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ВОВЕД 

 

Во овој Извештај се опфатени сите активности што во 2016 година Агенцијата ги презеде 

во насока на остварување на нејзините надлежности, утврдени во Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Законот за медиуми и Изборниот законик. 

Приоритетна активност на Агенцијата во извештајната година беше мониторингот на 

изборното медиумско претставување за време на Предвремените парламентарни избори, 

најпрво закажани за јуни, а потоа одржани во декември 2016 година. На почетокот од 

јануари 2016 година, Агенцијата усвои Методологија за мониторинг на изборното 

медиумско претставување за време на изборни процеси, а во текот на февруари, 

организираше повеќе обуки и работилници за радиодифузерите во врска со изборната 

регулатива и за методологијата на мониторинг на изборниот процес. Мониторингот за 

изборите што требаше да се одржат во јуни 2016 година, започна на 15 април, а запре на 

15 мај, по донесувањето на Решението на Уставниот суд на Република Македонија да 

поведе постапка за утврдување на уставноста на Одлуката за распуштање на 

Собранието на РМ и да се запре извршувањето на сите поединечни акти или дејствија 

поврзани со овие изборите. Со измените и дополнувањата на Изборниот законик, 

направени врз основа на договорот постигнат меѓу четирите најголеми политички партии 

од парламентарната позиција и опозиција во јули 2016 година, Агенцијата доби обврска 

да го започне мониторингот на изборното медиумско претставување 100 дена пред денот 

на одржување на изборите планирани за 11 декември 2016 година. До почетокот на 

изборната кампања предмет на надзор беа најголем дел од радиодифузерите што 

емитуваат програма на државно ниво (вкупно 18 програмски сервиси), а со почетокот на 

изборната кампања, вкупно 111 програмски сервиси. За првпат од постоењето на 

регулаторот, а согласно измените на Изборниот законик, оценките за балансот наместо 

Стручната служба на Агенцијата ги даваше политичко тело - Привремената комисија, која 

исто така, наместо регулаторот, одлучуваше и за мерките кон радиодифузерите.  

Особено значајни во извештајната година беа активностите на Агенцијата во насока на 

развој и промовирање на медиумската писменост и социјалната инклузија. Во оваа 

година беше реализирано истражување за медиумската писменост кај возрасната 

популација во Република Македонија. Потоа, анализата „Родот во телевизиските 

програми: Извештаи од истражувањата на третманот на родовите прашања и на 

прикажувањето и претставувањето на жените и на мажите во програмите на 

радиодифузерите во 2016 година“.  За македонската публика беше адаптиран и вториот 

видео спот на ЕАВИ посветен на медиумската писменост. На веб страницата беше 

поставен банер со наслов „Одговор и исправка - кој, кога, како?“, во кој се посочени 

можностите и правилата при користење на правото на одговор и исправка. Во 

извештајната година, беше реализирано и истражувањето „Телевизијата и лицата со 

сетилна попреченост – понуда и потреби“, а Агенцијата воспостави и соработка со 

релевантните организации на лицата со оштетен вид и слух. 
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Во 2016 година, следејќи го почитувањето на обврските од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и од Законот за медиуми, Агенцијата спроведе повеќе 

од 400 надзори на работењето на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните 

медиумски услуги по барање, издавачите на печатени медиуми и операторите на јавни 

електронски комуникациски мрежи. Согласно годишните планови за програмски и 

административен надзор, Агенцијата спроведе вкупно 118 редовни програмски надзори 

(од кои 79 на радиодифузерите, два на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги 

по барање и 37 на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи) и 174 

редовни административни надзори, од кои 167 на радиодифузерите и седум над 

издавачите на печатени медиуми (предмет на еден од овие седум надзори беа вкупно 23 

издавачи на печатени медиуми, на два надзори вкупно 33 печатени медиуми, на два 34 

печатени медиуми и на последните два надзори – 31 печатен медиум). Во оваа година 

беа спроведени уште вкупно 39 вонредни програмски надзори (пет на радиодифузери и 

34 на оператори) и 48 контролни програмски надзори (29 на радиодифузери и 19 на 

оператори), како и два вонредни административни и 46 контролни административни 

надзори (39 на радиодифузерите и седум на издавачите на печатени медиуми).  

Четвртиот дел на овој Извештај се однесува на активностите што во 2016 година  

Агенцијата ги презеде во насока на заштита на плурализмот на сопственоста. За да се 

обезбеди следење на усогласеноста на работењето на радиодифузерите со одредбите 

што ги регулираат прашањата во врска со ограничувањата за стекнување сопственост во 

медиумите и недозволената медиумска концентрација, Агенцијата изврши проверка на 

кои други трговски друштва се јавуваат како основачи самите радиодифузери, како и 

основачите и управителите на радиодифузерите. Со оваа активност беше констатирана 

недозволена медиумска концентрација кај само еден радиодифузер (една регионална 

телевизија). Во извештајната година, Агенцијата донесе осум одлуки со кои дозволи 

промена во сопственичката структура на шест трговски радиодифузни друштва, а со 

надзорот спроведен во април и јуни беше констатирано дека ниту еден радиодифузер не 

извршил промена на сопственичката структура без претходно да добие одобрение од 

Агенцијата.  

За констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и  

Законот за медиуми, во текот на 2016 година Агенцијата презеде вкупно 171 мерка, од кои 

121 решение за преземање мерка опомена (74 кон радиодифузерите, шест кон 

издавачите на печатени медиуми и 41 кон операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи); седум барања за поведување на прекршочна постапка (шест кон 

радиодифузерите и едно кон оператор на јавна електронска комуникациска мрежа); 37 

предлози за одземање на дозвола, од кои 31 постапка беше запрена поради 

усогласување на работењето на радиодифузерите со Законот, и шест решенија за 

бришење од регистарот на радиодифузери. За констатирани прекршувања на одредбите 

на Изборниот законик, Агенцијата поведе 43 прекршочни постапки - со барање за 

изрекување опомени, а вкупно 23 постапки за порамнување им беа предложени на 

радиодифузерите поради повторени прекршувања на ИЗ, од кои три завршија успешно во 

постапката за порамнување, а 20 завршија неуспешно, за што Агенцијата до надлежните 
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судови во Република Македонија поднесе исто толку барања за поведување прекршочна 

постапка со барање за изрекување глоба.  

Во извештајната година, по претходно распишан јавен конкурс, Агенцијата донесе една 

одлука за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на 

Општина Гостивар и една одлука за објавување јавен конкурс за радио емитување на 

локално ниво на подрачјето на општина Куманово. По претходно поднесени барања од 

заинтересирани страни за доделување на дозволи без објавување на јавен конкурс, 

Агенцијата додели три дозволи и тоа една за телевизиско емитување на регионално ниво 

и две за телевизиско емитување на локално ниво.  Во оваа година, престанаа да важат 

дозволите на вкупно девет радиодифузери (шест телевизии и три радиостаници).  

На операторите на јавни електронски комуникациски мрежи Агенцијата им издаде вкупно 

584 потврди за регистрација на пакет програмски сервиси, откако со извршена проверка 

на комплетноста и уредноста на доставените пријави, беше констатирано дека тие ги 

имаат уредено правата за реемитување согласно Законот за авторските права и сродните 

права. 

Во текот на 2016 година, покрај истражувањата за медиумската писменост и социјалната 

инклузија, беа изработени и Истражување на ставовите и потребите на публиката за 

радио и телевизиските програми, Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2015 година, Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната 

медиумска индустрија во 2015 година, четири студии за утврдување на оправданоста за 

објавување јавен конкурс за доделување дозвола, и тоа три за радио емитување на 

локално ниво (на подрачјето на општините Гостивар, Куманово и Кривогаштани) и една за 

доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, и неколку правни 

анализи. Во извештајната година беше започната и изработката на уште два други 

значајни документи коишто ќе бидат финализирани во 2017 година: Студија за 

утврдување на состојбите на регионалниот и локалниот телевизиски пазар и Насоки за 

идентификација на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. 

Значајна активност на Агенцијата во оваа година беше имплементацијата на Проектот 

IPA TAIB 2011 - „Обезбедување опрема за мониторинг на медиумските содржини што го 

врши Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“, со којшто се обезбеди  

набавка и беше ставен во функција систем кој ќе овозможи прием на сигнали на сите 

радиодифузери кои имаат дозвола за емитување на територијата на Република 

Македонија, како и сигналите на сите оператори на јавни електронски комуникациски 

мрежи кои вршат реемитување. 

 

Во извештајната година, Агенцијата учествуваше во работата на асоцијациите на 

регулаторни тела од аудиовизуелната област, активно соработуваше со регулаторните 

тела во Европа и на билатерална и регионална основа, како и со странски организации, 

институции и асоцијации за прашања кои се однесуваат на радиодифузерите, давателите 

на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи. Покрај тоа, Агенцијата учествуваше во работната група за 
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интеграција на Република Македонија во НАТО, во работните групи за Национална 

програма за усвојување на европското законодавство (НПАА), како и  во работните тела 

во процесот на европска интеграција. 

 

Транспарентноста во работењето на Агенцијата и нејзиното материјално-финансиско 

работење во извештајната година, се опфатени во последните два дела на овој Извештај.  

 

 

1. МОНИТОРИНГ НА ИЗБОРНОТО МЕДИУМСКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ 

 

Повеќе месеци во 2016 година, Агенцијата беше ангажирана на исполнување на 

законските обврски кои произлегуваат од Изборниот законик, односно на активности 

поврзани со мониторингот на изборното медиумско претставување за време на 

Предвремените парламентарни избори, прво закажани за јуни, а потоа одржани во 

декември 2016 година. 

 

1.1. Активности за изборите закажани за јуни 2016 година 

 

На почетокот од јануари 2016 година, согласно измените на Изборниот законик од 

ноември 2015 година, Агенцијата, во транспарентна и инклузивна процедура усвои 

Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување за време на изборни 

процеси1. Воедно, беше  усвоен и јавно објавен и став на регулаторот во врска со новата 

обврска од Изборниот законик за мониторинг на изборното медиумско претставување и 

на електронските медиуми (интернет портали), во кој беа образложени причините зошто 

Агенцијата не може да врши мониторинг на интернет порталите2. Врз основа на 

искуството од претходните изборни процеси, како и врз основа на прашањата и дилемите 

што се наметнаа при изработката на Методологијата, Агенцијата констатираше повеќе 

слабости и нејаснотии во Изборниот законик поврзани со одредбите за медиумско 

претставување, за што го информираше Министерството за правда преку неколку дописи, 

во ноември (пред измените на Изборниот законик) и декември 2015, како и во јануари и 

август 2016 година.  

Во текот на февруари, беа организирани неколку обуки за радиодифузерите, во Скопје и 

регионално, за изборната регулатива и за методологијата на мониторинг на изборниот 

процес. Посебни работилници беа направени за Јавниот радиодифузен сервис и за 

комерцијалните медиуми што емитуваат програма на државно ниво. 

                                            
1
 Методологијата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/metodologija_za_monitoring_05.01.2016.pdf 

 
2
 Ставот на Агенцијата е достапен на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/Stav_na_Agencijata.pdf 

 

http://avmu.mk/images/metodologija_za_monitoring_05.01.2016.pdf
http://avmu.mk/images/Stav_na_Agencijata.pdf
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Беше потпишан и Меморандум за соработка со Државната изборна комисија во кој се 

операционализираше законската обврска за комуникација меѓу двете тела. 

Со распишувањето на Предвремените парламентарни избори, од 15 април 2016 година, 

во согласност со обврските од Изборниот законик, Агенцијата го започна мониторингот на 

24-часовната програма на националните телевизии и радија со акцент на 

информативната програма. Според Методологијата за мониторинг на изборното 

претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси, во периодот од 

распишување на изборите до почетокот на изборната кампања, предмет на мониторингот 

беа два телевизиски и два радио сервиси на Јавниот радиодифузен сервис и 

Собранискиот канал, петте телевизии кои емитуваат програма преку преносен капацитет 

на дигитален терестријален мултиплекс (ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алсат-М, 

ТВ Алфа), петте сателитски телевизии (ТВ Сонце, ТВ Наша, ТВ Сител 3, ТВ Канал 5 Плус, 

ТВ 24 Вести), четирите кабелски телевизии (ТВ АРТ, ТВ 21-М, ТВ Шења и ТВ Нова) и две 

од националните комерцијални радија (Радио Канал 77 и Радио Слободна Македонија).  

Мониторингот беше фокусиран на обврските на радиодифузерите од Изборниот законик 

што се однесуваат на овој период од изборниот процес. Имајќи предвид дека во 

Изборниот законик не се утврдени конкретни правила за начинот на известување во 

вестите за периодот од распишување на изборите до почетокот на изборната кампања, 

освен почитувањето на забраната од Изборниот законик според која: „Известувањето за 

редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот 

Скопје, на државните институции и организации, како и за активностите на правни и 

на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во програмите 

на радиодифузерите и на Програмскиот сервис наменет за емитување на 

активностите на Собранието на Република Македонија, во периодот од денот на 

распишување на изборите до нивното завршување не смее да биде во функција на 

изборно медиумско претставување на ниту еден политички субјект“, предмет на 

мониторинг беше и почитувањето на професионалните стандарди и принципи за вршење 

на дејноста нотирани во член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

особено начелото за „објективно и непристрасно прикажување на настаните со 

еднаков третман на различните гледишта и мислења и овозможување на слободно 

оформување на мислењето на публиката за одделни настани и прашања“, кои се 

предмет на саморегулација. За програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис, 

освен ова барање, се следеше и почитувањето на стандардите и начелата од член 111 

од Законот, и на правилата за покривање на изборите на кои МРТ сама се обврза во 

својот документ Правила за медиумско покривање на изборни процеси (за рамномерно 

политичко претставување). 

Врз основа на овој мониторинг беа изработени три извештаи (за периоди од по 10 дена) 

за начинот на известување во централните вести обединети во еден Збирен извештај за 
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периодот од 15 април до 14 мај 2016 година3, како и два извештаи за емитуваните 

интервјуа, дебати и други информативни програми, обединети во еден Збирен извештај 

за периодот од 15 април до 14 мај 2016 година4.  

Врз основа на Вториот извештај од мониторингот на медиумското претставување во 

централните вести за вторите 10 дена по распишувањето на Предвремените 

парламентарни избори (периодот од 25 април до 4 мај 2016 година), беа покренати три 

прекршочни постапки против три радиодифузери (ТВ Алфа, ТВ Сител и ТВ Канал 5) за 

прекршување на член 75-б од Изборниот законик (известување за редовни активности на 

државните органи во функција на изборно медиумско претставување на политичка 

партија). 

Со почетокот на кампањата (16 мај 2016 година, според Роковникот од ДИК) 

мониторингот опфати 118 комерцијални радиодифузери во цела Македонија и 

програмските сервиси на Македонската радиотелевизија. За оваа фаза од мониторингот 

покрај вработените во Агенцијата, беа ангажирани 76 надворешни соработници за кои, на 

15 мај, беше одржана посебна обука. Мониторингот запре по само три дена, односно по 

донесувањето на Решението на Уставниот суд на Република Македонија да поведе 

постапка за утврдување на уставноста на Одлуката за распуштање на Собранието на РМ 

и да се запре извршувањето на сите поединечни акти или дејствија поврзани со изборите 

што требаше да се одржат на 5 јуни 2016 година. 

 

 

1.2. Мониторинг на изборите одржани во декември 2016 година 

 

Со измените и дополнувањата на Изборниот законик („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.142/2016), направени врз основа на договорот постигнат меѓу четирите 

најголеми политички партии од парламентарната позиција и опозиција во јули 2016 

година, Агенцијата доби обврска да го започне мониторингот на изборното медиумско 

претставување 100 дена пред денот на одржување на изборите планирани за во 

декември 2016 година, да ја измени Методологијата за мониторинг (во рок од 30 дена од 

денот кога се донесени измените на Законикот) и да постапува по предлозите на 

Привремената комисија која се формираше во Агенцијата по предлози од политичките 

партии.   

Имајќи предвид дека актуелната Методологија претставува сеопфатен документ кој важи 

за сите изборни процеси, Агенцијата изработи нова методологија која требаше да се 

применува само за Предвремените парламентарни избори во декември 2016 година, во 

која ги вгради специфичностите кои произлегоа од законските измени. Документот беше 

                                            
3
  Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: 

http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoringot_na_mediumskoto_prestavuvanje_vo_vestite_15_april-
14_maj_2016-ilovepdf-compressed.pdf 
 
4
 Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 

http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoring_-_intervjua_debatiizborna_kampanja.pdf 
 

http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoringot_na_mediumskoto_prestavuvanje_vo_vestite_15_april-14_maj_2016-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoringot_na_mediumskoto_prestavuvanje_vo_vestite_15_april-14_maj_2016-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoring_-_intervjua_debatiizborna_kampanja.pdf
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донесен во законскиот рок во транспарентна и инклузивна процедура со јавна расправа 

уште за работната верзија на документот. По барање на четирите парламентарни 

политички партии потписнички на Договорот од Пржино, оваа методологија беше 

повлечена и за овој изборен процес се применуваше Методологијата која беше усвоена 

на почетокот од 2016 година, што се однесува на сите изборни процеси, а која не ја 

содржи главната специфика на јулските измени на Изборниот законик (кои важеа само за 

Предвремените парламентарни избори во 2016 година), да се прошири времетраењето 

на барањето да се обезбеди правично, избалансирано и непристрасно известување и 

надвор од периодот на изборна кампања, наместо на 20, на 100 дена пред денот на 

одржување на изборите. Поради тоа во текот на 80 дена од мониторингот немаше 

правила како да се обезбеди баланс во известувањето, што создаде правна несигурност 

за радиодифузерите. 

За првпат од постоењето на регулаторот, оценките за балансот наместо Стручната 

служба на Агенцијата ги даваше политичко тело - Привремената комисија, која исто така, 

наместо регулаторот, одлучуваше и за мерките кон радиодифузерите. Оттаму, за да се 

обезбедат услови, од една страна, за непречена работа на Стручната служба на 

Агенцијата, која ги подготвуваше извештаите од надзорот на радиодифузерите и на 

Привремената комисија, а од друга страна да се обезбеди максимална ефикасност на 

процесот на надзор на изборното медиумско претставување, директорот на Агенцијата на 

7 септември 2016 година, донесе Процедура на постапување5. Во процедурата беа 

утврдени содржината на извештаите од надзорот и на предлозите за постапување од 

Привремената комисија и роковите на нивно доставување до директорот на Агенцијата. 

Во согласност со изборната регулатива и политичкиот договор, мониторингот на 

Агенцијата за Предвремените парламентарни избори планирани за 11 декември 2016 

година, започна на 2 септември. До почетокот на изборната кампања (21 ноември 2016 

година), предмет на надзор беа најголем дел од радиодифузерите што емитуваат 

програма на државно ниво – вкупно 18 програмски сервиси (МРТ 1, МРТ 2 – програма на 

албански јазик, Македонско радио – Прв програмски сервис, Македонско радио – Трет 

програмски сервис, ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Алсат М, ТВ Телма, ТВ Алфа, ТВ Нова, ТВ 

21 М, ТВ Шења, ТВ Арт, ТВ 24 Вести, ТВ Сонце, Наша ТВ, Радио Канал 77 и Радио 

Слободна Македонија). Со почетокот на изборната кампања, предмет на надзор беа 

вкупно 111 програмски сервиси. 

Согласно Процедурата на постапување, донесена од страна на директорот, Стручната 

служба на Агенцијата подготвуваше две групи извештаи6. За секој период од 10 дена, 

                                            
5
 Процедурата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/Procedura_na_postapuvanje_pri_monitoringot_na_izbornoto_mediumsko_prestavuvanje_za_
Predvremenite_parlamentarni_izbori.pdf 

 
6
 Сите извештаи се достапни на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: 

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2888%3A2016-09-13-10-44-21&catid=74%3Aizbori-
analizi-cat&lang=mk 
 

 

http://avmu.mk/images/Procedura_na_postapuvanje_pri_monitoringot_na_izbornoto_mediumsko_prestavuvanje_za_Predvremenite_parlamentarni_izbori.pdf
http://avmu.mk/images/Procedura_na_postapuvanje_pri_monitoringot_na_izbornoto_mediumsko_prestavuvanje_za_Predvremenite_parlamentarni_izbori.pdf
http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2888%3A2016-09-13-10-44-21&catid=74%3Aizbori-analizi-cat&lang=mk
http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2888%3A2016-09-13-10-44-21&catid=74%3Aizbori-analizi-cat&lang=mk
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почнувајќи од 2 септември 2016 година се подготвуваа извештаи за почитувањето на 

одредбите од член 75 став 1 (правично, избалансирано и непристрасно известување во 

вкупната програма) и од член 75-б (известување во функција на изборно медиумско 

претставување на политички субјект) од Изборниот законик. Во овие извештаи, за секој 

медиум поединечно, имаше детален опис на начинот на известување во централната 

дневно-информативна емисија, преглед на сите емитувани посебни информативни 

програми и на други програми во кои се сретнуваат содржини или субјекти релевантни за 

донесување оценка од страна на Привремената комисија за следење на медиумското 

претставување, за начинот на покривање на изборниот процес. Втората група извештаи 

беа за констатирани прекршувања на другите одредби за медиумско претставување од 

Изборниот законик, кои се подготвуваа веднаш по регистрирање на прекршувањата.   

За тоа дали радиодифузерите обезбедиле правично, избалансирано и непристрасно 

известување во вкупната програма беа изработени:  

 по 10 извештаи за период од по 10 дена за 18-те програмски сервиси кои беа 

предмет на надзор до почетокот на кампањата (од 2 до 11 септември; од 12 до 21 

септември; од 22 септември до 1 октомври; од 2 до 11 октомври; од 12 до 21 

октомври; од 22 до 31 октомври; од 1 до 10 ноември; од 11 до 20 ноември; од 21 до 

30 ноември; и од 1 до 9 декември);  

 по два извештаи (од 21 до 30 ноември; и од 1 до 9 декември) за уште четири 

радиодифузери на државно ниво кои беа предмет на надзор само за периодот на 

изборна кампања (ТВ Сител 3, ТВ Канал 5 Плус, Радио Антена 5 и Радио 

Метрополис); 

 по еден извештај за целиот период на изборна кампања (од 21 ноември до 9 

декември) за 25 регионални радија и телевизии чии програми се достапни во 

просториите на Агенцијата; и 

 еден групен извештај за периодот од 21 ноември до 9 декември, за 63 радија и 

телевизии чии програми не се достапни во Агенцијата. 

Во врска со втората група извештаи кои се однесуваат на констатирани прекршувања на 

Изборниот законик, во периодот од 2 септември до почетокот на изборната кампања, беа 

констатирани два прекршока. На предлог на Привремената комисија, беше покрената 

постапка пред надлежен суд, против МРТ1 за емитување реклами финансирани од 

буџетот на државата, што е спротивно на член 75-д став 4 од Изборниот законик, а по 

истиот основ (за реклами на општина) беше констатиран прекршок и кај ТВ Алфа. 

Меѓутоа, постапка не беше покрената, бидејќи општината достави докази дека 

емитуваните реклами се спонзорство од приватна компанија. 

