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ЗАПИСНИК 
од 42-та седница на Советот 
одржана на 05.09.2013 година 

 
 

Присутни членови на Советот: д-р Зоран Трајчевски, д-р Милаим Фетаи, м-р 

Алма Машовиќ, Замир Мехмети, акад. Бојан Шоптрајанов, м-р Васко Петревски, 

Методи Стоименовски, Столе Наумов, Сељадин Џезаири, Лазо Петрушевски, Антонио 

Јовановски, м-р Методија Јанчески, Селвер Ајдини, Бранко Радовановиќ. 

Отсутни членови на Совет: м-р Борис Арсов (оправдано отсутен). 

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

Неделковски, Горан Радуновиќ, Магдалена Давидовска - Довлева, Милаим Абдураими, 

Арбен Саити, Луција Ѓурковиќ, Ружица Бошнакоска –Јотевска. 

 Други присутни: Јета Жута од ЦРМ, Теута Бучи од ТВ Ера, Зденка Павковиќ од 

Дневник, Тања Јовановска од Вест, Јасминка Аневска од ТВ Алфа. 

 

 

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски ја отвори 42-та седница на 

Советот за радиодифузија на Република Македонија. Седницата започна во 11 часот и 

се одржа во просториите на Советот. 

            Советот, со 14 гласа „за“, едногласно, го усвои следниот: 

 
 

Д н е в е н   р е д 
 

   
 1. Одбележување 16 години постоење на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија. 

 
 
 
 Точка 1 
Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, на почетокот ги поздрави 

присутните и информира дека 42-та седница на Советот за радиодифузија на 

Република Македонија е свечена седница, бидејќи е посветена на 16 години од 

постоењето на Советот за радиодифузија, што значи 16 години регулација на 

радиодифузијата во Македонија, 16-годишна грижа за слободата на изразување, за 

заштитата на интересите на граѓаните, за поттикнување на развојот на творештвото и 

јазикот во радиодифузната дејност, за унапредување и поттикнување на 

конкуренцијата. Објасни дека минатата година, Советот го одбележа 15-годишниот 

јубилеј и тогаш беше дадена насоката во која ќе се движи Советот до следниот јубилеј: 

гарантирање на целосна независност на медиумите преку правилно регулирање на 

пазарот и имплементација на законите, решавање на крупните прашања со цел 

креирање конкурентен и одржлив медиумски пазар, којшто на граѓаните ќе им нуди 

квалитетни и разнородни медиумски содржини. 

Во однос на дигитализацијата на телевизискиот сигнал, рече дека еден од 

најзначајните настани во македонската медиумската сфера се случи неодамна, на 1 

јуни 2013 година, осврнувајќи се на првите три месеци од функционирањето на 

дигитализираната радиодифузија. Во првите денови имаше мал број телефонски 

јавувања  - околу 1500 – што води до заклучокот дека Граѓаните беа добро 

информирани и подготвени за дигитализацијата. Сите ТВ станици во Македонија 
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продолжија да емитуваат програма, односно: преку операторот на мултиплекс „Оне“, 

програма емитуваат 5 национални ТВ станици  и 26 регионални, а преку оператор на 

јавна електронска комуникациска мрежа програма емитуваат 30 ТВ станици, од кои 27 

локални и 3 регионални. 

Тој додаде дека дигиталниот телевизиски сигнал е предност сама по себе, но во 

едно демократско општество е потребно многу повеќе од кристално чиста телевизиска 

слика и беспрекорен звук, од можност за бирање повеќе тонски канали. Советот 

ревносно ја следеше сопственичката структура на медиумите, евентуалното постоење 

на недозволена медиумска концентрација, почитувањето на програмските стандарди и 

принципи како еден од суштинските предуслови за обезбедување на слободата на 

изразување и заштита на медиумскиот плурализам, разновидноста и транспарентноста 

на работата на радиодифузерите.  

