
Говор _07.10.2016г._Заокружување на проектот ИПА 2011 д-р Зоран Трајчевски, директор на 

Агенцијата 

Ваша екселенцијо, Почитуван Амбасадор на Европската Унија, г-дин Самуел Жбогар, 

Почитувани членови на Совeтот на Агенцијата, 

Почитувани претставници на Министерството за финансии, 

Почитувани претставници на радиодифузерите и операторите, 

Почитувани претставници на Ассеко, 

Почитувани гости,  

Дами и господа, 

Задоволство ми е што денес сте овде со нас, на завршниот настан со кој се 

заокружува Проектот ИПА 2011 насловен „Обезбедување опрема за мониторинг на 

медиумските содржини што го врши Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги“.  

Овој проект е од посебна важност за Агенцијата, бидејќи преку него набавивме 

нова опрема и систем за мониторинг на медиумските содржини. Агенцијата на овој 

начин, технички го осовремени системот за снимање, чување и прегледување на 

програмските содржини емитувани на радијата и телевизиите. Истовремено, сега се 

овозможува прием на сигналите на сите радиодифузери коишто имаат дозвола за 

вршење радиодифузна дејност на територијата на Република Македонија, како и 

сигналите на сите оператори на јавни електронски комуникациски мрежи во Република 

Македонија, во седиштето на Агенцијата. Ова е овозможено преку трансферот на 

сигналите, од осумте далечински собирни точки до централната собирна точка која е 

сместена овде во Агенцијата, која воедно е далечинска собирна точка за Скопје.  

Вкупната вредност на опремата за мониторинг на медиумски содржини е 

839,608.00€, од кои 75% се обезбедени со финансиска помош од Европската комисија, за 



што посебно би сакал да се заблагодарам на Делегацијата на Европската Унија во 

Република Македонија, како за овој проект така и за проектите реализирани изминатите 

години, како и за континуираната поддршка која ни ја дава Делегацијата на Европската 

Унија во Република Македонија во секојдневното работење. Останатите 25% односно 

209,902.00€ се обезбедени со кофинансирање од буџетот на Агенцијата. Воедно упатувам 

благодарност и до компанијата Ассеко СЕЕ ДООЕЛ Скопје и конзорциумот SALVIOL од 

Љубљана, коишто го имплементираа софтверот и опремата за мониторинг и без чија 

експертиза и искуство немаше да се реализира овој проект.  Благодарност упатувам и до 

Централната единица за финансирање и склучување на договори при Министерството за 

финансии и Секретаријатот за европски прашања, за досегашната успешна соработка.  

Новата опрема за мониторинг на медиумските содржини на Агенцијата, 

обезбедува континуирано 24-часовно снимање на емитуваната програма на радио и 

телевизиските програмски сервиси за кои Агенцијата издала дозволи и снимки во 

времетраење од најмалку 90 секунди за секој програмски сервис, кој е реемитуван преку 

мрежата на ОЈКМ најмалку четири пати во текот на еден ден, односно 24 часа. Сакам да 

напоменам дека од почетокот на имплементација на овој проект Агенцијата одржа и 

неколку состаноци со кабелските операторите, со цел да се изнајде најлесно и 

прифатливо решение за дистрибуција на сигналот до собирните точки на Агенцијата.  

Почитувани присутни,  

            Република Македонија се наоѓа на прагот на интеграцијата, во Европската и Евро-

атлантска заедница, на слободни и демократски држави, со кои споделуваме идентични 

вредности. Во таа насока, развојот и осовременувањето на регулаторните тела за 

медиуми, треба да биде предизвик и дополнителен мотив за создавање партнерства и 

меѓусебна доверба со сите засегнати страни во општеството. 

Агенцијата секогаш својата работа ја вршела професионално, непристрасно и 

принципиелно и така ќе продолжи да работи и во иднина, без оглед на притисокот што се 

врши и врз регулаторот и врз вработените. Истото го очекуваме и од медиумите, 



објективно и непристрасно да ја информираат својата публика за тековните настани и 

случувања.  

Нашата улога на независен и високо професионален регулатор ревносно ќе ја 

исполнуваме и во иднина. Посебно грижејќи се за обезбедувањето на плурализмот во 

медиумската сфера и слободата на изразување, како врвен приоритет на секое 

демократско општество. 

Овој пат сме во фокусот на внимание заради мониторингот којшто го врши 

Агенцијата за Предвремените парламентарни избори планирани за 11 декември 2016 

година, а кој согласно изборната регулатива и политичкиот договор, започна на 2 

септември. До почетокот на изборната кампања, предмет на надзор се 18 програмски 

сервиси коишто  емитуваат програма на државно ниво. Досега, Агенцијата објави два 

десетдневни извештаи за секој од програмските сервиси од мониторингот. Денес ќе бидат 

објавени извештаите за третиот десетдневен периодот од 22 септември до 1 октомври 

2016 година. По предлог на Привремената комисија за следење на медиумското 

известување, досега се покренати 4 прекршочни постапки пред надлежниот суд.  

Сакам да нагласам, дека Стручната служба на Агенцијата, секогаш совесно и објективно ги 

спроведувала мониторингот на изборното известување, како и другите надзори, според 

методологија усогласена со светските правила и практики. Стручноста и компетентноста 

на  стручната служба на Агенцијата, секој може да ја оцени и преку извештаите од 

мониторинзите достапни на нашата веб страница. Во таа насока, сакам да додадам дека 

неодамна бевме во работна посета на Советот за електронски медиуми на Република 

Бугарија, каде од страна на Агенцијата беше одржана работилница за спецификите и 

спроведувањето во пракса на мониторингот на медиумите за време на изборните 

процеси во Република Македонија. Агенцијата има континуирани средби и соработка, и 

со останатите балкански и европски регулаторни тела. Kaj шпанскиот, португалскиот и 

францускиот регулатор во изминатиот период сме имале студиски престои исто така со 

помош и поддршка на Европската Комисија. 



На крајот би истакнал дека и понатаму остануваме транспарентни за сите процеси во 

Агенцијата, додека професионалниот однос со медиумите и сите засегнати страни, 

останува наш приоритет и во иднина.  

На крај сакам посебно да им се заблагодарам на сите вработени во Агенцијата кои 

несебично се ангажираа во реализацијата на овој проект, на Емилија, Луција, Ирена, 

Драгица, Арбен, Аргент, Огнен,  Шчипе, на Јонче Гроздановски од АЕК. Се извинувам ако 

некого испуштив ненамерно. И на крај сакам посебно да му изразам благодарност на 

претседателот на Советот г-дин Лазо Петрушевски без чија несебична помош немаше да 

биде изработена техничката спецификација за овој проект. 

Ви благодарам.  

 