Во текот на изборната кампања, којашто траеше од 21 ноември заклучно со 9 декември, 

по други основи од Изборниот законик беа констатирани вкупно 34 прекршувања. Речиси 

половина од нив, односно 16 прекршувања, се однесуваат на непочитување на одредбите 

на член 75-ѓ став 1 (надминување на дозволените лимити за емитување платено 

политичко рекламирање - ППР). Пет од прекршувањата се констатирани кај ТВ Нова, по 

две се однесуваат на ТВ Алсат М, ТВ Едо и ХДТВ Канал Плус, а по еден прекршок на 
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споменатиот член е констатиран кај ТВ 21 М, ТВ Телма, ТВ Ултра, ТВ МТМ и ТВ К 3 од 

Куманово.  Девет од вкупно 34-те прекршувања се однесуваат на одредбите од член 76 

став 4 од Изборниот законик (емитување платено политичко рекламирање во вести и 

посебни информативни емисии). Најголем дел од прекршоците на член 76 став 4 се 

констатирани кај ТВ Нова (четири), два кај Наша ТВ и по еден кај ТВ 24 Вести, Радио 

Канал 77 и Радио Слободна Македонија. Констатирани се пет повреди на одредбите од 

член 76 ставови 1 и 2 (емитување ППР неодвоено од другите содржини, неозначено во 

текот на емитувањето како ППР и неозначен нарачател), од кои два прекршока се 

однесуваат и на двата става истовремено (констатирани се кај ТВ Дуе и Спортско радио 

90.3 ФМ), два прекршока се за вториот став (неозначен нарачател), утврдени кај ТВ Арт и 

Радио Антена 5, и еден прекршок е само за првиот став, а е регистриран кај Радио Канал 

77. Преостанатите четири прекршувања на Изборниот законик се констатирани кај ТВ 

Алфа и Радио Сити, за непочитување на член 75-в (учество на уредници, новинари, 

водители на програма, презентери во предизборни активности на политички субјекти), кај 

ТВ 24 Вести за повреда на член 75-ѓ став 2 (спојување блокови со ППР во два 

последователни часа за ист учесник во изборна кампања) и ТВ Шења, за непочитување 

на одредбите од член 77 став 2 (објавување резултати од испитување на јавното 

мислење без соопштување на сите неопходни податоци). 

Во деновите од изборниот молк, 10 и 11 декември, беа констатирани тринаесет 

прекршувања на одредбите од член 76-б став 3 од Изборниот законик кај вкупно десет 

програмски сервиси. Одредбите од овој член по два пати ги прекршија ТВ 21 М, ТВ Сонце 

и Првиот телевизиски програмски сервис на Јавниот сервис (МРТ 1). Повреди на член 76-

б став 3 беа утврдени и кај: ТВ Алсат М, ТВ Шења, ТВ Ера, ТВ Алфа, ТВ Нова од Скопје, 

ХДТВ Канал Плус и ТВ Канал Три од Дебар.  

За законската обврска за емитување бесплатно политичко претставување беа подготвени 

посебни извештаи за Програмскиот сервис наменет за емитување на активностите на 

Собранието на Република Македонија (Собраниски канал) и за Јавното претпријатие 

Македонска Радио-Телевизија Скопје. Извештаите беа за периодот од 21 ноември до 9 

декември 2016 година. 

Агенцијата подготви и преглед на платеното политичко рекламирање емитувано за време 

на изборната кампања. 

Врз основа на Решението од ДИК за повторување на гласањето на гласачкото место бр. 

2011, во општина Теарце, на 25 декември 2016 година, Aгенцијата вршеше мониторинг на 

почитувањето на одредбите поврзани со изборниот молк од страна на радиодифузерите 

на државно ниво и на радиодифузерите што емитуваат програма на подрачјето на 

изборната единица бр. 6. 

Во текот на целиот период на мониторингот (од септември до декември), Агенцијата 

неколку пати реагираше и за непочитување на професионалните стандарди при 

известувањето. 
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Во рамки на Меморандумот за соработка склучен меѓу Агенцијата и ДИК, на 14 септември 

2016 година, во Агенцијата се одржа работен состанок на двете институции чиј фокус беа 

меѓусебното информирање за досегашните активности, како и напорите насочени кон 

подигнување на нивото на почитување на изборната регулатива. 

Според обврските од Изборниот законик, за седмично, односно дневно известување на 

ДИК и согласно Меморандумот склучен меѓу Агенцијата и Државната изборна комисија на 

4 февруари 2016 година, во периодот од 2 септември заклучно со 20 ноември, од страна 

на Агенцијата до ДИК беа доставени единаесет седмични извештаи, а од почетокот на 

изборната кампања до нејзиното завршување деветнаесет дневни извештаи. 

Сите документи и други материјали поврзани со овој мониторинг се достапни за јавноста 

во посебниот дел на веб страницата на Агенцијата насловен ИЗБОРИ 2016 година7. 

 

2. МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА  

 

 

Во текот на 2016 година, Агенцијата презеде повеќе активности во рамките на 

исполнувањето на активностите од Програмата за поттикнување на медиумската 

писменост (2016-2018). Во втората половина од годината беше реализирано 

„Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република 

Македонија“. 

Истражувањето е од исклучителна важност зашто е прво од ваков вид во Македонија и ќе 

претставува основа за градењето политики и планирањето проекти за унапредување на 

медиумската писменост во Македонија, како и репер за мерење на нивната успешност. 

Според договорот за јавна набавка (распишана во втората половина на август 2016 

година), агенцијата Таргет комуникации го реализираше истражувањето во рамки на 

утврдените рокови, и на 29 декември 2016 година, на четвртиот јавен состанок на 

Агенцијата, беше направена куса првична презентација на генералните резултати, кои 

беа објавени и на веб страницата на АВМУ, во банерот за медиумска писменост8.  

 

Во текот на летото беше реализирана анализата „Родот во телевизиските програми: 

Извештаи од истражувањата на третманот на родовите прашања и на прикажувањето и 

претставувањето на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите во 2016 

година“. Примероците за двете анализи беа избрани од вестите и од рекламите 

емитувани на телевизиските програмски сервиси на државно ниво (МРТ1, ТВ Алсат-М, ТВ 

Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма) во април и мај 2016 година.  

                                            
7
 Достапно на следниот линк: 

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2868&Itemid=436&lang=mk 
 
8
 Достапно на следниот линк: http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2306&lang=mk 

 

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2868&Itemid=436&lang=mk
http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2306&lang=mk
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Анализата на вестите од 2016 година покажа дека: 

 Продолжува трендот на ниска застапеност на родовите прашања и проблеми како 

и на тоа да не се препознаваат темите кои можат да бидат обработени од родов 

аспект. Од вкупно 876 анализирани прилози со траење од 21 час 16 минути и 13 

секунди, само 2 се на родови теми (траат вкупно 5 минути и 7 секунди); 

 Бројот на соговорнички (202) и натаму е далеку помал од оној на соговорниците 

(621);  

 Полот на автор(к)ите на прилозите нема влијание врз свесноста за потребата да 

се известува за родовите прашања и за учеството на соговорничките – 361 прилог 

биле подготвени од новинарки, додека 197 прилози од новинари; 

 Продолжува трендот на употреба на машки граматички род во претставувањето на 

професиите и функциите на жените професионално ангажирани во медиумите, и 

жените во улога на соговорнички во дневно-информативните изданија. 

 

Анализата на рекламите во 2016 година, ги даде следниве показатели: 

 Изедначеност во присуството на жени и мажи во својство на главни ликови во 

рекламните спотови со истовремено забележително присуство на девојчиња и 

момчиња во нив (како самостојни носители на содржината или како дополнување 

на семејната атмосфера и/или асоцирање на семејна, традиционална атмосфера); 

 Во рекламите најзастапена возрасна група се жените на возраст од 31-45 години, 

потоа следуваат оние на возраст од 18-30 години. Мажите, исто така најчесто се 

на возраст од 31-45 години, по што следуваат оние кои припаѓаат на категоријата 

повозрасни од 46 години. Ова наведува дека категоријата граѓан(к)и на возраст од 

31-45 години е онаа за која се претпоставува дека е потенцијално најголем 

конзумент на производите/услугите; 

 Жените го заземаат клучното место во рекламите што прикажуваат производи 

наменети исклучиво за жените, но и во оние кои прикажуваат производи што ги 

користат и останатите категории потрошувачи; 

 Жените, без оглед дали се главни и/или споредни субјекти во рекламите, во 

повеќето случаи се носители на традиционални улоги и вредности: домаќинки, 

сопруги и мајки. Во некои реклами имаат неутрални улоги; во одделни реклами се 

претставени како декорација; забележани се реклами во кои тие го привлекуваат 

вниманието со својот физички изглед и се заводнички. Забележано е дека во 

одредени случаи се во деловен амбиент, со изразена посветеност на својот 

физички изглед, а во две реклами од анализираните, жените имаат афирмативна 

улога; 

 Забележително е дека жените, и кога имаат неутрална улога во рекламните 

спотови, содржината, нарацијата и приказната која го следи спотот, се случува да 

има афирмативен однос кон родовата еднаквост; 

 Традиционалното претставување на родовите улоги е најчесто при 

рекламирањето на прехранбени продукти, средства за чистење на домот како и во 

рекламите кои се наменети за децата. 
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Резултатите беа презентирани на четвртиот јавен состанок на Агенцијата (што се одржа 

на 29 декември 2016 година), испратени до Собранието на РМ и Министерството за труд 

и социјална политика и објавени на веб страницата, во посебниот банер за родот и 

медиумите9). 

Во текот на 2016 година, годишните истражувањата за родот во медиумите од 2012 

година наваму, беа преведени и на албански и на англиски јазик и објавени на 

соодветните банери на веб страницата на Агенцијата. 

 

Во извештајната година, Агенцијата го адаптираше за македонската публика вториот 

видео спот посветен на медиумската писменост, од циклусот спотови на меѓународната 

организација ЕАВИ. Видеото ЗА СВЕСНОСТА, ШТО ПРАВАМ ЈАС? беше презентирано на 

јавниот состанок на Агенцијата одржан на 29 декември 2016 година. Регулаторното тело 

побара од сите телевизиски програмски сервиси во државата да го емитуваат на својата 

програма како бесплатно емитување. На овој повик позитивно одговорија 36 телевизии: 

јавниот сервис МРТ, четири телевизии на државно ниво од кои две се емитуваат преку 

терестријален дигитален мултиплекс, а две преку кабелски оператор; 15 регионални - од 

кои осум се емитуваат преку мултиплекс, а седум се кабелски телевизии; и 16 локални 

телевизиски станици. Според добиените одговори, телевизиите најчесто го емитувале 

спотот неколку дена по ред, неколкупати дневно. Две од телевизиите, кои емитуваат 

програма на албански јазик, спотот го емитувале со титл на албански јазик. Спотот е 

достапен на веб страницата и на Јутјуб каналот на Агенцијата10. 

Агенцијата работеше и на прилагодување на трет спот од серијата за авантурата на Јове 

низ медиумската писменост, кој би требало да се емитува во текот на 2017 година. 

 

Во првите две недели од јуни 2016 година, Агенцијата ги заокружи сите планирани 

активности од Планот за популаризирање на правото за одговор и исправка, кои почнаа 

во 2015 година. Со цел на едноставен и популарен јазик да им се објаснат на граѓаните 

одредбите од Законот за медиуми што го регулираат правото на одговор и исправка, на 

веб страницата на Агенцијата е поставен банер со наслов „Одговор и исправка - кој, кога, 

како?“11, во кој се посочени можностите и правилата при користење на правото на одговор 

и исправка. Содржината е достапна на македонски и на албански јазик.  

За да стигне информацијата за банерот „Одговор и исправка - кој, кога, како?“ до што 

поголем дел од јавноста, Агенцијата објави огласи во два печатени медиуми на 

македонски и на албански јазик и побара од сите телевизии и радија во Република 

Македонија, како медиуми свесни за својата општествена одговорност и улога во 

                                            
9
 Достапно на следниот линк: 

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1090%3Arodot&catid=132%3A2013-11-05-21-48-
32&lang=mk 
 
10

 Спотот е достапен на следниот линк: (https://www.youtube.com/watch?v=vQfW6298kzA) 

11
 Достапно на следниот линк: http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2332&lang=mk 

 

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1090%3Arodot&catid=132%3A2013-11-05-21-48-32&lang=mk
http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1090%3Arodot&catid=132%3A2013-11-05-21-48-32&lang=mk
https://www.youtube.com/watch?v=vQfW6298kzA
http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2332&lang=mk
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комуникацијата со граѓаните, на сопствените веб страници, да постават банер со линк кој 

директно ќе води до содржината што се наоѓа на веб страницата на Агенцијата.  

На 13 јуни 2016 година, преку соопштение за јавноста, Агенцијата информираше за сите 

реализирани активности од Планот за популаризирање на правото на одговор и исправка. 

На 27 октомври 2016 година, се одржа Конференцијата „Медиумската писменост како 

предуслов за активно граѓанство“, на која беше претставен извештајот од истражувањето 

„Медиумската писменост во Македонија: алката што недостасува за активно граѓанство“. 

Настанот беше организиран од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во 

партнерство со Институтот за различности во медиумите од Лондон и со дневниот весник 

„Нова Македонија“, а со поддршка од Европската Унија. Еден од панелистите беше 

претставничка на Агенцијата. Линк до истражувањето е објавен во банерот Медиумска 

писменост на веб страницата на Агенцијата. 

Претставник на Агенцијата, во својство на набљудувач, за првпат учествуваше на 

состанок на Експертската група за медиумска писменост на Европската комисија, кој се 

одржа во Брисел на 15 ноември 2016 година. Групата има три цели: да открие и 

презентира документи и добри практики во областа на медиумската писменост; да го 

олеснува вмрежувањето помеѓу различни засегнати страни; да ги истражува различните 

политики и иницијативи за медиумска писменост во ЕУ и да овозможи нивно спојување. 

Присуството на состанокот беше од посебно значење, особено поради фактот што се 

реализираше непосредно по добивањето на Извештајот на Европската комисија за 

напредокот на Република Македонија за 2016 година, објавен на 9.11.2016 година, во кој 

се охрабрува Агенцијата да преземе натамошни активности во областа на медиумската 

писменост. Во оваа смисла, обезбедени се првични контакти и сознанија за активности во 

рамките на ЕУ кои може да помогнат во планирањето и реализирањето на активности на 

АВМУ во врска со медиумската писменост. 

 

На 1 декември 2016 година се одржа панел-дискусија на која беше презентиран 

извештајот од „Истражувањето за образовните потреби на новинарите и за медиумската 

писменост на публиката“, што го спроведе тим на Македонскиот институт за медиуми 

(МИМ), како дел од регионалниот проект „Партнерство на Југоисточна Европа за развој на 

медиумите. Претставничка на АВМУ учествуваше на панел-дискусијата, од која 

произлегоа препораки, а линк до Истражувањето е поставен на веб страницата на 

Агенцијата. 

 

Во ноември 2016 година, Агенцијата до Министерството за труд и социјална политика го 

испрати својот придонес кон шестиот периодичен извештај на Република Македонија по 

Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација на жената (CEDAW). 

Прилогот содржи информации за сите активности што ги спровела Агенцијата во 

периодот од 2013 до 2016 година, на полето на надминување на родовите стереотипи во 

медиумите, а неговата финална верзија беше договорена на посебна Консултативна 

средба на субјектите инволвирани во подготовката, која се одржа на 9 ноември 2016 

година. 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

 
17 

Како дел од активностите предвидени со тригодишната „Програма за обезбедување 

достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост“, донесена во 2015 година, 

врз основа на обврските од член 26 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги (за социјална инклузија и медиумска писменост), во декември 2016 година, 

Агенцијата го заврши истражувањето „Телевизијата и лицата со сетилна попреченост – 

понуда и потреби“.  Истражувањето беше реализирано во две фази. Првата фаза беше за 

тоа колкава и каква е понудата на телевизиска програма наменета за лицата со сетилна 

попреченост (оштетен слух и вид) реализирана со анализа на одговорите од 

Прашалникот испратен до сите телевизиски сервиси на 11 август 2016 година. Втората 

фаза се реализираше преку интервјуа со претставници на организациите кои ги 

претставуваат луѓето со оштетен вид и слух и со други релевантни организации, а беше 

за медиумските потреби на лицата со сетилна попреченост и за нивните ставови за 

програмите наменети за нив. Во текот на месец август беа реализирани средби и 

интервјуа со Васко Марков, претседател на Националниот сојуз на глуви и наглуви на 

Република Македонија и со претседателот на Националниот сојуз на слепите на 

Република Македонија, Жарко Селковски и со Коце Димов, претседател на Националната 

федерација на спортови за слепи и слабовиди лица. Воедно, со оваа активност започна и 

се воспостави соработка со релевантните организации на лицата со оштетен вид и слух, 

што беше и планирана активност за оваа година. Резултатите од истражувањето беа 

презентирани на четвртиот јавен состанок на Агенцијата, кој се одржа на 29 декември 

2016 година.  

Преку анализата на веќе постоечките податоци и со дополнителното (квалитативно) 

истражување на мислењата и потребите на лицата со оштетен слух и вид во однос на 

програмите кои ги нудат давателите на аудиовизуелни медиумски услуги добивме 

сознанија за тоа како лицата со оштетен слух и вид ги користат аудиовизуелните услуги 

во нивниот секојдневен живот, се идентификуваа  проблемите  со  кои  лицата  се  

соочуваат при пристапувањето и користењето на аудиовизуелните услуги и беа посочени 

идеи за надминување на бариерите за пристап и користење на медиумските услуги. 

Агенцијата ќе ја продолжи соработката со овие организации, а дел од клучните препораки 

на истражувањето за натамошните активности се следните: 

 Да се следат анализите и препораките на Европската група на регулатори за 

аудиовузуелни медиумски услуги (ЕРГА) за пристапност на лицата со попреченост;  

 Да се иницира изготвување на корегулациски акт со радиодифузерите за пристап 

на лицата со оштетен вид и слух до аудиовизуелните услуги; 

 Јавниот радиодифузен сервис да обезбеди вести и програма во ударните термини 

проследена со знаковен јазик. Доколку тоа не е можно, тогаш барем да се 

овозможи враќање на стариот термин на вестите (во 17 часот);  

 Јавниот радиодифузен сервис и комерцијалните радиодифузери корисници на 

средства од Буџетот на Република Македонија за продукција на играна и 

документарна програма, односно програми од јавен интерес во смисла на членот 

92 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, да се обврзат истите 

да ги прилагодат со знаковен јазик или титлување, односно аудио опис;  
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 Надминување на бариерите за пристап до програмите преку употреба на поголем 

екран на кој е прикажан толкувачот на знаковен јазик, проследување на 

графичкиот приказ со говор и сл.; 

 Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи да обезбедат фиксна 

позиција на телевизиските и радио каналите од Македонија; и 

 Да се зголеми достапноста до детските програми (образовни и забавни) за децата 

со оштетен слух и вид.   

Текстот на комплетниот документ е достапен на веб страницата на Агенцијата во 

посебниот банер за достапност до медиумите за лица со сетилна попреченост12. 

 

3. НАДЗОР НА РАБОТЕЊЕТО НА ИЗДАВАЧИТЕ НА МЕДИУМИ И ОПЕРАТОРИТЕ 

НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

 

3.1. РАДИОДИФУЗЕРИ 

3.1.1. Програмски и административен надзор 

 
Во текот на годината беа реализирани сите редовни надзори планирани со годишните 

планови за програмски и за административен надзор за 2016 година, освен надзорот за 

почитувањето на неделната обврска за емитување музика на петте програмски сервиси 

што емитуваат програма на државно ниво преку сателит, планиран за ноември 2016 

година, кој не се спроведе поради забраната од ЗАМП за емитување македонска музика. 

Имајќи предвид дека забраните за емитување музика, од ЗАМП и од соодветните 

здруженија од регионов, покрај на исполнувањето на обврската за емитување музика, 

влијаеја и на обврската на радиодифузерите за емитување изворно создадена програма 

на македонски јазик и/или на јазиците на етничките заедници, до крајот на декември 2016 

година не се создадоа услови да се направат и неколку контролни надзори (на шест 

радиодифузери) за почитувањето на законската обврска за изворно создадена програма 

и за емитување музика. Во текот на годината, било по претставки, било по службена 

должност, Агенцијата реализираше и неколку вонредни надзори. Во продолжение се 

дадени податоци за сите реализирани надзори во 2016 година. 

 

Во јануари, според годишните планови за програмски и за административен надзор, беа 

реализирани редовни надзори врз телевизиските програмски сервиси на Јавниот 

радиодифузен сервис (МРТ) и на телевизиските програмски сервиси на државно ниво што 

емитуваат програма преку сателит. Во десет од извештаите беа констатирани 

прекршувања, а се однесуваа на шест радиодифузери: МРТ 1 за член 55 ставови 5, 6 и 7 

(пласирање производи) и за член 92 ставови 2 и 14 (изворно создадена програма); МРТ 2 

                                            
12

 Достапно на следниот линк: http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2374&lang=mk 

 

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2374&lang=mk
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за член 14 (импресум) и за член 92 ставови 2 и 14 (изворно создадена програма); Канал 5 

Плус за член 92 став 1 (изворно создадена програма) и за член 14 (импресум); Наша ТВ 

за член 92 ставови 1 и 14 (изворно создадена програма); ТВ 24 Вести за член 92 ставови 

1 и 14 (изворно создадена програма); и ТВ Сонце за член 64 став 3 (непреведени 

содржини на македонски јазик) и член 50 став 3 (заштита на малолетни лица). 

Направени беа и извештаи за почитувањето на годишната обврска за производство и 

емитување на домашна играна и домашна документарна програма (член 92 ставови 8 и 9 

од ЗААВМУ) од страна на комерцијалните терестријални телевизиски сервиси на државно 

ниво. Сите пет медиуми ја исполнија обврската во 2015 година да произведат и да 

емитуваат најмалку 20 часа домашна играна програма и најмалку 10 часа домашна 

документарна програма. 

Овој месец беа реализирани и неколку контролни надзори:  

 за програмски обврски врз ТВ Сител (за емитување музика), ТВ Канал Вис (за 

изворно создадена програма) и ТВ Орбис (за прикриено рекламирање и за 

правилата за пласирање производи); 

 за административни обврски врз радио сервисите од Скопје – Капитол (член 51), 

Вати (член 51 од ЗААВМУ и член 14 од ЗМ), Стреет ФМ (член 51 од ЗААВМУ и 

член 14 од ЗМ) и Зона М1(член 51 од ЗААВМУ и член 14 од ЗМ). 

Кај сите медиуми беше констатирано дека постапиле по изречените мерки од страна на 

Агенцијата на крајот од 2015 година. 

 

Во февруари 2016 година, според Плановите за надзор беше направен редовен 

програмски и административен надзор врз програмските сервиси на терестријалните 

телевизии што емитуваат програма на државно ниво за сите законски обврски чие 

почитување се проверува со еднодневен надзор. Беа констатирани следниве 

прекршувања: кај ТВ Сител – на член 50 став 3 (заштита на малолетна публика) и на член 

92 став 14 (половина од изворно создадената програма не е емитувана во периодот од 7 

до 19 часот); кај ТВ Канал 5 - на член 55 ставови 6 и 7 (правила за пласирање производи); 

кај ТВ Алсат М – на член 14 од Законот за медиуми (импресум); и кај ТВ Телма – на член 

92 ставови 1 и 14 (обврските за емитување изворно создадена програма). 