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, објасни дека за промоција на 

медиумскиот плурализам во земјата и промоција на недискриминаторски и 

транспарентен пристап од страна на Советот за радиодифузија, беа донесени неколку 

Прирачници: Прирачник за креирање на пазарни услови за одржлив економски раст на 

медиумската индустрија и фер конкуренција, Прирачник за изрекување и за 

извршување мерки според Законот за радиодифузната дејност и Упатство за 

оценување на медиумскиот плурализам (внатрешен плурализам). Најави дека 

континуирано се следи и почитувањето на програмските обврски на радиодифузерите 

од Законот за радиодифузната дејност, подзаконските акти и дозволата за вршење 

радиодифузна дејност. За констатираните прекршоци се изрекуваат мерки, но и се 

повикуваат радиодифузерите на состаноци во Советот со цел да се минимизираат, 

односно целосно да се елиминираат прекршоците и да се обезбеди доследно 

почитување на релевантната законска легислатива. Како не помалку значаен го најави 

придонесот на Советот во евроинтеграциските процеси на Република Македонија: 

редовно се известува за состојбите во радиодифузната дејност и преземените мерки за 

нејзино унапредување. Резултатот се позитивните извештаи за работата на Советот од 

телата на Европската Унија. Советот партиципира и во фондовите за претпристапна 

помош на ЕУ. Така, деновиве започна проект за зајакнување на административните 

капацитети на регулаторните тела за медиуми и телекомуникации за ефикасно 

регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси. Збогатувањето и 

размената на искуствата за начинот на работење на европските регулаторни тела за 

медиуми и начинот на имплементирање на легислативата можат само да придонесат 

Советот да продолжи да ги следи европските норми и практики во сферата на аудио и 

аудиовизуелните медиумски услуги. 

Во насока на приближување на македонското со европското законодавство, 

поточно со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги, е донесувањето на 

Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Нивното 

изготвување беше во фокусот на јавноста и тие носат бројни новитети – во поглед на 

продукцијата на програми, квотите, надзорот... Со Законот за аудио и аудиовизуелни 

услуги Советот за радиодифузија прераснува во Агенција за аудио и аудиовизуелни 

медиуми.  

Претседателот на Советот, д-р Зоран Трајчевски, во своето обраќање посебно 

место й даде на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност 2013-2017 година, 

за која рече дека е изработена со максимална заложба од страна на сите вработени од 

Стручната служба на Советот и сите членови на Советот. Рече дека според оценката 

на експертот кој бил вклучен и активно учествувал во изработката на Стратегијата, 

станува збор за еден ислкучиво квалитетен материјал и веројатно во овој момент една 

од најдобрите изработени стратегии од земјите на ЕУ и како Совет треба да бидеме 

горди што со сопствени сили е изработен ваков значаен и квалитетен документ. 
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На крајот, обраќајќи се на присутните и на јавноста, нагласи „без разлика како ќе 

се вика ова регулаторно тело, она што можам да ви го ветам е  дека и понатаму ќе се 

грижиме за слободни медиуми, за правото на секој граѓанин, политичка партија, 

невладина организација да го искаже своето мислење, за правото на граѓаните да 

имаат разновидна и квалитетна програма“. 

Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, рече дека му 

причинува посебно задоволство што присуствува на јубилејот 16 години СРД. 

Информира дека ја имал можноста во работата на Советот да биде вклучен од 

неговите сами почетоци и од временска дистанца, од тогаш до сега, рече дека е 

направен голем напредок, големо залагање во однос на создавање на плурализмот на 

медиумите во Република Македонија, и појасни дека Советот од неговиот почеток до 

сега претставува дел од демократскиот амбиент во општеството со сите негови 

карактеристики. Посебно му причинува големо задоволство кога сме во ерата на 

дигитализацијата, во ерата на имлементирање на европските стандари, кога сме пред 

вратите на новиот Закон за медиуми, и во време кога оваа институција со името „Совет 

за радиодифузија на Република Македонија“ ќе оди во историја и ќе се преименува во 

„Агенција за  аудио и аудиовизуелни медиуми“. Во текот на 16 години постоење на 

Советот се покажа оправданоста на функционирањето на ова регулаторно тело. На 

крајот, Заменикот на претседателот на Советот, д-р Милаим Фетаи, уште еднаш го 

честита јубилејот 16 години постоење на Советот за радиодифузија на Република 

Македонија и посака сегашните и минатите членови на Советот да бидат повикани на 

одбележувањето 20 години постоење на Советот. 

 
 
 
 
Бр. 02-3620/2                            Совет за радиодифузија на РМ 
24.09.2013 година                                                                     П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е              д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 
  
 
 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
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