Седница бр.44 – 16.11.2018
година во живо на YouTube
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 44-та
седница ја закажува за 16.11.2018 година (петок), со почеток
во 14:00 часот.
Д Н Е В Е Н

Р Е Д

1. Усвојување на предлог-записник од второ продолжение на
41-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, одржано на 31.10.2018
година.
2. Усвојување на предлог-записник од 43-та седница на
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, одржана на 31.10.2018 година.
3. Предлог-одлука за доделување дозвола за непрофитна
радиодифузна установа на локално ниво, на подрачјето на
општина Струмица.
4. Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2019
година.
5. Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за
2019 година.
6. Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година (со Нацртпрограма на планирани активности и Нацрт-финансиски план
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
за 2019 година).
7. Предлог-одлука за одобрување на финансиски средства за
двајца вработени во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за учество на обука – Курс за
канцелариско и архивско работење.
8. Разно.

Студенти од Правниот факултет
Скопје
во
посета
на
Агенцијата
Скопје, 09.11.2018г. – Во рамки на
практичната настава по предметот односи со
јавност, студенти од катедрата за
новинарство и односи со јавноста при
Правниот факултет „Јустинијан Први“ –
Скопје, денес ја посетија Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги .
На средбата, студентите имаа можност
подетално
да
се
запознаат
со
надлежностите,
организациската
структура, проектите на Агенцијата од
поширок јавен интерес и начинот на
мониторинг на радиодифузерите. Главен
фокус на посетата беше споделување на искуства за
практикувањето на пишаните и говорни техники за односи со
јавност од страна на Агенцијата, како и за комуникацијата со
јавноста преку објавување содржини на веб страницата
www.avmu.mk, YouTube каналот и Facebook страната на
Агенцијата.
Агенцијата ја поздравува заинтересираноста на студентите за
стекнување нови знаења, кои ќе најдат примена во нивниот иден
професионален развој, и понатаму останува отворена за
соработка и споделување на искуства во областа на медиумите и
медиумската регулација.

Редовен програмски надзор врз
операторите Вива Нет и Бив
Пирамида
Скопје, 08.11.2018г. – Врз операторите Вива Нет од Берово и
Бив Пирамида од Делчево, извршен е редовен програмски надзор
за обврските коишто се однесуваат на регистрација на
програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите кои
ги реемитуваат операторите . Со надзорите е констатирано дека
кабелските оператори постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ.
Извештаите од надзорите се достапни на линковите:
ВИВА НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ)

07.11.2018

БИВ ПИРАМИДА – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ)
07.11.2018

Изречени мерки-опомена на
Радио Роса – АБ и Радио ЕФ-ЕМ
90.3-СПОРТСКО РАДИО
Скопје, 02.11.2018г. – Врз основа на редовен административен
надзор врз програмата на Радио Роса – АБ и Радио ЕФ-ЕМ 90.3СПОРТСКО РАДИО и констатирано непочитување на обврската за
објава на програмата информации коишто треба да им се направат
достапни на корисниците, Агенцијата им изрече мерки – опомена

.
На двата радиодифузери им е дадено временски рок од 30 дена,
да го усогласат своето работење со одредбите од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Изречената мерка може да се преземе на следниот линк:
Радио Роса – АБ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.11.2018
Радио ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) –
02.11.2018

Изречена мерка-опомена
Лајф радио

на

Скопје, 01.11.2018г. – Врз основа на редовен административен
надзор врз програмата на Лајф радио и констатирано
непочитување на обврската за објава на програмата информации
коишто треба да им се направат достапни на корисниците,
Агенцијата изрече мерка – опомена . На Лајф радио му даден
временски рок од 30 дена, да го усогласи своето работење со
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
Изречената мерка може да се преземе на следниот линк:
Лајф радио – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 01.11.2018

Редовен
административен
надзор врз 6 печатени медиуми
Скопје, 31.10.2018г. – Врз издавачите на печатени медиуми,
Заман ДООЕЛ Скопје издавач на неделниот весник „Заман“ и
магазинот “Заман шќип“ и АРС ЛАМИНА ДОО Скопје издавач на
магазините „Мини либи“ и „Либи“ на македонски и на албански
јазик , Агенцијата спроведе редовен административен надзор за
обврските за објава на импресум, податоци за седиште,
печатница, датум на печатење или препечатување и број на
печатени примероци, обврски од Законот за медиуми.
Надзорот покажа дека
законските обврски.