Беа реализирани и неколку контролни надзори на: РА Арачина (член 51); РА Клуб ФМ 

(член 51 и член 92 став 15); РА Роса АБ (член 51); РА Зона М1 (член 92 став 15); и РА 

Урбан ФМ (член 92 став 15), со кои беше констатирано дека радиодифузерите постапиле 

по опомените од Агенцијата. 

Со два вонредни надзори, еден по претставка и еден по службена должност, беа 

констатирани прекршувања кај ТВ Сител – на член 61 (програмските стандарди) и кај ТВ 

Сител 3 – на член 50 став 3 (заштита на малолетници). 

 

Во март 2016 година, според Плановите за програмски и административен надзор, беше 

реализиран редовен мониторинг врз програмските сервиси на националните 
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комерцијални телевизии што емитуваат програма преку оператори на јавни електронски 

комуникациски мрежи (ТВ Шења, ТВ 21-М и ТВ АРТ).  

Констатирани беа повеќе прекршувања, и тоа: кај ТВ 21-М на член 51 (информации за 

корисниците), член 14 (импресум), член 53 став 2 (прикриено рекламирање), член 52 

(правила за програми со наградно учество), член 50 став 3 (заштита на малолетници) и 

член 92 ставови 1 и 14 (изворно создадена програма); кај ТВ Шења на член 92 ставови 1 и 

14 (изворно создадена програма); и кај ТВ АРТ на член 51 (информации за корисниците) и 

на член 92 ставови 1 и 14 (изворно создадена програма). 

Дополнително, по службена должност, Агенцијата направи вонреден надзор врз неколку 

изданија од емисијата „Миленко Неделковски шоу“ што се емитуваше на ТВ Канал 5 и на 

ТВ Канал 5 Плус во кои констатираше прекршување на посебните забрани од ЗААВМУ 

(говор на омраза). 

Беа реализирани и контролни надзори на РА Роса (за член 14 од ЗМ) и на ТВ Сонце (за 

член 50 став 3 и за член 64 став 3), со кои беше констатирано дека медиумите во целост 

постапиле по изречените мерки од страна на Агенцијата. 

 

Во април беа направени следниве надзори: 

 Административен надзор по Законот за медиуми врз сите радиодифузери, освен 

Јавниот радиодифузен сервис, за почитувањето на обврската од член 15 став 5 

(најдоцна до 31 март во тековната година радиодифузерите да достават извештај 

за исполнувањето на условите од дозволата, а особено на програмскиот концепт). 

Обврската не ја исполнија вкупно 15 радиодифузери (седум телевизии и осум 

радија): ТВ Тера, ТВ Сонце, ТВ Канал 5 Плус, ТВ Хана, ТВ Дибра, ТВ Чеграни 

Медиа, ТВ АРТ, РА Арачина, РА Сити, РА Рапи, РА Охрид, РА Клуб ФМ, РТВ 

Дрини, РА ДИ-ЏЕЈ и РА Б-97. Според член 15 став 6 од Законот, на 

радиодифузерите им беше даден дополнителен рок од 45 дена да ја исполнат 

обврската. 

 

 Програмски надзор за почитувањето на годишната обврска за емитување европски 

аудиовизуелни дела од страна на Јавниот радиодифузен сервис и на 

радиодифузерите од општ формат што емитуваат програма на државно ниво. 

Обврска за емитување европски аудиовизуелни дела во 2015 година имаа 12 

програмски сервиси (МРТ1, петте телевизии што емитуваат програма преку 

дигитален терестријален мултиплекс, петте телевизии што емитуваат програма 

преку сателит и една од телевизиите што емитуваат програма преку кабел). 

Надзорот беше направен врз основа на примерок од програмата емитувана во 

текот на четири седмици во 2015 година. Сите радиодифузери ја исполнија 

обврската. Извештаите за Наша ТВ и ТВ АРТ, поради недостиг на снимки, ќе се 

подготват откако радиодифузерите ќе достават податоци. 
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 Врз основа на шест претставки од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија (три 

за ТВ Сител; една за ТВ Алфа; една за ТВ Нова; и една групна за ТВ Сител, ТВ 

Канал 5, ТВ Алфа и ТВ Нова), беа спроведени повеќе вонредни надзори врз 

програмите на националните телевизии ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Нова и ТВ 

Сител. Пет од претставките се однесуваа на известувањето во вестите и 

почитувањето на начелата од член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, а една беше за прикриено рекламирање. Во неколку случаи 

надзорите покажаа дека постои непочитување на Законот, додека претставката за 

ТВ Нова за прикриено рекламирање беше неоснована. Согласно законските 

надлежности, Агенцијата им упати укажувања на сите четири телевизии.  

 

 Програмски надзор за почитувањето на годишната обврска за производство и 

емитување на најмалку 30 часа домашна документарна и најмалку 30 часа 

домашна играна програма од страна на Јавниот радиодифузен сервис во 2015 

година (член 92 ставови 8 и 9). Беше констатирано дека МРТ ја исполнила 

обврската. Сите произведени програми беа емитувани на МРТ1. 

 

 Контролен програмски надзор на ТВ Канал 5 (за член 55 ставови 6 и 7 - пласирање 

производи), МРТ1 (за член 55 ставови 5, 6 и 7 - пласирање производи), ТВ Сител 3 

(за член 50 став 3 – заштита на малолетници) и ТВ 21-М (за член 53 став 2 – 

прикриено рекламирање). Сите радиодифузери постапиле по мерката од 

Агенцијата, односно ги отстраниле констатираните прекршувања. 

 

 Контролен административен надзор на МРТ2 и ТВ Канал 5 Плус за член 14 од 

Законот за медиуми (импресум). Беше констатирано дека радиодифузерите 

постапиле по опомените и ги отстраниле констатираните прекршувања. 

 

Во мај беа направени следниве надзори: 

 

 Вонреден програмски надзор на ТВ Сител по две претставки од 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Претставките, едната од 25 април, а 

другата од 27 април 2016 година, се однесуваа на два новинарски прилога – 

коментари, емитувани на 22 и на 26 април 2016 година, во Дневникот во 19 часот. 

Во Извештајот од надзорот, Агенцијата констатираше дека со емитувањето на 

посочените коментари на тема - федерализација на Македонија - ТВ Сител ги 

прекршила професионалните начела за - објективно и непристрасно 

прикажување на настаните со еднаков третман на различните гледишта и 

мислења и овозможување на слободно оформување на мислењето на публиката 

за одделни настани и прашања, опфатени со член 61 став 1 алинеја 9 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имајќи предвид дека почитувањето 

на новинарските стандарди и принципи е предмет на саморегулација, Агенцијата 

јавно го објави извештајот од надзорот и упати писмено укажување до ТВ Сител. 
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 Редовен програмски надзор на регионалните телевизиски сервиси ТВ МТМ, ТВ 

Скопје и ТВ ЕРА, со кој беше констатирано прекршување само кај ТВ ЕРА (на член 

92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 

обврски за емитување изворно создадена програма). 

 

 Редовен административен надзор на регионалните телевизиски сервиси ТВ МТМ, 

ТВ Скопје и ТВ ЕРА. И со овој надзор беше констатирано прекршување само кај ТВ 

ЕРА (на член 14 од Законот за медиуми – импресум). 

 

 Контролен програмски надзор за почитување на обврските за емитување изворно 

создадена програма (член 92 ставови 1 и 14 кај комерцијалните радиодифузери и 

член 92 ставови 2 и 14 кај Јавниот радиодифузен сервис) на следниве програмски 

сервиси: МРТ1, МРТ2, ТВ Канал 5 Плус, Наша ТВ, ТВ 24 Вести, ТВ Сител и ТВ 

Телма. Само кај МРТ1 беше констатирано дека програмскиот сервис делумно 

постапил по опомената на Агенцијата, односно и натаму го прекршува член 92 став 

14 (најмалку половина од изворно создадената програма не ја емитува во 

периодот од 7 до 19 часот). 

 

 Контролен програмски надзор на ТВ Сител и на ТВ 21-М за член 50 став 3 

(заштита на малолетници). Кај ТВ Сител беше констатирано дека не е постапено 

по изречената мерка и дека и понатаму го врши истото прекршување. На ТВ 21-М 

беше направен контролен програмски надзор и за член 52 (правила за програми со 

наградно учествување). Констатирано беше дека радиодифузерот постапил по 

опомената. 

 

 Контролен административен надзор на ТВ Алсат-М (за член 14 од Законот за 

медиуми), на ТВ 21-М (за член 14 од Законот за медиуми и за член 51 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) и на ТВ АРТ (за член 51 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги). Сите радиодифузери постапиле по 

изречените мерки и ги отстраниле прекршувањата.  

 

Во јуни беа направени следниве надзори: 

 

 Редовен програмски надзор на регионалните телевизиски сервиси ТВ О2, ТВ ЕДО, 

ТВ Шутел, ТВ Ултра и ТВ Коха. Беше констатирано прекршување на обврската за 

емитување изворно создадена програма од страна на ТВ ЕДО (член 92 ставови 1 и 

14 од ЗААВМУ), ТВ Шутел (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) и ТВ Ултра (член 

92 став 1 од ЗААВМУ). Во однос на другите програмски обврски што беа предмет 

на надзор не беа констатирани прекршувања. 

 

 Редовен административен надзор на регионалните телевизиски сервиси ТВ О2, ТВ 

ЕДО, ТВ Шутел, ТВ Ултра и ТВ Коха. Прекршувања беа констатирани кај ТВ О2 (на 

член 51 став 1 од ЗААВМУ), ТВ Шутел (на член 51 став 1 од ЗААВМУ и на член 14 

од Законот за медиуми) и кај ТВ Ултра (на член 51 став 1 од ЗААВМУ). 
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 Контролен програмски надзор на телевизиските програмски сервиси на државно 

ниво – ТВ 21-М, ТВ АРТ и ТВ Шења, за обврската за емитување изворно 

создадена програма (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ). Беше констатирано дека 

по изречената мерка не постапила само ТВ АРТ, која и понатаму продолжила да ја 

врши истата повреда на Законот. 

 

 Контролен административен надзор по Законот за медиуми врз двата радио 

програмски сервиси (Радио Охрид и Радио Ди-Џеј) кои и по дополнителниот рок 

утврден во изречената мерка не ја исполнија обврската од член 15 став 5 (до 

Агенцијата да достават Извештај за исполнување на условите од дозволата, 

особено за програмскиот концепт). Според Законот, за двата радиодифузери беа 

покренати прекршочни постапки и им беа одземени дозволите за радио 

емитување. 

 

 Вонреден програмски надзор врз програмскиот сервис Радио Канал 77 врз основа 

на допис со информација и барање за мислење од страна на Агенцијата за 

електронски комуникации. Со надзорот спроведен на 3 јуни во програмскиот 

период од 14 до 19 часот беа споредени содржините емитувани на Радио Канал 77 

во Скопје и во Штип, а на 6 јуни во програмскиот период од 7 до 10 часот во 

Скопје, Штип и Битола. Притоа, беше констатирана разлика во обемот и во 

составот на некои од рекламните блокови, додека составот на музиката и 

содржината на емисиите – новинарски обликуваните целини, беше идентичен. 

Радио Канал 77 беше писмено известен дека и аудио комерцијалните комуникации 

се составен дел од програмскиот сервис (согласно дефиницијата од член 3 став 1 

точка 12 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) и дека треба 

најдоцна во рок од 45 дена да го усогласи емитувањето на програмскиот сервис со 

овој Закон, односно, на подрачјето за кое му е издадена дозволата да емитува 

една единствена аудио медиумска услуга. 

 

Во јули беа направени следниве надзори: 

 

 Контролен административен надзор по Законот за медиуми, на вкупно 13 

радиодифузери (ТВ ТЕРА, ТВ Сонце, ТВ Канал 5 Плус, ТВ Хана, ТВ Дибра, ТВ 

Чеграни Медиа, ТВ АРТ, РА Арачина, РА Сити, РА Рапи, РА Клуб ФМ, РТВ Дрини и 

РА Б-97), кои до 31 март во тековната година не доставија извештај за 

исполнувањето на обврските од дозволата, а особено на програмскиот концепт 

(член 15 став 5). Сите радиодифузери ја исполнија обврската во дополнителниот 

рок од 45 дена, даден согласно член 15 став 6 од Законот. 

 

 Програмски надзор за почитувањето на годишната обврска за емитување европски 

аудиовизуелни дела од страна на ТВ АРТ и Наша ТВ што емитуваат програма на 

државно ниво, првиот преку кабел, а вториот преку сателит. И овие 

радиодифузери кои доцнеа со доставувањето на податоците ја исполниле 
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обврската во 2015 година, најмалку 50% од нивната годишна програма да бидат 

европски аудиовизуелни дела (член 91 став 1 од ЗААВМУ). 

 

 Програмски надзор врз 12-те програмски сервиси на државно ниво, кои во 2015 

година имаа обврска за емитување европски аудиовизуелни дела (МРТ1,ТВ Сител, 

ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алсат-М, ТВ Алфа, ТВ 24 Вести, ТВ Сител 3, ТВ Канал 5 

Плус, ТВ Сонце, Наша ТВ и ТВ АРТ) односно да издвојат најмалку 10% од 

годишниот буџет наменет за програма во 2015 година, за европски аудиовизуелни 

дела од независни продуценти, при што најмалку половина од овие дела да бидат 

произведени во последните пет години (член 91 став 2 од ЗААВМУ). Надзорот 

беше направен врз основа на податоците за економското работење и за 

исполнувањето на условите од дозволата, доставени од самите радиодифузери и 

со него беше констатирано дека сите радиодифузери ја исполниле оваа обврска 

во 2015 година. Поради тоа што податоците за ТВ 24 Вести и за ТВ АРТ не беа 

комплетни, извештаите за нив не се направени.  

 

 Редовен програмски надзор на три телевизиски програмски сервиси на локално 

ниво (на подрачјето на Куманово) – ТВ Хана, ТВ Феста и ТВ Плус. Кај сите три 

телевизии беше констатирано прекршување на обврската за емитување изворно 

создадена програма (член 92 ставови 1 и 14). Кај ТВ Хана беше констатирано 

прекршување и на член 100 став 1 (лимити за рекламирање) и на член 64 став 3 

(емитување странски програми без превод на албански јазик). 

 

 Редовен административен надзор на три телевизиски програмски сервиси на 

локално ниво (на подрачјето на Куманово) – ТВ Хана, ТВ Феста и ТВ Плус. 

Прекршувања беа констатирани кај ТВ Феста (член 51 став 1 – информации за 

корисниците) и ТВ Хана (член 51 став 1 од ЗААВМУ – информации за корисниците 

и член 14 од Законот за медиуми – импресум). 

 

 Контролен административен надзор на ТВ Шутел и ТВ О2 за член 51 став 1 од 

ЗААВМУ. Двата радиодифузери постапиле по решението за изрекување мерка 

опомена и го отстраниле прекршокот. 

 

Во август беше направен контролен програмски надзор на ТВ ЕРА за почитувањето на 

обврската за емитување изворно создадена програма (член 92 ставови 1 и 14). Беше 

констатирано дека радиодифузерот постапил по изречената мерка и го отстранил 

прекршувањето. Беше планиран и програмски и административен надзор на два 

телевизиски сервиси на локално ниво, но беше одложен поради технички причини.  

 

Во септември беа реализирани следниве надзори: 

 

 Редовен програмски надзор врз телевизиските програмски сервиси на Јавниот 

радиодифузен сервис и на комерцијалните медиуми што емитуваат програма на 

државно ниво, терестријално и преку кабел, за почитувањето на неделната 
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обврска за емитување музика. Предмет на надзор беа првата и втората недела од 

септември, пред да стапи во сила забраната на ЗАМП за емитување домашна 

музика. Непочитување на обврската од член 92 ставови 4 и 6 од Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги беше констатирано само кај ТВ Нова. 

 

 Редовен програмски надзор врз програмските сервиси на ТВ 24 Вести и ТВ АРТ за 

почитувањето на обврската од годишниот буџет наменет за програма во 2015 

година, да одвојат најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни 

продуценти, при што најмалку половина од овие дела да бидат произведени во 

последните 5 години (член 91 став 2 од ЗААВМУ). Надзорот беше направен врз 

основа на податоците за економското работење и за исполнувањето на условите 

од дозволата што ги доставија самите радиодифузери. Со него беше утврдено 

дека двата медиума ја исполниле обврската. 

 

 Контролен програмски надзор на ТВ Шутел (за член 92 став 14 од ЗААВМУ-

половина од изворната програма создадена во РМ да се емитува во периодот од 7 

до 19 часот) и на ТВ Хана (за член 92 ставови 1 и 14 – обврски за емитување 

изворно создадена програма во РМ, член 64 став 3 – јазик на емитување на 

странските програми и за член 100 став 1 – лимити за рекламирање, од ЗААВМУ). 

Прекршување беше констатирано кај ТВ Хана, и тоа на член 92 ставови 1 и 14, 

односно дека овој радиодифузер не постапил по изречената мерка-опомена.  

 

 Контролен административен надзор на ТВ Хана и ТВ Ултра за член 51 став 1 од 

ЗААВМУ (информации што треба да им се направат достапни на корисниците) и на 

ТВ Шутел за член 14 од Законот за медиуми (импресум). Сите радиодифузери 

постапиле по изречените мерки и во целост ги отстраниле прекршувањата.  

 

 Вонреден програмски надзор на ТВ Шутел за почитувањето на член 92 став 1 од 

ЗААВМУ, со кој беше констатирано дека радиодифузерот не ја исполнува 

обврската дневно да емитува најмалку 50% изворно создадена програма во РМ на 

ромски и на македонски јазик. 

 

Во октомври беа направени редовен програмски и редовен административен надзор на 

четирите комерцијални радио програмски сервиси што емитуваат програма на државно 

ниво (Антена 5, Канал 77, Рос Метрополис и Слободна Македонија). Прекршувања на 

програмските обврски од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на 

подзаконските акти не беа констатирани кај ниту еден радиодифузер, а прекршувања на 

административните обврски беа констатирани само кај радио Метрополис (на член 14 од 

Законот за медиуми –импресум и на член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги - информации што треба да им се направат достапни на корисниците). 

 

Во ноември беа направени редовен програмски надзор и редовен административен 

надзор на една локална телевизија избрана по случаен избор – ТВ Морис, што емитува 

програма на подрачјето на општините Охрид и Дебарца. Не беа констатирани 
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прекршувања на програмските обврски од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и на подзаконските акти, а во однос на административните обврски беше 

констатирано прекршување на член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (информации што треба да им се направат достапни на корисниците). 

 

Во декември беа реализирани следниве надзори: 

 

 Редовен програмски надзор на трите радио сервиси на Јавниот радиодифузен 

сервис (Македонско радио-Прв програмски сервис, Македонско радио-Втор 

програмски сервис и Македонско радио-Трет програмски сервис), со кој не беа 

констатирани прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и на подзаконските акти. 

 

 Редовен административен надзор на трите радио сервиси на Јавниот 

радиодифузен сервис (Македонско радио-Прв програмски сервис, Македонско 

радио-Втор програмски сервис и Македонско радио-Трет програмски сервис) со кој 

беа констатирани прекршувања на административните обврски, односно на член 

14 од Законот за медиуми (импресум) кај Македонско радио-Прв програмски 

сервис и Македонско радио-Втор програмски сервис. 

 

 Редовен програмски надзор на една локална телевизија избрана по случаен избор 

– ТВ Нова, што емитува програма на подрачјето на општините Гевгелија, 

Валандово, Богданци и Дојран. Не беа констатирани прекршувања на Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на подзаконските акти. 

 

 Редовен административен надзор на ТВ Нова, што емитува програма на локално 

ниво на подрачјето на општините Гевгелија, Валандово, Богданци и Дојран. Беше 

констатирано прекршување на член 51 став 1 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги (информации што треба да им се направат 

достапни на корисниците). 

 

 Контролен административен надзор на локалните телевизии ТВ Хана и ТВ Феста, 

што емитуваат програма на подрачјето на општините Куманово, Липково и Старо 

Нагоричане. Контролниот надзор на ТВ Хана беше за член 14 од Законот за 

медиуми, а на ТВ Феста за член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. Со надзорот беше констатирано дека двете телевизии во 

целост постапиле по изречените мерки. 

 

 Редовен програмски надзор на петте комерцијални телевизии што емитуваат 

програма на државно ниво (ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алфа и ТВ Алсат-

М) за почитувањето на годишната обврска за производство и емитување, најмалку 

10 часа домашна документарна програма и најмалку 20 часа домашна играна 

програма (член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги). Надзорот беше направен врз основа на податоци доставени од 
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радиодифузерите и проверка на снимките со кои располага Агенцијата. Сите 

радиодифузери ја исполниле обврската во 2016 година. 

 

Дополнително по службена должност, Агенцијата направи вонреден надзор врз неколку 

изданија на централните вести на ТВ Сител со кои констатираше прекршување на 

посебните забрани од ЗААВМУ (говор на омраза). 

 

3.1.2. Почитување на професионалните новинарски стандарди и говор на омраза 

 
Континуираното опаѓање на почитувањето на професионалните стандарди беше една од 

причините за загриженост на Агенцијата и во текот на 2016 година. Регулаторот продолжи 

да ги следи почитувањето на професионалните новинарски принципи и појавата на 

говорот на омраза кај радиодифузерите и да реагира во рамките на своите надлежности 

и законски можности, што во крајна линија се сведува на јавна осуда. 

Имено, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ) не предвидува 

мерки за непочитување на член  48 - посебните забрани за емитување содржини кои 

повикуваат на агресија, уривање на уставниот поредок, оружено насилство, 

дискриминација, поттикнување и ширење омраза врз основа на раса, пол, религија или 

националност.  

Што се однесува до професионалните принципи и стандарди на новинарството, тие, во 

голем дел, се пренесени во начелата од член 61, а во случајот на Јавниот радиодифузен 

сервис и во членовите 110 (за обврските на МРТ во однос на програмите и сервисите, 

односно за определувањето на јавниот интерес) и 111 (стандарди и начела). Инаку, 

принципите се предмет на саморегулација, односно нивното почитување спаѓа во 

надлежност на Советот за етика во медиумите на Македонија. 

Имајќи го предвид сето ова, како и востановената практика на постапување, Агенцијата 

делуваше во две насоки. Од една страна, се вршеа надзори, а од друга страна се 

преземаа низа едукативни активности. 

Кога со надзорите ќе констатираше дискриминирачки говор или говор на омраза кај некој 

медиум, регулаторот јавно го објавуваше својот извештај, писмено го известуваше 

радиодифузерот за направеното прекршување и настојуваше да обезбеди соработка од 

други органи – Комисијата за заштита од дискриминација (надлежна за спроведување на 

Законот за спречување и заштита од дискриминација) и Основното јавно обвинителство 

(Кривичен законик). Обидите за соработка досега немаат вродено со позитивни 

резултати.  

При констатирање повреда на член 61, Агенцијата го објавуваше извештајот од надзорот 

на својата веб страница и го известуваше медиумот. 
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Надзори по член 48 

 

Агенцијата, во текот на 2016 година, двапати констатираше појава на говор на омраза во 

програми емитувани преку телевизија.  

