на јавниот 

интерес. 

 

Прилагодувањето на регулаторните 
структури мора да ги следи даденостите 

на новото време. 



1. Дали правната рамка за медиумска 
концентрација може/треба да 
биде фокусирана само на 
телевизијата и класичните 
медиуми? 

 

- Застарен вид на регулација 

 

- Појава на разновидни платформи, 
коишто исто така влијаат врз јавното 
мислење: WikiLeaks 

Иднината на медиумската 
концентрација 



2. Дали и како влијаат медиумите со 
нивните содржини врз јавното 
мислење? 

 

- Концентрација на не-информативни, 
специјализирани сервиси? 

 

- Хоризонтална коцентрација? 

 

- Концентрација на онлајн изданија? 

Иднината на медиумската 
концентрација 



3. Кое е значењето на медиумски-
релевантните и сродните пазари? 

 

- Дефинирање на релевантни пазари во 
медиумскиот сектор 

 

- Законодавецот да најде интегриран 
пресметковен модел за пресметување 
на влијанието што го имаат 
концентрираните медиуми 

Иднината на медиумската 
концентрација 



4. Дали СРД располага со доволен 
инструментариум за истражување и 
санкционирање? 

 

- Подобрувањeто на регулативата треба 
да оди во насока на овозможување на 
СРД поголема правна слобода во 
испитување на концентрацијата 

 

- Континуирана едукација на кадарот кој 
врши проценка на коцентрациите 

Иднината на медиумската 
концентрација 



                      

Ви благодарам 

 

П р а ш а њ а? 
 

 

Борче Маневски 

 

b.manevski@srd.org.mk  

mailto:b.manevski@srd.org.mk