печатените

медиуми

ги

исполниле

Извештајот е достапен на линкот:
Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) –
31.10.2018

Контролен програмски надзор
врз Телевизија Канал 8
Скопје, 29.10.2018г. – Агенцијата спроведе контролен
програмски надзор врз локалната Телевизија Канал 8 од Кочани,
кој покажа дека телевизијата нема постапено по меркатаопомена, претходно упатена поради необјавување импресум.
Спротивно на член 14 од Законот за медиуми, телевизијата Канал
8 од Кочани на 6 октомври 2018 година во повеќе емисии со
различна програмска функција, не ги објави податоците што што
е должна да ги емитува на соодветно место за секоја содржина

од програмскиот сервис.
Извештајот од надзорот е достапен на линкот:
ТВ Канал 8 – (член 14 од Законот за медиуми) – 29.10.2018

Редовен
програмски
и
административен надзор врз ТВ
Алсат М, ТВ Алфа, ТВ Канал 5
ТВ Сител и ТВ Телма
Скопје, 29.10.2018г. – Врз националните телевизии ТВ Алфа, ТВ
Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма, Агенцијата изврши
редовен програмски надзор за законските одредби коишто се
однесуваат на заштита на малолетните лица од програми што би
можеле да наштетат на нивниот физички, психички или морален
развој, на правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални
комуникации , обезбедување квизови или други облици на
наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена
вредност, телефонско гласање и емитување игри на среќа.
Врз истите медиуми, спроведен е и редовен административен
надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто
треба да ги направат достапни до корисниците и идентификација
на радиодифузер.
Надзорите покажаа дека радиодифузерите постапиле согласно
законските одредби на ЗМ и ЗААВМУ.
Извештаите може да се преземат на линковите:

ТВ Алфа – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и
101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Алфа – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ)
– 29.10.2018
ТВ Алсат-М – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100
и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Алсат-М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од
ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Канал 5 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100
и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Канал 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од
ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Сител – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и
101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Сител – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ)
– 29.10.2018
ТВ Телма – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и
101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Телма – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ)
– 29.10.2018

Мерки-опомена
за
Нова
Македонија, Лајм и Скопско

Ехо
Скопје, 29.10.2018г. – При редовен административен надзор врз
сите издавачи на печатени медиуми, Агенцијата кај РЕПРО ПРИНТ
ДООЕЛ Скопје издавач на дневниот весник Нова Македонија,
утврди дека во изданието од 22-23 октомври 2018 година не е
наведен точниот број на печатени примероци, додека кај АТВ
МЕДИА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје издвач на дневниот весник Лајм ,
дека во изданието од 22 октомври 2018 година не се објавени
податоци за одговорен уредник. Надзорот пак врз МАРКС СТЕП
ДООЕЛ Скопје издавач на неделниот весник Скопско Ехо, покажа
дека во изданието од 18 октомври 2018 година не се објавени
податоците за адресата на печатницата.
За овие прекршувања, на трите издавачи на печатени медиуми им
е изречена мерки-опомена и им е даден временски рок од 30
дена, за усогласување со одредбите од Законот за медиуми.
Решенијата
линковите:

за

преземање

мерка-опомена

се

достапни

на

РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ Скопје издавач на дневниот весник Нова
Македонија – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) –
29.10.2018
АТВ МЕДИА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје издвач на дневниот весник Лајм
– (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2018
МАРКС СТЕП ДООЕЛ Скопје издавач на неделниот весник Скопско
Ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2018

Редовен програмски надзор врз
5 национални телевизии
Скопје, 29.10.2018г. – Врз 5-те национални телевизии ТВ Алфа,
ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма, Агенцијата изврши
редовен програмски надзор за законските одредби коишто се
однесуваат на правилата за употреба на јазикот во програмите и
емитување најмалку 12 часа дневно програма на телевизија .
Надзорот покажа дека
одредбите од ЗААВМУ.

радиодифузерите

постапиле

согласно

Извештаите може да се преземат на линковите:
ТВ Алфа – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Алсат-М – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Канал 5 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 29.10.2018
ТВ Сител

– (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

ТВ Телма – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 29.10.2018