Првиот случај, беше во март, врз основа на вонреден надзор по службена должност врз 

изданијата на емисијата „Миленко Неделковски шоу“ од 15, 22, 29 јануари, 5, 12 и 19 

февруари 2016 година, емитувани на програмата на националната терестријална 

телевизија ТВ Канал 5. Со мониторингот беше утврдено дека ТВ Канал 5 го прекрши член 

48 од ЗААВМУ, со тоа што донесе уредничка одлука во неколку последователни, 

однапред снимени, изданија на емисијата „Миленко Неделковски шоу“, да му овозможи на 

авторот на емисијата да поттикнува и шири дискриминација, нетрпеливост и омраза врз 

основа на сексуална ориентација, односно да биде извор на хомофобија и говор на 

омраза врз основа на сексуална ориентација. Согласно востановената практика на 

постапување, Агенцијата писмено ја извести ТВ Канал 5 дека го прекршила член 48 од 

ЗААВМУ и го објави Извештајот на својата веб страница13. Со оглед на фактот дека 

истите емисии, на 20 и 27 јануари, 3, 10 и 17 февруари 2016 година, беа емитувани и на 

ТВ Канал 5 Плус - допис беше испратен и до оваа телевизија. Освен ова, Агенцијата ги 

достави снимките од емисиите и Писмениот извештај од извршен програмски надзор до 

Комисијата за заштита од дискриминација со барање таа понатаму да постапи согласно 

Законот за спречување и заштита од дискриминација (ЗСЗД) и нејзиниот Протокол за 

утврдување на постапката за постапување во случаи за заштита од дискриминација врз 

основа на сексуална ориентација и родов идентитет. 

За Извештајот на АВМУ имаше повеќе реакции. Првата беше негативна и дојде од ТВ 

Канал 5. Нејзината содржина Агенцијата ја сфати како обид за притисок врз 

регулаторното тело. На веб страницата на АВМУ се објавени и реакцијата на ТВ Канал 5 

и одговорот од АВМУ14. Негативната реакција на Миленко Неделковски беше објавена во 

весникот „Дневник“15, на што и регулаторот реагираше јавно16. 

Извештајот имаше и позитивни реакции17 од граѓански организации посветени на 

заштитата на човековите права (Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, 

                                            

13
  Извештајот на АВМУ е достапен на: 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2646%3A-5-&catid=103%3Astari-info-srd-
srd&lang=mk  

14
 Достапни на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2663%3A-5-

&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

15
 Достапна на: http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=D8AC32DD1A44B94D81E1C63382DE2633  

16
 Достапна на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2859%3A2016-08-26-09-55-

20&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

17
 На пример: http://www.lgbti.mk/Home/Post/4e573bb7-5570-460b-8a7a-5bce40a3a351#.WLlQTfK52Uk и 

http://coalition.org.mk/govor-na-omraza-na-kanal-5-televizija/  

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2646%3A-5-&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2646%3A-5-&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2663%3A-5-&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2663%3A-5-&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=D8AC32DD1A44B94D81E1C63382DE2633
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2859%3A2016-08-26-09-55-20&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2859%3A2016-08-26-09-55-20&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://coalition.org.mk/govor-na-omraza-na-kanal-5-televizija/
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Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници, ЛГБТИ 

центарот за поддршка).  

Комисијата за заштита од дискриминација до Агенцијата упати допис во октомври18, во кој 

информираше дека, согласно ЗСЗД побарала мислење од Миленко Неделковски; дека 

како институција не е надлежна за говор на омраза и криминал од омраза, ниту за 

навреда и клевета; дека во конкретниот случај станува збор за новинар кој изнесува 

мислење; дека медиумот се оградил од тоа мислење; спореше со содржината на 

Извештајот на АВМУ во дел на цитираните одредби од домашните закони и од 

Европската конвенција за заштита на човековите права, со цитираните случаи од 

практиката на ЕСЧП и завршува со тоа дека сметаат оти „овој одговор ќе придонесе да се 

затворат некои отворени прашања и дека Агенцијата ќе ги земе во предвид сите 

укажувања, особено оние кои се однесуваат на надлежностите и начинот на работа на 

комисијата“.  

По ова, во јавноста се појави реакција на Мрежата за заштита од дискриминација, која пак 

поттикна реакција19 од членот на Комисијата проф. д-р Беким Кадриу во врска со 

Одговорот од Комисијата, кој јавно се дистанцираше од писмото упатено од Комисијата 

до Агенцијата.  

На 14 март 2017 година, во Агенцијата пристигна Мислење од Комисијата за заштита од 

дискриминација во кое се вели дека не се утврдува дискриминација бидејќи „врз основа 

на постоечките материјали не може со сигурност да се постапи по предметот“. Се тврди 

дека Агенцијата не постапила според наводите од писмото од октомври 2016 година, во 

кое од Агенцијата всушност не беше побарано никакво појаснување ниту дополнување. 

Притоа се наведува дека не може да се утврди во чие име е поднесена претставката; 

дека Агенцијата не одговорила во врска со ненадлежноста на Комисијата; дека основот за 

дискриминација не е наведен во членот 3 од ЗСЗД и оти престанува основот за водење 

постапка зашто поминало повеќе од една година откако се случил настанот. Во миговите 

кога се работи овој извештај, Агенцијата врши консултации за да утврди кои се 

најсоодветните чекори што треба да ги преземе. 

 Вториот случај се однесува на вонреден надзор по службена должност спроведен на 30 

декември 2016 година, врз изданијата на „Дневникот“ на ТВ Сител во 19 и во 23 часот, 

емитувани на 2, 3, 4 и 5 декември, односно во текот на изборната кампања за 

Предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември 2016 година. 

Констатирано беше дека Телевизијата го прекршила член 48 од ЗААВМУ, бидејќи во осум 

последователни изданија на дневно-информативната емисија „Дневник“, емитувана беше 

серија од четири прилози (продолженија) на тема „Двојазичноста има цена“, означени 

                                            

18
 Одговор од Комисијата за заштита од дискриминација е достапен на: 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2949%3A-5-&catid=103%3Astari-info-srd-
srd&lang=mk 

19
 Реакцијата на проф. д-р Беким Кадриу е достапна на: http://coalition.org.mk/distantsirane-na-prof-d-r-bekim-

kadriu-chlen-na-komisijata-za-zashtita-od-diskriminatsija-od-misleneto-za-milenko-nedelkovski/  

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2949%3A-5-&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2949%3A-5-&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://coalition.org.mk/distantsirane-na-prof-d-r-bekim-kadriu-chlen-na-komisijata-za-zashtita-od-diskriminatsija-od-misleneto-za-milenko-nedelkovski/
http://coalition.org.mk/distantsirane-na-prof-d-r-bekim-kadriu-chlen-na-komisijata-za-zashtita-od-diskriminatsija-od-misleneto-za-milenko-nedelkovski/
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како уреднички коментари, во кои се поттикнуваше и ширеше дискриминација, 

нетрпеливост и омраза врз основа на националност/етничка припадност преку повеќе 

изнесени тврдења при што, како зајакнувачи на пораките се користеа текстови испишани 

на телопи, во последниот се користеше и графички приказ со карта на Република 

Македонија која прикажува претпоставена преселба на Албанците во Македонија, а како 

дополнителни засилувачи на контекстот се користеа и други прилози во кои пораките ги 

пренесуваат личности претставени како „глас на авторитетот“. Освен ова, во прилозите, 

во неколку наврати имаше и директна и индиректна дискриминација врз основа на 

возраст. 

Агенцијата го извести медиумот и го објави Извештајот на својата веб страница20, а 

снимките од емисиите и Писмениот извештај од извршен програмски надзор ги достави 

до Комисијата за заштита од дискриминација и до Основното јавно обвинителство со 

барање секој од нив да постапи во рамките на своите надлежности.  

Основното јавно обвинителство Скопје, во февруари 2017 година, одговори21 дека нема 

место за јавно обвинителска интервенција, а Комисијата за заштита од дискриминација 

побара Агенцијата да даде дополнителни појаснувања за тоа: за која форма на 

дискриминација станува збор; потоа – во кој дел постои дискриминација врз основа на 

возраст; и за тоа - кој дел од програмата се смета дека предизвикува дискриминација. Во 

текот на подготовката на овој Извештај, се изработуваше и дописот до Комисијата. 

За наодите од надзорот, позитивна реакција имаше од Здружението на новинарите на 

Македонија22.  

 

 

Надзори по член 61 

 

Во текот на 2016 година, Агенцијата во повеќе наврати реагираше поради прекршување 

на програмски стандарди – некогаш врз основа на претставка, а некогаш по службена 

должност. 

Со вонреден надзор, реализиран по службена должност на 15 февруари 2016 година, 

регулаторното тело констатираше дека ТВ Сител, со интервјуто со претседателот на 

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев, емитувано во Дневникот од 19 

                                            

20
 Извештајот на АВМУ е достапен на: 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3098%3A2017-01-16-09-57-
21&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk 

21
 Одговорот од Основното јавно обвинителство Скопје е достапен на: 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3170%3A2017-03-03-13-54-
11&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk  

22
 За реакцијата на ЗНМ информација има на повеќе линкови, на пример на: 

http://vesti.mk/read/news/11876713/4145381/znm-avmu-konstatira-deka-tv-sitel-shiri-govor-na-omraza-i-pottiknuva-
diskriminacija-protiv-albancite  

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3098%3A2017-01-16-09-57-21&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3098%3A2017-01-16-09-57-21&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3170%3A2017-03-03-13-54-11&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3170%3A2017-03-03-13-54-11&catid=103%3Astari-info-srd-srd&lang=mk
http://vesti.mk/read/news/11876713/4145381/znm-avmu-konstatira-deka-tv-sitel-shiri-govor-na-omraza-i-pottiknuva-diskriminacija-protiv-albancite
http://vesti.mk/read/news/11876713/4145381/znm-avmu-konstatira-deka-tv-sitel-shiri-govor-na-omraza-i-pottiknuva-diskriminacija-protiv-albancite
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часот на 10 февруари 2016 година, ги прекрши начелата од член 61 став 1 алинеи 1, 2, 3, 

5 и 9 од ЗААВМУ за: негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот и 

заштита на приватноста и достоинството на личноста; еднаквост на слободите и правата 

независно од полот, расата, националното, етничкото и социјалното потекло, политичкото 

и верското убедување, имотната и општествената положба на човекот и граѓанинот; 

поттикнување на духот на толеранцијата, заемното почитување и разбирање меѓу 

индивидуите од различно етничко и културно потекло; почитување на пресумпцијата на 

невиност; објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на 

различните гледишта и мислења и овозможување на слободно оформување на 

мислењето на публиката за одделни настани и прашања. За ова беше известен 

медиумот, а на веб страницата беа објавени и Извештајот од надзорот23 и јавната 

реакција на АВМУ24. 

Во март, имаше реакција од граѓанка за тоа дека ТВ Сител, ТВ Канал 5 и ТВ Алфа, за 

прес-конференцијата на Специјалното јавно обвинителство по повод поведувањето 

истражна постапка за апсењето на Љубе Бошковски, известувале „необјективно“, 

„скриено“, дека директното излагање на обвинителката Фатиме Фетаи „намерно и 

провокативно“ било дадено на албански јазик, дека наведените медиуми дале свое 

толкување за настанот, како и дека на овие телевизии не биле емитувани снимените 

разговори меѓу Сашо Мијалков и Драган Павловиќ Латас. Со оглед на фактот дека за 

известувањето за оваа прес-конференција веќе имаше реакција од надлежното 

саморегулаторно тело Совет за етика во медиумите на Македонија, Агенцијата ја упати 

граѓанката на таа реакција.  

Исто така, во март имаше анонимна поплака дека ТВ ШЕЊА „...во нејзините вести освен 

што ја промовира политичката партија Беса скоро и да нема нешто друго“. Со увидот во 

емитуваната програма беше утврдено дека нема прекршување. 

Во периодот март/април имаше повеќе вонредни надзори спроведени врз основа на 

претставки од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во врска со известувањето на 

повеќе телевизии.  

Врз основа на претставката за Вестите на ТВ Алфа од 17:30 часот, емитувани на 3 март, 

беше констатирано дека Телевизијата информирала повеќе за активностите на Владата 

на РМ и за активностите на претседателот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски - во 

позитивен контекст, додека помалку за активностите на СДСМ и на претседателот на 

оваа партијата Зоран Заев - во негативен контекст. На ТВ Алфа и беше укажано дека 

треба доследно да се придржува кон начелото за објективно и непристрасно 

прикажување на настаните со еднаков третман на различни гледишта и мислења и 

                                            

23
 Достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/Pismen_izvestaj_za_izvrsen_programski_nadzor_vonreden_na_TV_Sitel.pdf  

24
 Достапна на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2609%3A2016-02-11-12-08-

03&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

http://www.avmu.mk/images/Pismen_izvestaj_za_izvrsen_programski_nadzor_vonreden_na_TV_Sitel.pdf
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2609%3A2016-02-11-12-08-03&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2609%3A2016-02-11-12-08-03&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
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овозможување на слободно оформување на мислењето на публиката за одделни настани 

и прашања од член 61 став 1 алинеја 9 од ЗААВМУ25. 

Врз основа на претставка од СДСМ за начинот на известување за активностите на 

Специјалното јавно обвинителство во централните информативни изданија емитувани на 

повеќе телевизии на 8 март 2016 година, Агенцијата им укажа на ТВ Алфа26, ТВ Сител27, 

ТВ Канал 528 и на ТВ Нова29 дека треба доследно да се придржуваат кон начелото од 

член 61 став 1 алинеја 9 од ЗААВМУ. Истовремено, го потсети СДСМ дека почитувањето 

на начелата е предмет на саморегулација, односно спаѓа во надлежност на Советот за 

етика во медиумите на Македонија. 

Имаше повеќе претставки од СДСМ за известувањето на ТВ Сител во изданијата на 

Дневникот во 19 часот од 24 јануари30, од 31 јануари31 и од 2 март32. По извршените 

надзори, медиумот беше известен дека треба доследно да го почитува начелото од член 

61 став 1 алинеја 9 за објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков 

третман на различните гледишта и мислења и овозможување на слободно оформување 

на мислењето на публиката за одделни настани и прашања. 

Со надзорот на ТВ Нова, реализиран по претставка од СДСМ за „прикриено рекламирање 

на владини/партиски проекти“ на 15 март, беше констатирано дека со емитувањето на 

аудиовизуелната комерцијална комуникација на огласувачот „ХОТ и ХОТ“ не е сторен 

прекршок ниту по Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ниту по 

Изборниот законик.  

                                            

25
 Извештајот за Вестите на ТВ Алфа од 3 март е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/20160415155330432-Tv_Alfa.pdf  

26
 Извештајот за Вестите на ТВ Алфа од 8 март е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/20160415155137977-TV_Alfa.pdf  

27
 Извештајот за Дневникот на ТВ Сител од 8 март е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/20160415155206228-Sitel.pdf  

28
 Извештајот за Вестите на ТВ Канал 5 од 8 март е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/20160415155109776-Kanal5.pdf  

29
 Извештајот од анализата на дневно-информативниот појас на ТВ Нова од 8 март е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/Pismen_izvestaj_za_izvrsen_programski_nadzor_na_TV_Nova_10-2390.pdf  

30
 Извештајот за Дневникот на ТВ Сител од 24 јануари е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/20160415155724269-Sitel.pdf  

31
 Извештајот за Дневникот на ТВ Сител од 31 јануари е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/20160415155624988-Sitel.pdf  

32
 Извештајот за Дневникот на ТВ Сител од 2 март е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/20160415155439272-Sitel.pdf  

http://www.avmu.mk/images/20160415155330432-Tv_Alfa.pdf
http://www.avmu.mk/images/20160415155137977-TV_Alfa.pdf
http://www.avmu.mk/images/20160415155206228-Sitel.pdf
http://www.avmu.mk/images/20160415155109776-Kanal5.pdf
http://www.avmu.mk/images/Pismen_izvestaj_za_izvrsen_programski_nadzor_na_TV_Nova_10-2390.pdf
http://www.avmu.mk/images/20160415155724269-Sitel.pdf
http://www.avmu.mk/images/20160415155624988-Sitel.pdf
http://www.avmu.mk/images/20160415155439272-Sitel.pdf
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Во мај беше спроведен надзор врз изданијата на Дневникот во 19 часот емитувани на ТВ 

Сител на 22 и 26 април33, а во врска со прилозите „Дали во позадина на сценариото за 

дестабилизација е план за федерализација на Македонија?“ и „Република: Мега скандал 

– Заев создава криза и фатен како договара федерализација на Македонија“. На 

Телевизијата и беше укажано дека го прекршила начелото од член 61 став 1 алинеја 9. 

Агенцијата, врз основа на неколку претставки од СДСМ, на 22 септември 2016 година, 

реализираше вонреден надзор на Дневникот во 19 часот на ТВ Сител од 28 август. Со 

анализата беа опфатени повеќе прилози („Рудникот за олово и цинк „Злетово“ – 

Пробиштип од денеска повторно почна со работа; „ Ќе има ли или ќе нема избори во 

декември, што вели претседателот на СДСМ Зоран Заев?“; „Навивачите му порачаа на 

Зоран Заев да не доаѓа на македонски натпревари“). Агенцијата утврди прекршување на 

начелата од членот 61 став 1, алинеи 1, 2, 3, 6 и 9 од ЗААВМУ кај третиот прилог. 

Во текот на мониторингот врз програмите на радиодифузерите за време на изборниот 

процес за Предвремените парламентарни избори од 11 декември 2016 година, во неколку 

наврати беа констатирани прекршувања на начелата, за што медиумите беа известени. 

Така, ТВ Нова, со извештајот „Обвинителството предлага забрана за работа“ емитуван на 

12 септември 2016 година, во информативниот блок „Обсервер“ во 19 часот, не го 

почитуваше правото на пресумпција на невиност од членот 61 став 1 алинеја 5. Радио 

Слободна Македонија, со експлицитно вулгарниот говор и со вулгарните, стереотипни 

алузии кон етнички или кон полово/родово ориентирани заедници, употребени во 

најголемиот дел од емисијата „Радио бурек“ од 15 септември 2016 година, ги прекрши 

начелата на професионалното новинарско работење опфатени со членот 61 став 1 

алинеи 1, 2 и 3 кои се однесуваат на: негување и развој на хуманите и моралните 

вредности на човекот и заштита на приватноста и достоинството на личноста; еднаквост 

на слободите и правата независно од полот, расата, националното, етничкото и 

социјалното потекло, политичкото и верското убедување, имотната и општествената 

положба на човекот и граѓанинот; и поттикнување на духот на толеранцијата, заемното 

почитување и разбирање меѓу индивидуите од различно етничко и културно потекло. 

Истите начела, Радио Слободна Македонија ги прекрши и во одредени делови од 

емисиите „Миленко Неделковски радио шоу“ од 26 октомври, и „Радио бурек“ од 27 

октомври. 

Оценки за почитувањето на професионалните стандарди од страна на медиумите има и 

во извештаите од мониторингот на медиумското претставување за изборите кои требаше 

да се одржат во првата половина од 2016, но беа откажани. Така, во Првиот извештај (15 

– 24 април) беше констатирано дека: ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Канал 5 Плус, ТВ Нова и 

ТВ Сител не ги почитуваат начелата од член 61 од ЗААВМУ, особено она за објективно и 

непристрасно прикажување на настаните, обезбедување различни, еднакво третирани 

гледишта; кај ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Канал 5 Плус и ТВ Сител беше забележана 

извесна усогласеност во нивната уредувачка политика што е во спротивност со начелото 
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 Извештајот за Дневниците на ТВ Сител од 22 и 26 април е достапен на: 

http://www.avmu.mk/images/Sitel_4_maj.pdf  

http://www.avmu.mk/images/Sitel_4_maj.pdf
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за самостојност, независност и одговорност на уредниците, новинарите и другите автори 

при создавањето на програмите и креирањето на уредувачката политика од член 61 став 

1 алинеја 13 од ЗААВМУ; кај истите четири радиодифузери беше забележана и 

тенденција во известувањето за политиките на државата тие да се поврзуваат со мерки 

од изборни програми на политички партии34.  

Во Извештајот за периодот од 25 април до 4 мај 2016 година, меѓу другото се констатира 

и дека „ТВ  Алфа,  ТВ  Канал  5,  ТВ  Нова  и  ТВ  Сител  не  ги почитуваат начелата од 

член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, особено оние со кои се 

бара објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на 

различните гледишта и мислења и овозможување публиката слободно да оформи 

мислење за одделни настани и прашања (алинеја 9), за почитување на човековото 

достоинство (алинеја 1) и за поттикнување на духот на толеранција (алинеја 3)“; а кај „ТВ 

Алфа, ТВ Канал 5 и ТВ Сител дека и натаму постои усогласеност во уредувачката 

политика, спротивно на член 61 став 1 алинеја 13“, а во еден дел им се приклучи и ТВ 

Нова. Против ТВ Алфа, ТВ Канал 5 и ТВ Сител беа покренати и прекршочни постапки 

поради известување за активностите на власта во функција на изборно медиумско 

претставување на политички субјект – спротивно на член 75-б од Изборниот законик35. 

Третиот Извештај, за периодот од 5 до 14 мај 2016 година, ги повтори констатациите од 

Вториот извештај во однос на медиумите кои не ги почитуваат начелата од член 61 став 1 

алинеи 1, 3, 9 и 13. Во него повторно беше констатирано дека - ТВ Алфа, ТВ Канал 5 и 

ТВ Сител го прекршија член 75-б од Изборниот законик, со тоа што овој пат вакво 

прекршување беше утврдено и кај Македонското радио Прва програма (Радио Скопје)36. 

Прекршочни постапки не беа покренати поради одлуката на Уставниот суд за 

поништување на актот за распуштање на Собранието.  

 

 

Едукативни мерки и јавни реакции 

  

На првиот јавен состанок одржан на 25 март, една од главните теми беа токму 

професионалните стандарди. На овој состанок, на прашањето му беше пристапено и од 

академска гледна точка - преку излагањето на д-р Јасна Бачовска Недиќ, раководителка 

на Студиите по новинарство, медиуми и комуникации при Правниот факултет „Јустинијан 

Први“ и од регулаторен аспект, кога претставници на Агенцијата говореа за јавниот 

                                            

34
 Збирен извештај од мониторингот на медиумското претставување во вестите во периодот од 

распишувањето на изборите до почетокот на изборната кампања15 април – 14 мај 2016 година, стр. 6. 
Достапно на: 
http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoringot_na_mediumskoto_prestavuvanje_vo_vestite_15_april-
14_maj_2016-ilovepdf-compressed.pdf  

35
 Ибид. стр. 34-35  

36
 Ибид. стр. 64-65 

http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoringot_na_mediumskoto_prestavuvanje_vo_vestite_15_april-14_maj_2016-ilovepdf-compressed.pdf
http://www.avmu.mk/images/Zbiren_izvestaj_od_monitoringot_na_mediumskoto_prestavuvanje_vo_vestite_15_april-14_maj_2016-ilovepdf-compressed.pdf
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интерес, за начелата и стандардите пропишани во ЗААВМУ и за нивната корелација со 

правата загарантирани во Уставот на Република Македонија. 

Освен тоа, начелата и стандардите во известувањето и избегнувањето на говорот на 

омразата се значаен дел и од Методологијата за мониторинг на изборното медиумско 

претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните 

процеси, за чија содржина во февруари беа одржани шест работилници со 

радиодифузерите, а во септември два работни состанока. 

Освен ова, во неколку наврати регулаторното тело реагираше и преку соопштенија. На 

пример, во декември, во текот на изборната кампања, Агенцијата апелираше до 

медиумите да внимаваат при емитувањето изјави со потпалувачки говор или дури и со 

елементи на говор на омраза, кои треба да бидат соодветно контекстуализирани, а 

медиумите да се оградат од нив. Исто така, ги потсети радиодифузерите дека треба да 

известуваат за изборите на правичен, избалансиран и непристрасен начин. Во октомври, 

Агенцијата упати Отворено писмо37 и Реакција за притисоците врз Агенцијата поради 

изборниот мониторинг38, како одговор на низа невистини објавени во медиумите. Реакции 

имаше и при првиот изборен мониторинг, во мај 2016 година, кога Агенцијата одговори на 

ставовите, заканите и нападите од ММА и СДСМ39. Во февруари регулаторот, во два 

наврати40 ги потсети медиумите дека професионалните стандарди важат секогаш и ги 

повика “сите радиодифузери, но и печатените медиуми и интернет порталите, и нивните 

сопственици, да направат јасна разлика меѓу деловниот, политичкиот и приватниот 

интерес од една страна и професионалното известување од друга страна и да им 

овозможат на сите медиумски професионалци независно и непречено да ја работат 

својата работа“41. 

Прашањето на заштитата на човековите права е пошироко, и регулаторното тело со него 

се занимава и преку активностите за поттикнување медиумска писменост во земјата, 

преку мерките за популаризирање на правото на исправка и одговор, како и преку 

Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна 

попреченост.  

 

                                            

37
 Достапно на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2936%3A2016-10-14-13-28-

03&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

38
 Достапно на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2915%3A2016-10-03-12-48-

37&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

39
 Достапно на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2755%3A2016-05-20-14-23-

13&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

40
 Достапно на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2600%3A2016-02-05-12-17-

02&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

41
 Достапно на: http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2630%3A2016-02-24-12-27-

29&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk  

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2936%3A2016-10-14-13-28-03&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2936%3A2016-10-14-13-28-03&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2915%3A2016-10-03-12-48-37&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2915%3A2016-10-03-12-48-37&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2755%3A2016-05-20-14-23-13&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2755%3A2016-05-20-14-23-13&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2600%3A2016-02-05-12-17-02&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2600%3A2016-02-05-12-17-02&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2630%3A2016-02-24-12-27-29&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=2630%3A2016-02-24-12-27-29&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
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3.1.3. Обезбедување јавност во работењето на радиодифузерите  

 

Во 2016 година Агенцијата го следеше исполнувањето на обврските за обезбедување 

јавност во работењето на радиодифузерите, односно три пати во текот на годината 

спроведе надзор над сите радиодифузери за да констатира дали на сопствената 

програма ги објавиле податоците за сопственичката структура, одговорниот 

уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година (член 15 став 3), 

а еднаш за да констатира дали до регулаторот ги доставиле податоците за 

сопственичката структура, уредниците и економското работење во претходната година 

(член 15 став 1). 

 

Во извештајната година Агенцијата изврши шест административни надзори (еден редовен 

и пет контролни) во врска со исполнувањето на обврската од член 15 став 1 од Законот за 

медиуми, според која радиодифузерите се должни до 31 март во тековната година, на 

посебен образец пропишан од страна на Агенцијата да и достават податоци за 

сопственичката структура, уредниците и економското работење во претходната година. 

Согласно Годишниот план за вршење административен надзор во 2016 година42, 

редовниот надзор, со кој беа опфатени сите радиодифузери коишто емитуваат 

телевизиска и радиопрограма, беше спроведен во април и со него беше констатирано 

дека оваа обврска не ја исполниле само пет радиостаници, и тоа РА Арачина од 

Арачиново, РА Б-97 од Битола, РА Ди-Џеј од Струга и РА Лав и РА Охрид од Охрид. 

Агенцијата писмено ги опомена овие радиодифузери и им даде дополнителен рок од 45 

дена да го усогласат своето работење со Законот за медиуми. Контролниот надзор на РА 

Б-97 беше извршен во мај, а надзорите на останатите четири радиостаници беа 

реализиран во јуни. Со нив беше утврдено дека и во дополнителниот рок обврската не ја 

исполниле РА Ди-Џеј и РА Охрид, поради што (но и поради неизвршување на обврската 

од член 15 став 5 од  Законот за медиуми) Агенцијата им ги одзеде дозволите за радио 

емитување. 

Во член 15 став 3 од Законот за медиуми е утврдена обврска за радиодифузерите 

најмалку три пати годишно, во ударни термини да ги објават на сопствената програма 

податоците за сопственичката структура, одговорниот уредник/уредници и за изворите на 

финансирање во претходната година (реклами, спонзорство, продажба на содржини, 

услуги обезбедени на трети страни и слично) и снимка од објавата да достават до 

Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. Во врска со исполнувањето на 

оваа обврска Агенцијата во извештајната година изврши три редовни (по еден во април, 

јули и ноември) и седум контролни административни надзори (по еден во јануари, 

февруари и декември и четири во август). Со првиот редовен надзор беше констатирано 

дека во утврдениот рок (најдоцна до 31 март 2016 година) обврската не ја исполни само 

РА Охрид од Охрид. Агенцијата на овој радиодифузер му изрече мерка-опомена и му 

даде дополнителен рок од 45 дена да ја исполни. Контролен надзор не беше направен 

                                            

42
 Годишниот план е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/Godishen_plan_za_vrshenje_administrativen_nadzor_2016.pdf 

http://avmu.mk/images/Godishen_plan_za_vrshenje_administrativen_nadzor_2016.pdf
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бидејќи во меѓувреме дозволата за радио емитување на овој радиодифузер беше 

одземена (поради неисполнување на обврските од член 15 ставови 1 и 5 од Законот за 

медиуми). 

Со вториот редовен административен надзор, кој исто така ги опфати сите 

радиодифузери, беше констатирано дека во вториот утврден рок (најдоцна до 30 јуни 

2016 година), податоците за работењето на сопствената програма не ги објавиле само 

четири радиодифузери – една телевизија на државно ниво (ТВ Арт) и три локални 

радиостаници (РА БИ-КИ-АЛ од Битола, РА Аљбана од Куманово и РА Лав од Охрид). 

Согласно Законот за медиуми, Агенцијата на овие радиодифузери им даде дополнителен 

рок од 45 дена да ја исполнат обврската. Со контролните надзори спроведени во август, 

беше констатирано дека сите четири радиодифузери ги отстраниле прекршувањата на 

Законот за медиуми, односно дека во целост постапиле по изречената мерка. 

Согласно Правилникот за начинот на објавување на податоците за работењето на 

радиодифузерите43, радиодифузерите се должни третиот пат податоците да ги објават 

најдоцна до 31 октомври. Административниот надзор во врска со исполнувањето на 

обврската во овој рок беше извршен во ноември и со него беше констатирано дека таа не 

е исполнета само од страна на локалната радиостаница РА БИ-КИ-АЛ од Битола. 

Агенцијата писмено го опомени овој радиодифузер и му даде рок од 45 дена да го 

усогласи своето работење со Законот за медиуми. Со контролниот надзор, кој беше 

извршен во декември, беше констатирано дека обврската е во целост исполнета. 

Два од контролните надзори во врска со исполнувањето на обврската од член 15 став 3 

од Законот за медиуми беа извршени над два радиодифузери кои оваа обврска не ја 

исполниле во третиот утврден рок во 2015 година (најдоцна до 31 октомври 2015 година). 

Станува збор за локалната радиостаница ДИ-ЏЕЈ од Струга и локалната телевизија Еми 

од Радовиш. Со контролниот надзор на РА ДИ-ЏЕЈ, извршен во јануари 2016 година, 

беше констатирано дека радиостаницата во целост постапила по опомената и го 

отстранила прекршувањето на член 15 став 3 од Законот за медиуми. Контролниот 

надзор на ТВ Еми беше спроведен во февруари и со него беше утврдено дека 

радиодифузерот не ги објавил податоците за работењето на сопствената програма ниту 

во дополнителниот рок, поради што Агенцијата му ја одзеде дозволата за телевизиско 

емитување. 

 

3.1.4. Следење на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозвола 

 

Во 2016 година беа изготвени вкупно 41 писмен извештај од спроведени 

административни надзори врз радиодифузерите во врска со исполнувањето на обврската 

за плаќање на годишниот надоместок за дозвола за телевизиско или радио емитување, 

утврдена во член 80 став 5 од ЗАВМУ. Согласно своите надлежности, а поради 

                                            
43

 Правилникот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Pravilnik_za_nacinot_na_objavuvanje_na_podatoci_za_rabotenje_na_radiodifuzerite.pdf 

http://avmu.mk/images/Pravilnik_za_nacinot_na_objavuvanje_na_podatoci_za_rabotenje_na_radiodifuzerite.pdf
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неисполнување на оваа обврска, Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволите 

на вкупно 34 радиодифузери. По покренувањето на постапката, 31 радиодифузер го 

платија годишниот надоместок за дозвола, поради што Советот на Агенцијата донесе 

исто толку заклучоци за запирање на покренатите постапки за одземање на дозволите за 

телевизиско или радио емитување. Агенцијата ги одзеде дозволите на останатите три 

радиодифузери (регионалната телевизија ТВ Скајнет од Скопје, локалната телевизија ТВ 

Супер скај од Тетово и локалната радиостаница РА Мерлин од Дебар).  

 

3.1.5. Стручен надзор  

 

Агенцијата врши стручен надзор над радиодифузерите заради утврдување на 

исполнувањето на техничките, просторните и кадровските услови во согласност со 

барањето за добивање дозвола за телевизиско или радио емитување. Тој се врши во рок 

од 30 дена од истекот на 30-от ден од денот на започнување со вршење на дејноста 

утврден во дозволата, како и при промена на локацијата на просториите во кои се 

произведува програмата или при проширување со нови студиски простории. 

Во текот на 2016 година, од страна на лицата во Агенцијата овластени за вршење 

стручен надзор, беше извршен стручен надзор на вкупно девет радиодифузери, и тоа на: 

ТВ Нова од Скопје (во март), ТВ Ускана еден од Тетово (во октомври), ТВ Ускана медиа  

од Кичево (во октомври), ТВ Топестрада од Тетово (во октомври), РА Балкан ФМ од 

Гостивар (во октомври), ТВ Арт од Тетово (во ноември), РА Плеј од Струга (во ноември), 

РА Хепи од Скопје (во ноември) и ТВ 24 Вести од Штип (во декември). Надзорот на ТВ 

Нова, ТВ Ускана еден, ТВ Ускана медиа, ТВ Топестрада и на РА Балкан ФМ беше 

реализиран поради тоа што им беа доделени нови дозволи за телевизиско, односно 

радио емитување, додека пак надзорот на ТВ Арт, РА Плеј, РА Хепи и ТВ 24 Вести беше 

спроведен поради тоа што беше направена промена на локацијата на просториите во кои 

се произведува програмата. Со надзорите беше констатирано дека сите девет 

радиодифузери во целост ги исполнуваат техничките, просторните и кадровските услови 

во согласност со барањето за добивање, односно условите предвидени со Правилникот 

за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола 

за радио и телевизиско емитување44. 

 

3.2. ДАВАТЕЛИ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ 

3.2.1. Програмски и административен надзор  

Во Годишниот план за вршење програмски надзор за 2016 година беше предвидено 

редовниот програмски надзор врз давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање да се спроведе двапати во текот на годината. Во регистарот на даватели на 

                                            
44

 Правилникот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Pravilnik_za_minimallni_tehnickiprostorni_finansiski_i_kadrovski_uslovi.pdf 

http://avmu.mk/images/Pravilnik_za_minimallni_tehnickiprostorni_finansiski_i_kadrovski_uslovi.pdf
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аудиовизуелни медиумски услуги по барање беа евидентирани два субјекти - 

Акционерското друштво за електронски комуникации Македонски Телеком од Скопје, со 

назив на услугата Маx TV и Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје со 

назив на услугата Vip Now (коешто во извештајната година немаше започнато на своите 

претплатници да им ја нуди оваа услуга). Затоа, редовен надзор беше спроведен само на 

Акционерското друштво за електронски комуникации Македонски Телеком од Скопје, и 

тоа во април и во септември, а предмет на надзорот беше исполнувањето на обврските 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, коишто се однесуваат на 

забраната за пренесување на кинематографски дела надвор од периодот утврден во 

договорите со имателите на права (член 49), заштитата на малолетни лица (член 50) и 

промоцијата на производство и пристап до европски дела (член 60). Со двата надзори, 

беше констатирано дека давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во 

целост ги исполнува обврските од Законот.  

Во извештајната година Акционерското друштво за електронски комуникации Македонски 

Телеком од Скопје, во целост ја исполни обврската од член 59 од ЗАВМУ - на сметката на 

Агенцијата да го плати годишниот надоместок за надзор. 

 

 

3.3. ИЗДАВАЧИ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 

3.3.1. Административен надзор над издавачите на печатени медиуми 

 

Во извештајната година Агенцијата спроведе 16 административни надзори над 

издавачите на печатени медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со 

обврските утврдени во член 14 став 1 (објавување импресум) и член 15 став 2 (јавност во 

работењето) од Законот за медиуми. 

Петнаесет од овие надзори (шест редовни, седум контролни и два вонредни) се 

однесуваа на исполнувањето на обврската од член 14 став 1 од Законот за медиуми, 

според која издавачот на медиум е должен на видно место за секој примерок од 

печатен медиум да обезбеди објавување на следниве податоци: назив и адреса на 

седиштето и уредништвото на издавачот на медиум; име на одговорното лице на 

издавачот на медиум; име и презиме  на  одговорниот уредник, односно уредниците во 

согласност со внатрешната организација на уредништвото и назив и адреса на 

печатницата и датумот на печатење или препечатување, како и бројот на печатени 

примероци.  

Согласно Годишниот план за вршење административен надзор во 2016 година, 

редовните надзори во врска со почитувањето на оваа одредба беа извршени во 

февруари, јуни и октомври (по два надзори секој месец).  
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Со надзорите во февруари, кои беа спроведени над 20 издавачи на печатени медиуми, а 

опфатија вкупно 33 печатени медиуми, беше констатирано дека обврската за објавување 

импресум е целосно исполнета кај 30 печатени медиуми, а само делумно кај три печатени 

медиуми („GTA“, „Битолски весник“ и „Економија и бизнис“). Поради тоа, Агенцијата 

писмено ги опомена издавачите на овие медиуми и им даде дополнителен рок од 30 дена 

да го усогласат своето работење со Законот за медиуми. Со цел да се утврди дали 

субјектите на надзорите постапиле по опомените (во целост, делумно или не постапиле), 

во март беа спроведени контролни надзори, со кои беше констатирано дека трите 

издавачи на овие печатени медиуми во целост ја исполниле обврската од член 14 став 1 

од Законот. 

Со редовните надзори во јуни беа опфатени 18 субјекти, кои заедно издаваат вкупно 34 

печатени медиуми. Притоа беше констатирано дека сите издавачи на печатени медиуми 

во целост ја исполниле обврската за објавување импресум. 

Прекршувања на членот 14 став 1 од Законот за медиуми не беа констатирани ниту со 

двата редовни надзори коишто Агенцијата ги спроведе во октомври. Со нив беа опфатени 

18 издавачи на печатени медиуми, односно вкупно 31 печатен медиум. 

Во извештајната година, три контролни надзори во врска со исполнувањето на обврската 

за објавување импресум беа извршени на четири издавачи на печатени медиуми на 

коишто Агенцијата, поради непочитување на овој член, им изрече мерки опомени во 2015 

година. Со надзорите беше констатирано дека два издавачи во целост постапиле по 

опомените (ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје и ЗАМАН ДООЕЛ експорт-

импорт Скопје), а два (НАМ ПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, издавач на магазинот „Мој 

дом“ и МЕДИА ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, издавач на магазинот „Теа кидс“) не 

ги отстраниле прекршувањата ниту во дополнителниот рок кој им го даде Агенцијата. 

Бидејќи се работеше за први прекршувања коишто овие издавачи ги направиле во 2016 

година, Агенцијата писмено ги опомена и им даде дополнителен рок од 30 дена да го 

усогласат своето работење со Законот за медиуми. Контролниот надзор над МЕДИА 

ПРИНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје беше реализиран во септември и со него беше 

утврдено дека тој во целост ја исполнил обврската, односно ги објавил сите податоци 

коишто треба да ги содржи импресумот. Надзорот над НАМ ПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје ќе биде извршен во 2017 година. 

Еден од вонредните административни надзори беше извршен во мај, а другиот во 

ноември. Со нив беа опфатени два издавачи на печатени медиуми (ДИДТУ Колор медиа 

ДОО Скопје и ДИДТК ИЛИ-ИЛИ Ненад и Игор ДОО Скопје), односно  три печатени 

медиуми („Руски доктор“, „ХроноГотвач“ и „Филм Плус“) кај кои во целост беше исполнета 

обврската од член 14 став 1 од Законот за медиуми. 

Согласно Годишниот план за вршење административен надзор во 2016 година, во април 

Агенцијата спроведе редовен административен надзор над издавачите на печатени 

медиуми од аспект на исполнувањето на обврската од член 15 став 2 од Законот за 

медиуми, според која издавачите на печатени медиуми се должни податоците за 
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сопственичката структура (податоци за називот и седиштето на правните лица или името 

и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или на удел 

кај издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го 

стекнале и датумот на стекнување) да ги објават во најмалку еден дневен весник, еднаш 

годишно, најдоцна до 31 март во тековната година и исечок од објавата да и достават на 

Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. Овој надзор беше извршен над 

работењето на 23 издавачи на печатени медиуми, а беше констатирано дека оваа 

обврска не ја исполнил само ГАЛА МЕДИЈА ДООЕЛ Скопје, издавач на магазините „Мајка 

и бебе“ и „Живот на дланка“. Агенцијата писмено го опомена и му наложи обврската да ја 

исполни во рок од 45 дена од денот на приемот на решението за преземање мерка. Над 

овој издавач на печатен медиум не беше извршен контролен надзор, бидејќи во 

меѓувреме тој беше избришан од Регистарот на издавачи на печатени медиуми поради 

тоа што беше утврдено дека веќе една година не ги издал горенаведените печатени 

медиуми. 

 

3.4. ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

3.4.1. Програмски надзор 

Програмскиот надзор врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи 

Агенцијата го спроведува како редовен (врз основа на Годишниот план за програмски 

надзор за 2016 година), вонреден (врз основа на иницијатива поднесена од државни 

органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност) 

и контролен (по истекот на рокот утврден во изречената мерка). 

Во 2016 година Агенцијата спроведе вкупно 90 надзори над операторите на јавни 

електронски комуникациски мрежи, од кои 37 редовни, 34 вонредни и 19 контролни 

надзори. Редовните надзори беа спроведени над вкупно 22 оператори на јавни 

електронски комуникациски мрежи (13 од нив нудат и аналоген и дигитален пакет, па 

затоа беше спроведен посебен надзор над секој пакет).   

Во јануари Агенцијата спроведе редовен надзор на операторите ИМПЕРИЈА САТ Чашка 

(аналоген пакет) и КДС-КАБЕЛ НЕТ Прилеп (аналоген и дигитален пакет). Прекршување 

беше констатирано само кај операторот ИМПЕРИЈА САТ Чашка, и тоа на членот 141, 

поради што Агенцијата му изрече мерка за опоменување и за исклучување на 

реемитувањето на програмските сервиси коишто не се регистрирани согласно со овој 

член од ЗАВМУ. 

 

Истиот месец, по добиена претставка, Агенцијата спроведе вонреден надзор на два 

оператори, и тоа на РОБИ Штип со подружница во Скопје и на ТОТАЛ ТВ Скопје - двата 

на дигиталните пакети. Кај двата оператори беше констатирано прекршување на членот 

64 став 2 од Законот, односно реемитуваните програмски сервиси беа титлувани на јазик 

различен од јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или 

јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
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во Република Македонија. Агенцијата им изрече мерка опомена и им наложи веднаш по 

приемот на решението да го усогласат своето работење со одредбите од Законот. 

Во јануари беа спроведени контролни надзори на операторите БЛИЗУ МЕДИА ЕНД 

БРОУДБЕНД Скопје (дигитален пакет – за член 64 став 2) и МОБИ СЕРВИС 

с.Кривогаштани (аналоген пакет - за член 141). Со овие надзори беше констатирано дека 

двата оператори во целост постапиле по решенијата за преземање мерка. 

Во  февруари беа спроведени редовни надзори на два оператори АЛТРА - САТ 2000 

Охрид (аналоген и дигитален пакет) и ИНФЕЛ-КТВ Охрид (дигитален пакет). Кај двата 

оператори беше констатирано прекршување на членот 141 од Законот. Освен ова 

прекршување, кај АЛТРА - САТ 2000 Охрид беше констатирано и прекршување на членот 

64 став 2 од Законот. Агенцијата на операторите им изрече мерки со кои им наложи 

веднаш по приемот на решението да го усогласат своето работење со одредбите од 

Законот. 

Истиот месец беше реализиран и контролен надзор на дигиталните пакети на 

операторите ТОТАЛ ТВ и РОБИ Штип (со подружница во Скопје). Беше констатирано дека 

операторот ТОТАЛ ТВ во целост постапил по решението за преземање мерка–опомена, а 

дека РОБИ Штип не постапил по решението, поради што Агенцијата поднесе барање за 

поведување прекршочна постапка. 

Во март Агенцијата спроведе редовни надзори на операторите БИВ Пирамида с.Звегор 

Делчево (аналоген и дигитален пакет) и ВИВА НЕТ Берово (аналоген и дигитален пакет). 

Прекршувања беа констатирани само кај операторот ВИВА НЕТ Берово, и тоа на 

членовите 141 (и во аналогниот и во дигиталниот пакет) и 143 (само во дигиталниот 

пакет). Имено, овој оператор реемитуваше програмски сервиси кои не беа регистрирани 

согласно ЗАВМУ (член 141) и надвор од сервисната зона за која радиодифузерите ја 

имаат добиено дозволата за емитување (член 143). Агенцијата му изрече мерки со кои му 

наложи веднаш по приемот на решението да го усогласи своето работење со одредбите 

од Законот. 

Истиот месец беа спроведени четири контролни надзори на работата на операторите 

АЛТРА - САТ 2000 Охрид (аналоген пакет – за член 141 и член 64 став 2), ИНФЕЛ-КТВ 

Охрид (дигитален пакет – за член 141) и  ИМПЕРИЈА САТ Чашка (аналоген пакет – за 

член 141). Беше констатирано дека сите оператори постапиле во целост по изречените 

решенија. 

Со редовниот надзор спроведен во април на операторите ВИНСАТ КАБЕЛ Виница 

(аналоген и дигитален пакет) и САНЕТ КАБЕЛ САТ Виница (аналоген и дигитален пакет) 

беше констатирано дека овие два оператори во целост ги исполнуваат обврските од 

Законот, а со трите контролни надзори врз работата на операторот ВИВА НЕТ Берово, за 

претходно констатирани прекршувања на член 141 (кај аналогниот и дигиталниот пакет) и 

на член 143 (само кај дигиталниот пакет), беше констатирано дека операторот постапил 

во целост по добиените опомени. 
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Во мај Агенцијата спроведе редовен надзор на два оператори - ПЕТ НЕТ Гевгелија 

(аналоген и дигитален пакет) и КАБЕЛ ДОО Струмица (аналоген пакет). Кај двата 

оператори не беа констатирани прекршувања. 

Покрај тоа, во овој месец, по претходно добиена претставка, Агенцијата спроведе седум 

вонредни надзори на следните четири оператори: КОМБО 2003 Куманово (дигитален 

пакет), МУЛТИМЕДИА - НЕТ Скопје, подружница Куманово (аналоген и дигитален пакет), 

КАБЕЛ-Л-НЕТ с.Лабуништа Струга (аналоген и дигитален пакет) и МУЛТИМЕДИЈА 

НЕТВОРК Л  Гостивар (аналоген и дигитален пакет). Прекршување беше констатирано 

само кај МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар (и во аналогниот и во дигиталниот пакет), 

и тоа на членот 141 од Законот, за што Агенцијата на овој оператор му изрече мерка за 

опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси. 

Со редовниот надзор во јуни, на операторите КАБЕЛ АС КТВ Македонски Брод (аналоген 

пакет) и КАБЛЕКАЛЛ Кичево (дигитален пакет), беше констатирано дека операторот 

КАБЛЕКАЛЛ Кичево реемитува програмски сервис што не се регистрирани согласно член 

141 од Законот, за што Агенцијата му изрече мерка за опоменување и за исклучување на 

реемитувањето на програмските сервиси. 

Во месец јуни, по добиена претставка, беше спроведен надзор врз работењето на 

операторот ТЕЛЕНЕТ КОМ Тетово. Со надзорот беше констатирано дека овој оператор на 

подрачјето на Тетово во својот дигитален пакет реемитува програмски сервис кој не е 

опфатен со потврдите за регистрација на програмски сервиси, што е спротивно на член 

141 од Законот. Агенцијата на операторот му изрече мерка за опоменување и за 

исклучување на реемитувањето на програмскиот сервис. 

Агенцијата во месец јули спроведе редовен надзор врз два оператори КДС-ВТ Пробиштип 

(аналоген и дигитален пакет) и ИП СИСТЕМС Куманово (аналоген и дигитален пакет). Кај 

двата оператори не беа констатирани прекршувања. 

Истиот месец беа спроведени пет контролни надзори врз работата на четири оператори: 

АЛТРА - САТ 2000 Охрид (дигитален пакет), КАБЛЕКАЛЛ Кичево (дигитален пакет), 

МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар (аналоген и дигитален пакет) и ТЕЛЕНЕТ КОМ 

Тетово (дигитален пакет), сите за констатиран прекршок на член 141 од Законот. Беше 

констатирано дека сите оператори постапиле во целост по решението за преземање 

мерка за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси. 

Со редовниот надзор во август, спроведен на операторите Кабел-Нет Струмица 

(аналоген и дигитален пакет) и Неотел Скопје (дигитален пакет), не беа констатирани 

прекршувања.  

Согласно законската обврска од член 144 став 3 и согласно Правилникот за утврдување 

на локациите до кои операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои 

реемитуваат програмски сервиси и давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање се должни да го испорачаат својот сигнал, Агенцијата во месец август спроведе 
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24 вонредни надзори. Целта на надзорот беше да се констатира дали операторите на 

јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски 

услуги по барање го испорачале својот излезен сигнал до локациите утврдени во 

Правилникот.  Надзорот беше направен врз следниве оператори: ПЕТ НЕТ Гевгелија; 

КАБЛЕКАЛЛ Кичево; КАБЕЛ Струмица; СКУПИ КАБЛЕ Скопје; ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 

Скопје; КАБЕЛ РИЗ Скопје; СКРЕМБЛ Ново Село; КДС-ВТ Пробиштип; АСТРА ПЛУС 

Скопје; ВИНСАТ КАБЕЛ Виница; БИВ ПИРАМИДА с.Звегор Делчево; КТВ-69 с.Истибања 

Виница; КАБЕЛ-Л-НЕТ с.Лабуништа Струга; КАБЕЛ-НЕТ Струмица; СПАЈДЕР-НЕТ 

Гевгелија; AЛТРА - САТ 2000 Охрид; ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје; КАНАЛ 16 Ресен; 

СТУДИО АНДЕС Скопје; ВИВА НЕТ Берово; МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар; 

ТЕЛЕНЕТ КОМ Тетово; ВОКС КАТВ Гостивар и КАБЕЛ АС КТВ Македонски Брод. Поради 

тоа што беше констатирано дека ниту еден не ја исполнил оваа обврска, Агенцијата 

писмено ги опомена сите оператори. 

Агенцијата во септември спроведе редовен надзор на два оператори - Скрембил Ново 

Село Струмица (аналоген и дигитален пакет) и ОНЕ.ВИП Скопје со подружница во Кочани 

(аналоген и дигитален пакет). Кај двата оператори не беа констатирани прекршувања. 

Следниот месец беше реализиран редовен надзор на операторите ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП 

Куманово (дигитален пакет) и СКУПИ КАБЛЕ Скопје (дигитален пакет), со кој кај двата 

оператори беше констатирано прекршување на членот 141, поради што согласно своите 

законски надлежности Агенцијата им изрече мерка за опоменување и за исклучување на 

реемитувањето на програмските сервиси. 

Со редовните надзори на операторите Македонски Телеком АД Скопје и ДИГИ ПЛУС 

МУЛТИМЕДИА Скопје, спроведени во ноември, беше констатирано прекршување на 

членот 141 од страна на операторот ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје.  

Во декември беа извршени три контролни надзори врз работата на следниве оператори: 

СКУПИ КАБЛЕ Скопје (дигитален пакет – за член 64 став 2), ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП 

Куманово (дигитален пакет – за член 64 став 2) и ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА Скопје 

(дигитален пакет – за член 141). Со овие надзори беше констатирано дека трите 

оператори постапиле во целост по изречените решенија. 

3.4.2. Следење на обврската за наплата на годишниот надоместок за надзор 

Најдоцна до 15 април во тековната година, операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи се должни на сметка на Агенцијата да го платат годишниот 

надоместок за надзор. На почетокот на март, Агенцијата побара од сите оператори да 

достават податоци за приходот којшто го оствариле во 2015 година, врз основа на кои 

беше пресметан износот што треба да го плати секој од нив и на сите им беа доставени 

фактури и решенија за надоместок за надзор. Оваа обврска не ја исполни само еден 

оператор.  
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4. ЗАШТИТА НА ПЛУРАЛИЗМОТ НА СОПСТВЕНОСТА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

 
4.1. Постапување по известувања на радиодифузерите за промена на сопстве-

ничката структура 

Во 2016 година, по претходно добиени известувања од страна на радиодифузери, 

Агенцијата донесе осум одлуки со кои дозволи промена во сопственичката структура на 

шест трговски радиодифузни друштва, и тоа на ТВ Плус од Куманово, ТВ Гурра од 

Кичево, РА Зора од Делчево, РА Хепи од Скопје, ТВ Амазон од Скопје и РА Арачина од 

Арачиново. 

Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДООЕЛ Куманово побара од 

Агенцијата согласност за пренесување на дел од уделот на единствениот сопственик, 

физичкото лице Ивана Петровска од Куманово, на физичкото лице Ристо Илиевски од 

Крива Паланка. Откако констатираше дека нема законски пречки ова физичко лице да се 

јави како основач на радиодифузер, Советот на Агенцијата донесе одлука со која ја 

одобри истата. 

Од страна на Трговското радиодифузно друштво ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево беше 

побарана согласност за истапување од сопственоста на физичкото лице Сејдин Исени од 

с.Стрелци, Кичево, и пристапување на физичкото лице Беким Адиљи од с. Србица, 

Кичево. Бидејќи со планираната промена не се прекршуваа одредбите од Законот за 

аудио и аудиовизелни медиумски услуги, Советот ја одобри бараната промена. 

Радиодифузерот не ја реализираше оваа промена на сопственичката структура, а во 

септември до Агенцијата достави уште едно Известување. Овој пат промената се 

однесуваше на истапување на единствениот сопственик на телевизијата, физичкото лице 

Сејдин Исени од с.Стрелци, Кичево, и пристапување на физичкото лице Мерита Адиљи 

од с.Србица, Кичево. Со оглед на тоа дека шпланираната промена беше во согласност од 

одредбите од Законот, Советот донесе одлука со која ја одобри и оваа промена. 

Согласно член 41 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Известување 

за промена на сопственичката структура беше доставено и од страна на Трговското 

Радиодифузно друштво за радиоактивности РАДИО ЗОРА ДООЕЛ Делчево. Поради смрт 

на сопственикот на овој радиодифузер, лицето Стојанчо Антовски од Делчево, а врз 

основа на Решение за оставинска постапка, побарана беше согласност за пристапување 

на физичкото лице Лидија Антовска од Делчево, како единствен основач на 

радиодифузерот.  Поради тоа што не постоеја пречки во смисла на одредбите од Глава 

IV од Законот која се однесува на заштитата на плурализмот и разновидноста на аудио и 

аудиовизуелните медиумски услуги, Советот донесе одлука со која го дозволи 

спроведувањето на бараната промена.  

Во март 2016 година, Трговското радиодифузно друштво ХЕПИРАДИО ДООЕЛ Скопје 

достави Известување за промена на сопственичката структура, со кое од Агенцијата беше 

побарано да одобри од сопственоста на оваа радиостаница да истапи физичкото лице 

Аритон Занев од Скопје, а неговиот удел да биде пренесен на физичкото лице Соња 
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Филиповска, исто така од Скопје. Со оваа промена не се создаваше недозволена 

медиумска концентрација, односно таа не беше спротивна на забраната од членовите 34, 

35 став 2 или 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, па затоа 

Советот донесе одлука со која дозволи нејзино спроведување. 

Во мај овој радиодифузер достави ново Известување за промена на сопственичка 

структура, и тоа за истапување на физичкото лице Соња Филиповска од Скопје и 

пристапување на правното лице Друштво за промет и услуги ТИБЕЛ МЕДИА ДООЕЛ од 

Скопје. Бидејќи со предложената промена на сопственичката структура не се прекршуваа 

одредбите од глава IV од Законот, Советот на седница донесе одлука и дозволи таа да се 

спроведе. 

Со планираната промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно 

друштво ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје беше побарано од сопственоста на овој 

радиодифузер да истапи физичкото лице Драган Ѓорѓиевски од Скопје и да пристапи 

правното лице Друштво за трговија и услуги АГС-ОЛМЕЈК ЏЕНЕРАЛ СЕРВИСИС ДОО 

увоз-извоз од Скопје. Советот во април донесе одлука за нејзино одобрување, откако 

констатираше дека нема законски пречки таа да биде реализирана. 

По претходно добиено Известување за промена на сопственичката структура, во 

октомври Советот донесе одлука со која дозволи промена во сопственичката структура на 

Радиодифузното трговско друштво АРАЧИНА Џавит ДООЕЛ с.Арачиново, Арачиново. 

Оваа промена се состоеше во истапување од сопственоста на физичкото лице Џавит 

Сулејмани од Арачиново, Скопје, и пристапување на физичкото лице Исмаили Муарем од 

Скопје.  

Споредувајќи ги податоците за сопственоста на радиодифузерите со коишто располага 

Агенцијата и податоците за сопственоста од тековните состојби на радиодифузерите 

(издадени од Централниот регистар на Република Македонија) коишто самите 

радиодифузери ги доставија во Агенцијата во рамки на исполнувањето на обврската од 

член 15 став 1 од Законот за медиуми, во април и во јуни беа извршени две проверки 

коишто имаа за цел да се види дали некој радиодифузер извршил промена во 

сопственичката структура без претходно да ја извести Агенцијата или пред промената да 

биде одобрена од страна на Агенцијата. Со проверките беше констатирано дека ниту 

еден радиодифузер не ги прекршил одредбите од членот 41 ставови 1 и 2 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Со надзорот во април беа опфатени 129 

радиодифузери, а надзорот во јуни беше спроведен над останатите пет радиодифузери. 

 

4.2. Следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на 
почитувањето на законските одредби поврзани со ограничувањата за стекнување 
сопственост, посебните забрани за стекнување на сопственост и од аспект на 
почитувањето на законските одредби поврзани со спречување на недозволената 
медиумска концентрација  
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Во декември 2016 година, користејќи ги единствените матични броеви на 

радиодифузерите, на физичките лица кои се јавуваат како управители или основачи на 

радиодифузерите, како и единствените матични броеви на правните лица кои се 

основачи на радиодифузерите, стручната служба на Агенцијата изврши увид во Интернет 

дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија за да 

констатира на кои други трговски друштва овие лица се јавуваат како основачи.  

Целта на оваа проверка беше да се обезбеди следење на усогласеноста на работењето 

на радиодифузерите со одредбите од член 37 (Ограничувања за стекнување сопственост) 

и член 39 (Недозволена медиумска концентрација) од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. Имено, во членот 37 од Законот се утврдени ограничувањата за 

стекнување сопственост кај радиодифузерите, односно предвидени се праговите до кои 

едно лице (физичко или правно) може истовремено да се јавува како сопственик на два 

или повеќе радиодифузери. Во членот 39 се наведени дејностите кои се смета дека се 

неспоиви со радиодифузната дејност, односно трговските друштва кај кои ни основачите, 

ни носителите на функција на управување во радиодифузерите, ниту пак самите 

радиодифузери не смеат да се јавуваат како основачи.   

Со извршениот увид беше констатирано дека управителот на Трговското радиодифузно 

друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, физичкото лице Рубинче Крстески, 

се јавува како основач на Друштвото за маркетинг, услуги и трговија МЕГА МЕДИА увоз-

извоз ДОО Прилеп, со учество од 50% во основната главнина на правното лице. Според 

податокот од тековната состојба, приоритетната дејност/главна приходна шифра на ова 

правно лице е 73.11 – Агенција за маркетинг. 

Во членот 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека: 

„Недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, постои кога физички 

или правни лица кои се основачи на радиодифузери, како и физички лица носители на 

функции на управување во радиодифузери се јавуваат истовремено како:...- основачи 

на друштво за реклама и пропаганда...“. Во Националната класификација на дејности, 

дејностите реклама и пропаганда се класифизирани во одделот 73 – „Маркетинг 

(реклама и пропаганда) и истражување на пазарот“. Во групата 73.1 - Маркетинг 

(реклама и пропаганда) се дефинирани две класи 73.11 Агенција за маркетинг и 73.12 – 

Огласување преку медиуми.  

Постапувајќи во рамки на својата законска надлежност да поведува постапки за 

утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација по службена должност, 

Советот на Агенцијата во декември донесе Одлука за поведување на постапка за 

утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена 

должност, кај ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп. Со одлуката, меѓу 

другото, на радиодифузерот му беше наложено да ги достави во Агенцијата сите 

податоци од значење за одлучувањето, и тоа во рок од 45 дена од денот на приемот на 

одлуката. Овој рок истекуваше во февруари 2017 година, а за време на пишувањето на 

овој извештај ова физичко лице истапи од сопственоста на агенцијата за маркетинг, со 
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што беше отстранета претходно констатираната недозволена медиумска концентрација 

кај овој радиодифузер. 

Со извршениот увид не беа констатирани прекршувања на членовите 37 и 39 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кај ниту еден друг радиодифузер. 

Во мај Советот на Агенцијата донесе заклучок за прекинување на постапката за 

утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација кај Трговското 

радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип. Имено, во 2015 година, 

Агенцијата по службена должност поведе постапка за утврдување на постоење 

недозволена медиумска концентрација кај овој радиодифузер, поради тоа што беше 

констатирано дека основачот на радиодифузерот, правното лице Друштво за трговија, 

услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип, во 2014 година 

остварувало приходи од дејноста 73.12 – огласување преку медиуми, која според 

Националната класификација на дејности спаѓа во групата дејности „реклама и 

пропаганда“. Во постапката се наиде на прашањето дали постои недозволена медиумска 

концентрација кога како основачи на радиодифузери се јавуваат правни лица што вршат 

некоја од дејностите наведени во членот 39 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. Бидејќи надлежно за автентично толкување на законите е Собранието 

на Република Македонија, Агенцијата во декември 2015 година побара од Владата на 

Република Македонија да поднесе до претседателот на Собранието барање за 

автентично толкување на членот 39 од Законот. Во меѓувреме Собранието на Република 

Македонија донесе одлука за распуштање, а во мај 2016 година Уставниот суд донесе 

Решение со кое се поведува постапка за оценување на уставноста на одлуката за 

распуштање на Собранието. Со оглед на тоа дека, се додека Собранието на Република 

Македонија не го реши предметното прашање, не е можно решавање на оваа правна 

работа, а согласно Законот за општа управна постапка, Агенцијата донесе решение за 

прекинување на постапката за утврдување на постоење недозволена медиумска 

концентрација кај Трговското радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип. 

 

5. ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ КОН ИЗДАВАЧИТЕ НА МЕДИУМИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА 

ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

Согласно член 6 став 1 алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

Агенцијата е надлежна да презема мерки во случаите кога е извршена повреда на 

одредбите од овој закон или на прописите донесени врз основа на него и условите и 

обврските од дозволите.  

Кога при вршење на работите од својата надлежност Агенцијата ќе констатира 

непочитување на одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на 

него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, 

против издавач на медиум, давател на аудиовизуелни услуги по барање или оператор на 

јавни електронски комуникациски мрежи кој врши реемитување на програмски сервиси, 
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директорот на Агенцијата, согласно член 23 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, може да ги преземе следниве мерки: 

 да донесе решение со кое ќе го опомене;  

 да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка во  случај кога и покрај 

донесеното решение за опомена продолжува со вршење на истата повреда за која 

е опоменет, во текот на годината; 

 да достави предлог до Советот за одземање на дозволата или  

 да донесе решение за бришење од регистарот согласно Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

Преземените мерки со детално образложение, Агенцијата ги објавува на својата веб 

страница во рок од три дена од денот на преземање на мерката.   

Исто така, согласно член 29 од Законот за медиуми, Агенцијата врши исклучиво 

административен надзор над исполнувањето на обврските утврдени во членовите 6, 8, 14 

и 15 од Законот за медиуми, а мерките кои Агенцијата може да ги преземе, а кои се 

утврдени во член 23 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

соодветно се применуваат и во случај на повреди на одредбите од Законот за медиуми. 

За прекршувања на одредбите од овие два закони и на подзаконските акти на Агенцијата, 

кои беа констатирани врз основа на спроведен редовен, контролен и вонреден 

програмски или административен надзор, во текот на 2016 година, беа преземени вкупно 

171  мерка, од кои:  

 121 решение за преземање мерка опомена (74 кон радиодифузерите, шест кон 

издавачите на печатени медиуми и 41 кон операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи),45 

 седум барања за поведување на прекршочна постапка (шест кон 

радиодифузерите и едно кон оператор на јавна електронска комуникациска 

мрежа),46 

 37 предлози до Советот за одземање на дозвола47 и  

 шест решенија за бришење од регистарот на радиодифузери48. 

                                            

45
 Деталните податоци за преземените решенија за изречените мерки кон радиодифузерите, издавачите на 

печатените медиуми и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа се наведени во табеларните  
прегледи на крајот на Извештајот „Преземени мерки – опомени, врз основа на извршен редовни, вонредни и 
контролни надзори спроведени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2016 година”  
(Прилог бр.1, 2 и 3).  

46
 Деталните податоци за поведените прекршочни постапки кон радиодифузерите и операторите на јавна 

електронска комуникациска мрежа се наведени во табеларните прегледи на крајот на Извештајот „Преземени 
мерки – барања за поведување на прекршочна постапка од Агенцијата за аудио и  аудиовизуелни медиумски 
услуги во 2016 година и успешно спроведени постапки за порамнување во 2016 година”  (Прилог бр.4). 

47
 Деталните податоци за доставените предлози до Советот на Агенцијата за одземање на дозволата за 

телевизиско/радио емитување се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Преземени 
мерки – предлози до Советот за одземање на дозволата за радио/телевизиско емитување во 2016 година“ 
(Прилог бр.5) 
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Во 2016 година, за констатирани прекршувања на одредбите на Изборниот законик, 

Агенцијата поведе: 

 43 прекршочни постапки - со барање за изрекување опомени, 

 23 постапки за порамнување им беа предложени на радиодифузерите поради повторени 

прекршувања на ИЗ, од кои три завршија успешно во постапката за порамнување, а 20 

завршија неуспешно, за што Агенцијата до надлежните судови во Република Македонија 

поднесе исто толку барања за поведување прекршочна постапка со барање за изрекување 

глоба, 

 една прекршочна постапка - со барање за изрекување глоба, по предлог од 

Привремената комисија,беше повлечена од страна на Агенцијата. 

 

5.1. Преземени мерки кон радиодифузерите 

 

5.1.1. Неодржани предвремени избори за пратеници во Собранието на Република 

Македонија закажани за јуни 2016 година  

Во член 76-в од Изборниот законик, е утврдена надлежност за Агенцијата да го следи 

изборното медиумско претставување и програмските сервиси на радиодифузерите, како и 

да покренува прекршочни постапки пред надлежен суд во случаите кога ќе констатира 

повреда на одредбите, во мај 2016 година, Агенцијата поднесе три барања за 

поведување прекршочна постапка со барање за изрекување мерка – глоба против три 

радиодифузери за прекршување на член 75-б од Изборниот законик (известување за 

редовните активности на државните органи, органите на општините и на градот Скопје во 

функција на изборно медиумско претставување на политички субјект).  

 

5.1.2. Предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија  

одржани на 11 декември 2016 година  

 

Во август 2016 година, беа донесени измени и дополнувања на Изборниот законик (ИЗ), 

со коишто беше предвидено во рамки на Агенцијата да се формира Привремена комисија 

за следење на медиумското претставување која врши мониторинг на спроведување на 

одредбите од членовите 75, 75-а, 75-б, 75-в, 75-г, 75-д, 75-ѓ, 76, 76-а, 76-б, 76-в, 76-г и 77 

од овој Законик. Со овие измени беше утврдено дека Агенцијата постапува по предлозите 

на Привремената комисија и поведува постапка согласно со Изборниот законик. Оттука, 

сите мерки што Агенцијата им ги изрече на радиодифузерите, а во врска со изборното 

медиумско претставување, беа по предлог на оваа Комисија, којашто до Директорот на 

Агенцијата достави вкупно 67 предлози за изрекување на мерка - прекршочни постапки до 

                                                                                                                                             

48
 Деталните податоци за преземените решенија за бришење од регистарот на радиодифузери се наведени 

во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Преземени мерки – решенија за бришење од регистарот на 
радиодифузери од Агенцијата за аудио и  аудиовизуелни медиумски услуги во 2016 година ”  (Прилог бр.6). 
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надлежните судови во Република Македонија и вкупно 192 предлози за неизрекување на 

мерка.  

Постапувајќи по 67-те предлози за изрекување мерка, Агенцијата поведе49:  

 43 прекршочни постапки - со барање за изрекување опомени против 24 

радиодифузери, за прекршувања на одредбите од ИЗ кои беа сторени за прв пат, согласно 

член 196-и став 1 од ИЗ (кој пропишува дека за прекршувања на одредбите од ИЗ за кои се 

утврдени глоби во членовите 181, 181-а, 182, 183, 183-а и 189-а, судот изрекува 

прекршочна санкција опомена). Од нив:  

o за повреда на член 75 став 1 и став 2 и член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, 

поведени се осум прекршочни постапки - опомени против исто толку 

радиодифузери, поради тоа што не ги покривале изборите на правичен, 

избалансиран и на непристрасен начин/на учесниците во кампањата не им 

овозможиле подеднакви услови за пристап до сите облици на изборно медиумско 

претставување; 

o за повреда на член 75-б од ИЗ, поведени се три прекршочни постапки - опомени 

против три радиодифузери, поради известување за редовните активности на 

државните органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните 

институции и организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои 

со закон им е доверено вршење јавни овластувања, во функција на изборно 

медиумско претставување на политички субјект; 

o за повреда на член 75-в од ИЗ, поведена е една прекршочна постапка - опомена 

против радиодифузер поради учество на водител на програма/презентер ангажиран 

во подготвување на програми на радиодифузерите во предизборни активности на 

политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници, односно 

учесници во изборна кампања; 

o за повреда на член 75-д став 4 од ИЗ, поведена е една прекршочна постапка – 

опомена против јавниот радиодифузен сервис – прв телевизиски програмски сервис 

поради емитување реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија; 

o за повреда на член 75-ѓ став 1 од ИЗ, поведени се девет прекршочни постапки - 

опомени против девет радиодифузери поради емитување ППР повеќе од  

дозволените лимити; 

o за повреда на член 75-ѓ став 2 од ИЗ, поведена е една прекршочна постапка - 

опомена против радиодифузер, поради спојување на блоковите во два 

последователни часа два пати по ред за ист учесник во изборната кампања, со што 

не беше обезбедена наизменична застапеност на политичките партии од власт и 

опозиција, при распределба на дополнителното време за рекламирање во еден 

реален час емитувана програма за ППР;  

                                            

49
 Деталните податоци за поведените прекршочни постапки за повреда на одредбите од Изборниот законик во 

2016 година се дадени во табеларниот преглед приложен кон Извештајот (Прилог бр.7). 
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o за повреда на член 76 став 1 од ИЗ, поведена е една прекршочна постапка - 

опомена против радиодифузер, поради тоа што ППР не било соодветно и видливо 

означено како ППР и не било јасно одвоено од другите програмски содржини; 

o за повреда на член 76 став 1 и став 2 од ИЗ, поведена е една прекршочна постапка - 

опомена против радиодифузер, поради поради тоа што ППР не било соодветно и 

видливо означено како ППР, не било јасно одвоено од другите содржини на 

медиумот и не бил јасно означен нарачателот; 

o за повреда на член 76 став 2 од ИЗ, поведени се две прекршочни постапки - 

опомени против два радиодифузера, поради тоа што нарачателот на ППР не бил 

јасно означен;   

o за повреда на член 76-б став 3 од ИЗ, поведени се десет прекршочни постапки - 

опомени против десет радиодифузери, поради прекршување на изборниот молк;  

o за повреда на член 76 став 4 од ИЗ, поведени се пет прекршочни постапки - опомени 

против пет радиодифузери, поради емитување ППР во посебни информативни 

програми и 

o за повреда на член 77 став 2 од ИЗ, поведена е една прекршочна постапка - 

опомена против радиодифузер, поради објавување на резултатите од испитувањето 

на јавното мислење, без да се наведат податоците утврдени во членот 77 став 2 од 

ИЗ, и 

 

 20 постапки за порамнување им беа предложени на радиодифузерите поради 

повторени прекршувања на ИЗ, а согласно член 196-и став 2 од ИЗ, според кој доколку 

прекршокот се повтори, судот ќе изрече глоба во износ утврден во членовите 181, 181-а, 

182, 183, 183-а и 189-а од Законикот.  

 

Од нив, 17 постапки за порамнување завршија неуспешно, за што Агенцијата до 

надлежните судови во Република Македонија поднесе исто толку барања за поведување 

прекршочна постапка со барање за изрекување глоба, и тоа:  

o за повреда на член 75 став 1 и став 2 и член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ - 

поради тоа што не ги покривале изборите на правичен, избалансиран и на 

непристрасен начин, и на учесниците во кампањата не им овозможиле подеднакви 

услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување, поведени 

се седум прекршочни постапки – глоби пред надлежен суд,  

o за повреда на член 75-б од ИЗ - известување за редовните активности на државните 

органи, органите на општините и на градот Скопје, на државните институции и 

организации, како и за активностите на правни и на други лица на кои со закон им е 

доверено вршење јавни овластувања, во функција на изборно медиумско 

претставување на политички субјект, поведени се три прекршочни постапки – глоби 

пред надлежен суд,  

o за повреда на член 75-ѓ став 1 од ИЗ - емитување повеќе од  осум минути ППР во 

еден реален час за политичките партии на власт или опозиција, или емитување 

повеќе од една минута ППР за политичките партии во Собранието на Република 

Македонија кои немаат пратеничка група и за политичките партии кои не се 
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застапени во Собранието на Република Македонија, поведени се четири 

прекршочни постапки – глоби пред надлежен суд,  

o за повреда на член 76 став 4 од ИЗ - емитување ППР во посебни информативни 

програми, поведени се три прекршочни постапки – глоби пред надлежен суд. 

 

Три од дваесетте забрзани постапки за порамнување завршија успешно, односно 

радиодифузерите и одговорните лица на радиодифузерите кои сторија повреди на 

одредби од Изборниот законик, во утврдениот рок од осум дена ги платија глобите од 

издадените прекршочни платни налози. Станува збор за следните повреди на Изборниот 

законик, и тоа: 

o за повреда на член 75-ѓ став 1 од ИЗ - емитување повеќе од  осум минути ППР во 

еден реален час за политичките партии на власт или опозиција, или емитување 

повеќе од една минута ППР за политичките партии во Собранието на Република 

Македонија кои немаат пратеничка група и за политичките партии кои не се 

застапени во Собранието на Република Македонија, успешно завршија две постапки 

за порамнување, и 

o за повреда на член 76-б став 3 од ИЗ - прекршување на изборниот молк, успешно 

заврши една постапка за порамнување. 

 

 1 (една) прекршочна постапка - со барање за изрекување глоба, за прекршување на 

член 75-б од ИЗ (известување за редовните активности на државните органи, органите на 

општините и на градот Скопје, на државните институции и организации, како и за 

активностите на правни и на други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни 

овластувања, во функција на изборно медиумско претставување на политички субјект), на 

предлог на Привремената Комисија беше повлечена од страна на Агенцијата.  

 

 

5.1.3. Преземени мерки кон радиодифузерите заради констатирани прекршувања 
на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми 
 
 

5.1.3.1. Изречени мерки - опомени  

 

Во текот на 2016 година, заради непочитување на одредбите од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и на одредбите од Законот за медиуми, Агенцијата на 

радиодифузерите им изрече вкупно 74 мерки – опомени, и тоа: 

     четири опомени поради констатирана повреда на член 50 став 3 од ЗАВМУ и 

на одредби од Правилникот за заштита на малолетните лица50 од кои: 

o две опомени поради емитување програма во несоодветен временски 

период од деноноќието и емитување програма, односно нејзино означување 

                                            

50
 Достапен на веб страницата на Агенцијата 

http://www.avmu.mk/images/Pravilnik_za_zashtita_na_malloletnite_lica.pdf  

http://www.avmu.mk/images/Pravilnik_za_zashtita_na_malloletnite_lica.pdf
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со погрешна предупредувачка сигнализација (член 16 и член 17 од 

Правилникот за заштита на малолетните лица); 

o една опомена поради емитување програма и промотивни најави за таа 

програма означени со погрешна предупредувачка сигнализација за заштита 

на малолетните лица и емитувани во несоодветно време од деноноќието 

(член 9 и член 22 од Правилникот за заштита на малолетните лица) и 

o една опомена поради емитување програма со погрешна предупредувачка 

сигнализација, емитување програма во несоодветен термин од деноноќието 

и емитување програма без предупредувачка сигнализација за соодветната 

категорија програма (член 16, член 17 и член 22 од Правилникот за заштита 

на малолетните лица односно поради); 

 девет опомени поради необезбедување информации достапни за корисниците 

(член 51 став 1 од ЗАВМУ); 

 една опомена поради необјавување на правилата за учество во програмите со 

наградно учествување на гледачите и недавање опис на јавно ветените награди 

(член 52 од ЗАВМУ);   

 една опомена поради емитување прикриени аудиовизуелни комерцијални 

комуникации (член 53 став 2 од ЗАВМУ); 

 две опомени поради непочитување на правилата за емитување програма во која 

се пласирани производи (член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗАВМУ);  

 две поради необезбедување превод на македонски јазик, односно на јазикот 

на задницата што не е во мнозинство, на програмите на странски јазици или 

деловите од нив што се емитуваат на програмите на радиодифузерите (член 64 став 

3 од ЗАВМУ); 

 19 опомени поради констатирани повреди на член 92 од ЗАВМУ 

(неисполнување на обврските на радиодифузерите за емитување музика и за 

програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во 

Република Македонија), од кои: 

o  16 опомени поради неисполнување на обврската во 2016 година за 

емитување најмалку 50% изворно создадена програма во Република 

Македонија на македонски јазик односно на јазиците на немнозинските 

заедници кои живеат во Република Македонија од која половина во 

периодот од 07:00 до 19:00 часот (член 92 став 1 и став 14 од ЗАВМУ); 

o    две опомени поради неисполнување на обврската од страна на јавниот 

радиодифузен сервис за дневно емитување најмалку 60% програма изворно 

создадена во Република Македонија на македонски јазик односно на 

јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија 

од која половина во периодот од 07:00 до 19:00 часот (член 92 став 2 и став 

14 од ЗАВМУ) и 

o една опомена поради непочитување на обврската за емитување најмалку 

осум часа инструментална музика од македонски автори и/или вокална 

и/или вокално – инструментална музика на македонски јазик во текот на 

неделата, од која 50% треба да биде забавна музика, а 50% народна 

музика. Исто така, во периодот од 07:00 до 19:00 часот, радиодифузерот кон 
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кого е изречена опомената не емитувал најмалку половина од законскиот 

минимум музика, ниту пак обезбедил соодветна процентуална застапеност 

на народната и забавната музика (член 92 став 4 и став 6 од ЗАВМУ); 

 една опомена поради тоа што радиодифузерот го надминал дозволеното 

времетраење на рекламирањето и на телешопинг спотовите во програмата повеќе од 

12 минути на еден реален час (член 100 став 1 од ЗАВМУ); 

 девет опомени поради необјавување на податоците (импресум) од страна на 

радиодифузерите кои се должни истите да ги емитуваат на соодветно место за секоја 

содржина од програмскиот сервис (член 14 од Законот за медиуми); 

 пет опомени, поради тоа што радиодифузерите до 31 март 2016 година на 

посебен образец пропишан од страна на Агенцијата не доставиле податоци за: 

сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на правните 

лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици на 

акции или на удел кај издавачот на медиумот, со податоци за процентот на акциите 

или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување; податоци за одговорниот 

уредник/уредници; податоци за изворите на финансирање на радиодифузерот во 

претходната година (реклами, спонзорство, продажба на содржини, услуги 

обезбедени на трети страни и слично); податоци за остварените вкупни приходи и 

расходи на радиодифузерот во претходната година од обезбедувањето на дејноста и 

податоци за просечната гледаност или слушаност на радиодифузерот во претходната 

година (член 15 став 1 од ЗАВМУ); 

 шест опомени кон радиодифузерите кои во првиот предвиден рок не ги 

објавиле на сопствената програма податоците за сопственичката структура, 

одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година 

(реклами, спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и 

слично) и до Агенцијата не доставиле снимка од објавата во рок од 15 дена од денот 

на објавувањето (член 15 став 3 од Законот за медиуми);   

 15 опомени поради неисполнување на обврската за доставување писмен 

извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за телевизиско/радио 

емитување, ниту информација за техничките средства преку кои се емитува или 

реемитува нивниот програмски сервис во Република Македонија или надвор од неа 

(член 15 став 5 од Законот за медиуми);  

 

 

5.1.3.2. Покренати прекршочни постапки/спроведени забрзани постапки за 
порамнување   
 

Агенцијата констатираше дека пет радиодифузери, и по изречената мерка-опомена, 

продолжиле со вршење на истата повреда за која биле опоменати во текот на годината. 

Во согласност со одредбите од Законот за прекршоците, Агенцијата спроведе осум 

постапки за порамнување - постапки за издавање на прекршочен платен налог, од кои: 
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 две постапки завршија успешно, односно  сторителите на прекршокот во рок од 

осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, платија половина 

од висината на глобите утврдени во казнените одредби од ЗАВМУ, и 

 шест постапки завршија неуспешно, односно субјектите не се согласија да ги 

платат глобите утврдени во издадените прекршочни платни налози, по што 

Агенцијата поднесе шест барања за поведување прекршочна постапка и тоа: две 

за сторени прекршувања на член 15 став 1 од Законот за медиуми,  две за 

прекршувања на член 15 став 5 од Законот за медиуми и две за непочитување на 

член 92 став 1 од ЗАВМУ. Шесте барања за поведување на прекршочни постапки 

се во тек пред надлежените судови. 

 

 

 

5.1.3.3. Одземање на дозволата на радиодифузерите 
 

Во извештајниот период, директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги до Советот на Агенцијата достави 37 предлози за донесување одлуки за одземање 

на дозволите за телевизиско/радио емитување. Од нив 34 предлози беа доставени 

заради непочитување на рокот за плаќање на годишниот надоместок за дозвола за 

телевизиско или радио емитување (член 80 став 5 од ЗАВМУ), два предлога се однесуваа 

на тоа што имателите на дозволите за радио емитување и во дополнителниот рок не ги 

извршија обврските предвидени во член 15 став 1 и став 5 од Законот за медиуми, а во 

врска со член 15 став 6 од истиот Закон, со што по издавањето на дозволата настанале 

околности што претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши 

дејноста и еден предлог беше доставен поради тоа што имателот на дозволата за 

телевизиско емитување не ги исполнил обврските предвидени во член 15 став 3, а во 

врска со став 6 од истиот член од Законот за медиуми и не ги доставил потребните 

податоци до Агенцијата, со што по издавањето на дозволата настанале околности што 

претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста. 

Следствено на наведеното, а согласно постапката утврдена во Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата иницираше 37 постапки за одземање  

дозволи за телевизиско или радио емитување, од кои 31 постапка беше запрена поради 

усогласување на работењето на радиодифузерите со одредбите од ЗАВМУ.  

Агенцијата ги одзeде дозволите на шест радиодифузери, и тоа: на три трговски 

радиодифузни друштва што поседуваа дозвола за радио емитување на локално ниво 

(Друштво за радио дифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, ТРД РАДИО ОХРИД ДОО 

Охрид и ТРД Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар), на едно трговско радиодифузно друштво што 

поседуваше дозвола за телевизиско емитување на регионално ниво преку оператор на 

јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс (Радиодифузно 

друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје) и на две трговски радиодифузни друштва што 

поседуваа дозвола за телевизиско емитување на локално ниво преку оператор на јавна 
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електронска комуникациска мрежа (ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ Муслим ДООЕЛ 

с.Мала Речица, Тетово и ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш).    

 

5.1.3.4. Бришење од регистарот на радиодифузери  

Агенцијата донесе шест мерки – решенија за бришење од регистарот на радиодифузери, 

поради тоа што дозволите престанаа да важат по сила на закон, со одземање на 

дозволите од страна на Агенцијата (член 85 став 1 алинеја 4 од ЗАВМУ). Станува збор за 

следните радиодифузери: 

 ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ Радовиш,  

 РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје,  

 ТРД Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар,  

 ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово,  

 ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга и  

 ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид. 

 

Во извештајната година беа изработени уште три акти – решенија за бришење од 

регистарот за радиодифузери чиишто дозволи престанаа да важат откако имателите 

доставија писмени изјави дека престануваат со емитување телевизиска програма (член 

85 став 1 алинеја 2 од ЗАВМУ). Се работи за: 

 ТРД ДАЛГА – КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово,  

 ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ и  

 ТРД ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар. 

 

 

5.2. Преземени мерки кон издавачите на печатени медиуми 

 

Во текот на 2016 година, Агенцијата донесе шест решенија за преземање мерка–опомена 

кон издавачите на печатени медиуми. Пет од нив беа изречени за констатирани 

прекршувања на член 14 став 1 од Законот за медиуми, односно поради неисполнување 

на обврската за објавување импресум, а една за констатирано прекршување на член 15 

став 2 од истиот Закон, односно поради  неисполнување на обврската за обезбедување 

јавност во работењето.  

 

 

5.3. Преземени мерки кон операторите на јавни електронски комуникациски 
мрежи 

 

5.3.1. Изречени мерки – опомена  

 

Во извештајниот период, врз основа на извршен програмски надзор на програмските 

пакети што ги реемитуваат операторите на јавна електронска комуникациска мрежа, 
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Агенцијата донесе вкупно 41 решение за преземање мерка – опомена кон операторите кај 

кои беа констатирани прекршувања на одредбите од ЗАВМУ, и тоа: 

 24 решенија за преземање мерка – опомена за констатирани прекршувања на член 

144 став 3 од ЗАВМУ (непочитување на обврската за испорачување на излезниот 

сигнал до соодветната локација за прибирање сигнали), 

 13 решенија за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски 

сервиси, за констатирани прекршувања на член 141 од ЗАВМУ (реемитување 

програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата),  

 три решенија за преземање мерка – опомена за констатирана повреда на член 64 

став 2 од ЗАВМУ (реемитуваните програмски сервиси биле титлувани на јазик 

различен од јазикот на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот 

јазик или јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 

20% од граѓаните во Република Македонија) и  

 едно решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски 

сервиси, за констатирана повреда на член 143 став 1 од ЗАВМУ (реемитување 

програмски сервиси на домашен радиодифузер надвор од сервисната зона за која 

радиодифузерот има добиено дозвола за обезбедување на телевизиско 

емитување).  

 

5.3.2. Покренати прекршочни постапки  
 

Во 2016 година, Агенцијата покрена една прекршочна постапка против оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа, за сторен прекршок на член 64 став 2, односно поради 

тоа што реемитуваните програмски сервиси биле титлувани на јазик различен од јазикот 

на кој оригинално се произведени, а кој не е македонскиот јазик или јазикот на заедницата 

која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 

Македонија. Постапката заврши неуспешно во фазата на забрзана постапка за 

порамнување, поради што а согласно Законот за прекршоците до надлежниот суд беше 

поднесено барање за поведување на прекршочна постапка.   

 

6. ДОЗВОЛИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ 

 

6.1. Доделување дозволи за радио/телевизиско емитување по пат на јавен 

конкурс 

 

Во извештајната година, по претходно распишан јавен конкурс, Агенцијата донесе една 

одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко – 

говорно радио од општ формат, на македонски, албански и турски јазик, на локално ниво, 

на подрачјето на Општина Гостивар, на физичкото лице Илкер Јусуф (Одлука Уп 1 бр.08-

437 од 15.08.2016 година).  
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Покрај тоа, Агенцијата донесе и одлука за објавување јавен конкурс за радио емитување 

на локално ниво за програмски сервис, говорно-музичко радио со претежно 

информативен општ формат, на албански јазик, на подрачјето на општина Куманово. 

Дозволата за радиоемитување по овој јавен конкурс е доделена со Одлука УП1 08-20 од 

17.01.2017 година. 

 

 

6.2. Доделување дозволи за радио/телевизиско емитување без јавен конкурс 

 

Во 2016 година, по претходно поднесени три барања од заинтересирани страни за 

доделување на дозволи без објавување на јавен конкурс, Агенцијата додели три дозволи 

и тоа: 

 

 една дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис на регионално ниво, 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на 

подрачјето на радиодифузниот регион Д8 - Попова Шапка (Тетово, Гостивар, 

Врапчишта, Боговиње, Брвеница, Теарце, Јегуновце, Желино), на физичкото лице 

Мунир Мехдиу (Одлука Уп 1 бр.08-324 од 24.06.2016 година); 

 една дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис на локално ниво, 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на 

подрачјето на општините Тетово, Теарце, Јегуновце, Желино и Брвеница, на 

физичкото лице Јашар Сејдија (Одлука Уп 1 бр.08-34 од 05.02.2016 година) и 

 една дозвола за телевизиско емитување на локално ниво преку јавна електронска 

комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, на подрачјето на општините  

Кичево, Пласница и Македонски Брод, на физичкото лице Мунир Мехдиу (Одлука Уп 

1 бр.08-325 од 24.06.2016 година). 

 

6.3. Престанување на важност на дозволи за радио/телевизиско емитување  

 

Во текот на 2016 година, по сила на закон престанаа да важат дозволите за: 

 

 телевизиско емитување на ТРД ДАЛГА – КРТ Гордана ДООЕЛ Куманово и ТРД ТВ 

ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране-Гостивар, со писмена изјава на имателот на 

дозволата дека престанува со емитување телевизиска програма, 

 телевизиско емитување на: ТРД ТВ ЕМИ ДООЕЛ, РД СКАЈ НЕТ Манчев ДОО 

Скопје и ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, 

со одземање на дозволата,  

 телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево 

ДООЕЛ, со писмена изјава на имателот на дозволата дека се откажува од 

постојната дозвола поради добивање нова дозвола  

 радио емитување на: ТРД Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар, ДРД ДИ-ЏЕЈ Славе 

ДООЕЛ Струга и ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, со одземање на дозволата.  
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7. РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ ПАКЕТИ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ 

ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

Во 2016 година, од страна на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи до 

Агенцијата беа доставени вкупно 392 пријави за регистрација на пакет програмски 

сервиси. По извршена проверка на комплетноста и уредноста на доставените пријави, врз 

основа на што беше констатирано дека операторите ги имаат уредено правата за 

реемитување согласно Законот за авторските права и сродните права, Агенцијата издаде 

вкупно 584 потврди за регистрација на пакет програмски сервиси. Поголемиот број 

издадени потврди во однос на бројот на доставените пријави се должи на тоа дека со дел 

од пријавите беше побарана регистрација на програмски сервиси и за аналогните и за 

дигиталните пакети што ги нудат операторите. Поради неуредност и некомплетност на  

пријавите, не беа регистрирани пакет програмските сервиси од вкупно девет пријави за 

регистрација. 

Агенцијата редовно ги објавува на својата веб страница содржините на програмските 

пакети на операторите, а податоците ги ажурира веднаш по секоја промена, заради 

поефикасна заштита на авторските и сродните права на домашните и странските 

радиодифузери и правна сигурност на граѓаните во нивниот претплатнички однос со 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. 

 

8. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА РАДИОДИФУЗНАТА 

ДЕЈНОСТ ЗА 2013 – 2017 ГОДИНА 

 

Во текот на 2016 година, согласно активностите предвидени во Акцискиот план на 

Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот од 2013 до 2017 година, 

Агенцијата презеде низа активности во насока на развој и промоција на медиумската 

писменост во Република Македонија, а повеќе детали за овие активности се дадени во 

точка 2 „Медиумска писменост и социјална инклузија“ од овој Извештај. Со оглед на тоа 

дека периодот за којшто се однесува оваа Стратегија ја опфаќа и 2017 година, 

реализацијата на планираните активности ќе продолжи и во оваа година. Агенцијата во 

својата Програмата за работа за 2017 година веќе предвиде изработка на Стратегија за 

развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2018 до 2022 година. 

 

9.  УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА РЕГУЛАТИВА 

 

9.1. Донесување подзаконски и други акти во функција на операционализација на 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми 
 

Во извештајната година, Агенцијата донесе два подзаконски акти, од коишто едниот се 

однесува на работењето на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа -  

Правилник за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на 
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аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот сигнал, а 

вториот на работењето на Агенцијата - Правилник за начинот на вршење видео надзор во 

објектот Палата Панко Брашнаров од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

Оваа година Агенцијата ги измени и дополни следниве подзаконски акти: 

   

 План за дополнувања на Планот за создавање систем на технички и 

организациски мерки, бр.01-1088/1 од 23.02.2016 година, во врска со кој акт во 

извештајната година беше подготвен пречистен текст; 

 Правилник бр.01-1788/1 од 29.03.2016 година за изменување и дополнување на 

Правилникот за работниот ред и дисциплинската и материјалната одговорност на 

вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (бр.01-2761/1 од 06.04.2015 година, со измена и дополнување 

бр.01-4899/1 од 31.07.2015 година), во врска со кој акт во извештајната година 

беше подготвен пречистен текст; 

 Правилник бр.01-1158/1 од 26.02.2016 година за изменување и дополнување на 

Правилникот за утврдување на локациите до кои операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси и давателите на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање се должни да го испорачаат својот 

сигнал бр.01-2408/1 од 30.03.2015 година, во врска со кој акт во извештајната 

година беше подготвен пречистен текст. 

 

10. ИЗВЕШТАИ, ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ 

 

10.1. Извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и 
на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите 
на финансирање 

 

Во јануари беше изработен „Извештај за преземените активности на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на 

радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста  на сопственоста 

и на изворите на финансирање во периодот од 01 јули до 31 декември 2015 година“51, а 

во јули беше изработен уште еден ваков полугодишен извештај, во кој е опфатен 

периодот од 1-ви јануари до 30-ти јуни 2016 година52. Во извештаите се содржани сите 

промени во сопственичката структура коишто ги побарале радиодифузерите и за кои 

Агенцијата дала согласност за спроведување, активностите на Агенцијата во насока на 

                                            

51
 Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/Izveshtaj_za_prezemenite_aktivnosti_na_AVMU_vo_period_od_01_juli_do_31_dekemvri.pdf 
 
52

 Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Izvestaj_za_prezemenite_aktivnosti_na_AVMU_od_01_.01-_30.06._2016.pdf 
 

http://avmu.mk/images/Izveshtaj_za_prezemenite_aktivnosti_na_AVMU_vo_period_od_01_juli_do_31_dekemvri.pdf
http://avmu.mk/images/Izvestaj_za_prezemenite_aktivnosti_na_AVMU_od_01_.01-_30.06._2016.pdf
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следење на усогласеноста на работата на радиодифузерите со одредбите поврзани со 

посебните забрани за стекнување сопственост, констатираните случаи на недозволена 

медиумска концентрација, како и активностите за следење на обврската на 

радиодифузерите за обезбедување јавност во работењето (кон регулаторот и кон 

јавноста).  

 

10.2. Истражување на ставовите и потребите на публиката за радио и 
телевизиските програми 

 
Во 2016 година, истражувањето на ставовите и потребите на публиката беше спроведено 

како дел од „Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за 

доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на 

исполнување на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од 

аспект на потребите на публиката“53, што по нарачка на Агенцијата ја изработи 

истражувачката агенција Таргет комуникации од Скопје. Истражувањето беше спроведено 

со користење на методот CATI (телефонско истражување), на случаен репрезентативен 

примерок од 1.200 испитаници на возраст над 16 години, граѓани на Република 

Македонија. Со ова истражување беа обезбедени податоци за начинот на којшто 

публиката ги користи медиумите, ставовите на публиката за застапеноста и квалитетот на 

поодделни програмски содржини, потребите на публиката од телевизиски и радио 

содржини и користењето на новите видови медиуми. 

 

10.3. Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 

година 

Агенцијата во септември ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги за 2015 година54. Во првиот дел од Анализата се претставени 

податоците за моделите на коишто македонската публика ги користи медиумите, 

ставовите и мислењето на публиката за понудата на домашните телевизии, начинот на 

којшто го прима телевизискиот сигнал, како и бројот на радиодифузери во анализираната 

година. Во вториот дел се анализирани податоците за економското работење на 

радиодифузерите, и тоа засебно податоците за работењето на јавниот радиодифузен 

сервис, на комерцијалните телевизии и на комерцијалните радиостаници. Кај 

комерцијалните телевизии и радиостаници засебно се анализирани и податоците на 

радиодифизерите кои емитуваат програма на државно, регионално и на локално ниво. 

Третиот, воедно и последен дел од Анализата, се однесува на гледаноста на телевизиите 

и слушаноста на радиостаниците.  

                                            
53

 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/STUDIJA_ZA_UTVRDUVANJE_NA_OPRAVDANOSTA_ZA_OBJAVUVANJE_JA
VEN_KONKURS_-_SWOT_RESEARCH.pdf 
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 Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
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10.4. Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска 

индустрија во 2015 година 

Во анализата „Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска 

индустрија во 2015 година55“, којашто Агенцијата ја изработи во октомври 2016 година, се 

претставени податоците за вработените во претходната година, и тоа од аспект на 

работните места (новинари, уредници, управители/директори, реализаторски кадар, 

технички кадар, маркетинг и преостанат кадар), од аспект на тоа дали се во редовен 

работен однос или хонорарно ангажирани, како и структурата на вработените според 

полот, образованието и етничката припадност. 

 

10.5. Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за 

доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на град 

Гостивар 

По прием на писмено барање од заинтересирана страна за добивање дозвола за локална 

радиостаница во Гостивар, која ќе емитува програма на македонски, турски, албански и 

англиски јазик, Агенцијата во февруари изработи „Студија за утврдување на 

оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување 

на локално ниво, на подрачјето на град Гостивар56“. Студијата е изработена за да се 

утврди оправданоста за објавување јавен конкурс, и тоа од аспект на целите утврдени во 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на 

публиката. Во неа е направена анализа на постојната понуда на медиумски содржини на 

подрачјето на градот Гостивар, како и анализа на пазарниот потенцијал, односно анализа 

на потенцијалната публика (вкупен број и демографски карактеристики на публиката), 

потенцијалните огласувачи, економските перформанси на постоечките радиостаници и на 

податоците за нивната слушаност во претходната година.  

 

10.6. Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за 

доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на град 

Куманово 

Во мај до Агенцијата беше доставено „Писмо за намери за добивање дозвола за локална 

радиостаница во Куманово“. Постапувајќи согласно својата законска обврска пред да 
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 Структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија е достапна на веб 
страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Struktura_na_vrabotenite_vo_audio_i_audiovizuelnata_mediumska_industrija_vo_2015_godi
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 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Studija-lokalno_radio_Gostivar.pdf 
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распише јавен конкурс за доделување дозвола за радио или телевизиско емитување да 

изработи студија со која ќе ја утврди оправданоста за објавување на конкурсот, 

Агенцијата во август изработи „Студија за утврдување на оправданоста за објавување 

јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на 

подрачјето на град Куманово“57. Во оваа студија, како и во претходната, е анализирана 

постојната програмска понуда на радиостаниците во Куманово, како и пазарниот 

потенцијал на ова подрачје.  

 

10.7. Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за 

доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво 

Во 2016 година до Агенцијата беше доставено барање за објавување јавен конкурс за 

доделување дозвола за телевизиско емитување на национално ниво преку дигитален 

терестријален мултиплекс. Поради тоа, а по нарачка на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, истражувачката агенција ТАРГЕТ КОМУНИКАЦИИ 

ДООЕЛ од Скопје изработи „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен 

конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на 

исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од 

аспект на потребите на публиката58“. Заради утврдување на оправданоста од аспект на 

исполнување на целите на законот, во првиот дел од студијата е направена 

квантитативна анализа на податоците кои се однесуваат на моменталната состојба на 

телевизиската индустрија во Република Македонија, односно на програмската понуда на 

националните телевизии коишто емитуваат програма преку терестријален мултиплекс и 

на нивното економско работење, како и анализа на правната регулатива и методологија 

за следење на концентрацијата и конкурентноста во ТВ индустријата предложена од 

Советот на Европа. Во однос на оправданоста од аспект на потребите на публиката, во 

вториот дел од студијата е дадена квалитативна анализа на податоците од спроведеното 

истражување на публиката во врска со задоволството од понудата на домашните 

телевизиски станици, програмските содржини кои и недостасуваат, квалитетот на 

понудените програмски содржини и степенот на користење на други електронски уреди за 

гледање телевизиски содржини. Истражувањето беше спроведено од 25-ти јули до 10-ти 

август 2016 година, врз основа на методот телефонска анкета, на стратифициран 

репрезентативен примерок од 1201 испитаник. 

 

10.8. Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за 

доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на 

општина Кривогаштани 
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 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 

http://avmu.mk/images/Studija_lokalno_nivo-Kumanovo.pdf 
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Постапувајќи согласно член 70 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, по претходно доставено писмено барање од заинтересирана страна, Агенцијата 

во декември изработи „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен 

конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, на подрачјето на 

општина Кривогаштани59“. Во оваа Студија е направена само анализа на потенцијалот на 

пазарот, односно на потенцијалната публика и огласувачите на идниот радиодифузер, 

поради тоа што на ова подрачје нема ниту една радиостаница што емитува програма на 

локално ниво.  

10.9. Студија за утврдување на состојбите на регионалниот и локалниот 

телевизиски пазар 

Во текот на 2016 година, Агенцијата започна со изработка на „Студија за утврдување на 

состојбите на регионалниот и локалниот телевизиски пазар“, односно со прибирање, 

обработка и анализа на податоците што се значајни за мапирање на состојбите на 

регионалниот и на локалниот телевизиски пазар. Станува збор за податоци за 

економските перформанси на регионалните и локалните телевизии во изминатите години, 

податоци за населението во регионите и подрачјата во кои тие емитуваат програма, 

односно податоци за нивната потенцијална публика, потоа податоци за активните 

деловни субјекти, односно за економската моќ на пазарот, за уделите во вкупната 

гледаност на овие субјекти и друго. Покрај тоа, а за да се овозможи споредбена анализа, 

Агенцијата проучи публикации и документи издадени од релевантни институции за да 

добие сознанија за состојбите на овој сегмент од телевизиската индустрија во други 

земји.  Конечната верзија на овој документ ќе биде финализирана во 2017 година. 

 

10.10. Насоки за идентификација на давателите на аудиовизуелни медиумски 

услуги по барање 

Во извештајната година Агенцијата започна со изработка на документот „Насоки за 

идентификација на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање“60.  Овој 

документ обезбедува основни насоки за утврдување критериуми според кои одредена 

аудиовизуелна услуга ќе се смета дека претставува „аудиовизуелна медиумска услуга по 

барање“. Во него се претставени начините на коишто аудиовизуелните медиумски услуги 

по барање се дефинирани во Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги 2010/13/ЕУ 

на Европскиот Парламент и Советот на Европската Унија и во домашната регулатива, 

односно во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Основните критериуми 
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 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
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за идентификување на овие услуги се извлечени од дефинициите утврдени во нив. 

Документот беше финализиран во март 2017 година. 

 

10.11. Анализа на сите спроведени мерки од страна на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и најчести прекршувања од страна на 
радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна 
електронска комуникациска мрежа 
 

Во јануари 2016 година беше изработена Анализа во која беше даден осврт на сите 

преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

кон радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите на јавна 

електронска комуникациска мрежа, како и на најчестите прекршувања од страна на овие 

субјекти во периодот од 1-ви јули до 31-ви декември 2015 година61.  

 

10.12. Анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на 

ефективноста на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни 

постапки против радиодифузерите 

 

Со цел да се добијат сознанија за ефективноста на изречените прекршочни санкции на 

поведените прекршочни постапки против радиодифузерите, на почетокот на 2016 година 

Агенцијата изработи една полугодишна анализа, која се однесуваше на втората половина 

од 2015 година, односно за периодот од 1 јули до 31 декември 2015 година62. Во оваа 

анализа се опфатени правната рамка врз основа на која регулаторното тело покренува 

прекршочни простапки, податоците за покренатите прекршочни постапки во периодот на 

кој се однесуваат анализите (спроведени постапки за порамнување и поднесени барања 

за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд), како и ефективноста на 

санкциите изречени во овие прекршочни постапки. 

 

10.13. Анализа на поведените управни спорови против акти на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги (во периодот од јануари 2015 година до 

декември 2015 година) 

Во однос на поведените управни спорови против акти на регулаторното тело,  Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во јануари 2016 година изработи Анализа на 

поведените управни спорови63. Со оваа анализа беа опфатени управните спорови кои во 

периодот од јануари до декември 2015 година беа поведени пред Управниот суд на 
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http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_povedenite_prekrsocni_postapki_protiv_radiodifuzerite_za_2015.pdf,  
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Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк  

http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_povedeni_upravni_sporovi_protiv_akti_na_Agencijata_za_2015_godina.pdf 

http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_site_prezemeni_merki_od_strana_na_Agencijata_protiv_radiodifuzerite_izdavacite_na_pecateni_mediumi_i_operatorite.pdf
http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_site_prezemeni_merki_od_strana_na_Agencijata_protiv_radiodifuzerite_izdavacite_na_pecateni_mediumi_i_operatorite.pdf
http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_povedenite_prekrsocni_postapki_protiv_radiodifuzerite_za_2015.pdf
http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_povedeni_upravni_sporovi_protiv_akti_na_Agencijata_za_2015_godina.pdf
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Република македонија против управните акти донесени од страна на Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги. Во оваа Анализа беше претставена правната рамка, 

бројот на поведените управни спорови против акти на Агенцијата, акти на Агенцијата 

против кои беа поведени управните спорови во анализираниот период и состојбата на 

поведените управни спорови.  

11. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА 

 

11.1. Мерење на гледаноста и слушаноста на програмските сервиси на 

радиодифузерите 

 

11.1.1. Мерење на гледаноста на телевизиите што емитуваат програма на државно 

ниво преку сателит и преку јавна електронска комуникациска мрежа, на гледаноста 

на регионалните и на локалните телевизии, како и на слушаноста на 

радиостаниците 

Истражувачката агенција МАРКЕТ ВИСИОН од Скопје, избрана согласно Законот за јавни 

набавки, преку редовни истражувања на публиката и обезбеди на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги податоци за гледаноста на телевизиските станици и за 

слушаноста на радиостаниците во секој квартал од 2016 година. Поточно, беа 

обезбедени податоци за просечниот дневен и неделен досег на телевизиите и 

радиостаниците, уделот на телевизиите во вкупната гледаност, како и податоци за 

демографската структура на гледачите, односно на слушателите. Овие податоци беа 

доставувани во Агенцијата на квартална основа, односно најдоцна до 15 април 2016 

година беа доставени податоците за јануари, февруари и март 2016 година, најдоцна до 

15 јули податоците за април, мај и јуни, најдоцна до 15 октомври податоците за јули, 

август и септември и најдоцна до 15 јануари 2017 година податоците за октомври, 

ноември и декември 2016 година. Освен четирите квартални извештаи од реализираните 

истражувања, беше изработен и годишен извештај „Податоци за досегот на 

радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што 

емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска  

комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално 

и локално ниво“64. 

11.1.2. Електронско мерење на телевизиската публика 

Во текот на 2016 година, како членка на Македонскиот комитет за мерење на публиката, 

но без право на глас, Агенцијата активно учествуваше во работните состаноци на 

Комитетот, чијашто цел беше прецизирање на одредбите на Договорот помеѓу избраната 

агенција што ќе го спроведува електронското мерење на телевизиската публика во 

Македонија и членките на Комитетот (Јавното радиодифузно претпријатие Македонска 

                                            
64

 Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 
http://avmu.mk/images/Podatoci_za_dosegot_na_radiostanicite_i_udelot_na_TV_stanicite_-
Godisen_izvestaj_za_2016.pdf 

http://avmu.mk/images/Podatoci_za_dosegot_na_radiostanicite_i_udelot_na_TV_stanicite_-Godisen_izvestaj_za_2016.pdf
http://avmu.mk/images/Podatoci_za_dosegot_na_radiostanicite_i_udelot_na_TV_stanicite_-Godisen_izvestaj_za_2016.pdf
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радиотелевизија, петте терестријални телевизии што емитуваат на државно ниво - Алсат-

М ДОО Скопје, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, СИТЕЛ и ТЕЛМА 

ДООЕЛ Скопје и Македонската асоцијација на агенции за маркетинг). Во периодот на 

пишување на овој Извештај, склучувањето на Договорот е во завршна фаза.  

11.2. Издадени налози за затемнување на реемитуваните програмски сервиси  

Заради заштита на екслузивните права на радиодифузерите, во текот на 2016 година, 

Агенцијата до операторите на јавни електронски комуникациски мрежи упати три налози 

за затемнување на реемитуваните програмски сервиси. На барање на радиодифузерот 

кој претходно побара ваква заштита, Агенцијата повлече еден од овие налози.  

Во јануари 2016 година, на барање од јавниот сервис, Агенцијата ги извести сите 

оператори на јавна електронска комуникациска мрежа дека Македонската радио-

телевизија ги поседува ексклузивните права за пренос на натпреварите од Европското 

првенство во ракомет – Полска 2016 и им наложи во периодот додека се емитуваат 

натпреварите, да ги затемнуваат странските програмски сервиси што ги пренесуваат 

натпреварите од ова првенство.  

Во април, ТВ Сител до Агенцијата достави договори за регулирани права за емитување 

на телевизиската серија „Црната Роза“. Агенцијата до сите оператори на јавни 

електронски комуникациски мрежи упати налог за затемнување на програмските сервиси 

на „Хајат“ и „Хајат плус“, како и на оние програмски сервиси на кои се емитува оваа 

телевизиска серија.  

Истиот месец, ТВ Сител ја извести Агенцијата дека ги обезбедил ексклузивните права за 

емитување на забавните програмски содржини „Пинк Ѕвезди“, „Пинк Ѕвездички“ и 

„Новогодишна програма“ од продукцијата на „PINK INTERNATIONAL COMPANY“, врз 

основа на што Агенцијата до сите оператори упати налог за затемнување. По барање од 

ТВ Сител овој налог подоцна беше повлечен.  

 

 

11.3. Водење регистри на радиодифузери, даватели на аудиовизуелни медиумски 

услуги по барање, издавачи на печатени медиуми и оператори на јавни 

електронски комуникациски мрежи 

 

Во рамки на својата законска надлежност да води регистар на радиодифузери, Агенцијата 

во 2016 година редовно ги ажурираше податоците во Регистарот на радиодифузери 

коишто емитуваат телевизиска програма и Регистарот на радиодифузери коишто 

емитуваат радиопрограма. Станува збор за податоци коишто, согласно Законот за аудио 

и аудиовизуелни медиумиски услуги, особено се однесуваат на: фирмата и седиштето, 

како и името и презимето на одговорното лице на радиодифузерот; името и презимето на 

одговорниот уредник; адресата на уредништвото; начинот на емитување на програмскиот 

сервис; нивото на гледаност или слушаност; подрачјето на кое се врши дејноста; знакот 

за идентификација и програмскиот концепт. Покрај овие, двата регистри содржат и 
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податоци за архивскиот број и датумот на издавање на дозволата за телевизиско или 

радио емитување, периодот на важност на дозволата, податоци за основачот/ите на 

радиодифузерите, форматот на програмскиот сервис, јазикот на емитување и други 

податоци. 

Регистарот на издавачи на печатени медиуми беше изработен во 2014 година и истиот 

содржи податоци за фирмата и седиштето, односно називот и адресата на издавачите на 

печатени медиум, името и презимето на одговорните лица на издавачите на печатени 

медиуми и името на весникот или на магазинот кој го издаваат. Во текот на 2016 година, 

покрај тоа што беа ажурирани податоците за адресите на седиштата на одредени 

издавачи на печатени медиуми, во регистарот беше додаден еден (Друштво за трговија и 

услуги ИВ-АН ПРИНТ 16 ДООЕЛ Штип), а беа избришани четири издавачи на печатени 

медиуми (Друштво за издаваштво и информативна дејност од областа на земјоделството 

и руралниот развој ФФРМ МЕДИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за трговија и услуги ГАЛА 

МЕДИЈА ДООЕЛ Скопје, Друштво за развој на научно-техничка култура ЕМИТЕР ДОО 

Скопје и Трговско друштво за трговија и услуги ИД АНА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид). Во 

регистарот, исто така, беа додадени и два нови печатени медиуми („Руски доктор“ и 

„ХроноГотвач“), а поради промена на називот на издавачот на еден печатен медиум 

(дневниот весник „Слободен печат“), во него беше направена измена и на овој податок. 

Во извештајната година, во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети 

беше извршен упис на три нови оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

(ОНЕ.ВИП Скопје, СПАЈДЕР Гевгелија и СИГНАЛ-НЕТ Куманово).Вкупно 10 оператори на 

јавни електронски комуникациски мрежи (БТВ-НЕТ Скопје, ГИВ Скопје, КТВ ПЕШНА 

Македонски Брод, БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје, КАМ НЕТ Македонска 

Каменица, ИМПЕРИЈА САТ Чашка, КТВ САТО-НЕТ с.Челопек Брвеница, САНЕТ 

КАБЕЛСАТ Виница, КТВ-69 с.Истибања Виница и ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје) до 

Агенцијата доставија известувања дека престанале да ја вршат дејноста, поради што беа 

избришани од регистарот. На крајот од анализираната година беа евидентирани вкупно 

41 оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, од кои 36 кабелски, три IPTV, 

еден ДВБ-Т и еден DVB-S оператор. 

 

Во 2016 година, во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање беше евидентиран нов субјект – Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО 

Скопје, со назив на услугата Vip Now. Заедно со него, во регистарот се евидентирани два 

даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (Max TV и Vip Now). 

 

11.4. Предлог - одлуки за ослободување од плаќање радиодифузна такса и за 

определување обврзници кои ќе плаќаат радиодифузна такса 

 

Во текот на 2016 година, согласно член 136 став 2 и став 3 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата до Владата на Република Македонија 

достави:  
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1. вкупно 11 предлог - одлуки за ослободување од плаќање радиодифузна такса, за 

обврзниците во населени места што не се покриени со радиодифузните сигнали на ЈП 

Македонска радиодифузија преку кои се емитуваат програмските сервиси на МРТ. 

Одлуките се донесени од страна на Владата, а истите се однесуваат за: 

 16 обврзници, од кои четири семејни домаќинства и 12 правни лица од с.Луково, 

општина Струга; 

  осум обврзници, од кои четири семејни домаќинства и четири правни лица од 

с.Прискупштина, општина Струга; 

 84 семејни домаќинства од с.Жван, општина Демир Хисар;  

  едно семејно домаќинство од с.Матејче, општина Кавадарци;  

 42 семејни домаќинства од с.Слоештица, општина Демир Хисар;  

 223 семејни домаќинства од с.Копаница, општина Сарај;  

 153 семејни домаќинства од Сопотница, општина Демир Хисар;  

 98 обврзници, од кои 95 семејни домаќинства и три правни лица од с.Дукатино, 

општина Василево; 

 девет семејни домаќинства од с.Нерези, општина Струга;  

  101 обврзник, од кои 81 семејно домаќинство и 20 правни лица од с.Дедино, општина 

Конче и 

 седум семејни домаќинства од с.Долно Добреноец, општина Кичево, и 

  

2. вкупно девет предлог - одлуки за определување обврзници кои ќе плаќаат 

радиодифузна такса, на обврзниците во населените места кои биле ослободени од 

плаќање на радиодифузната такса, но поради обезбедено покривање со радиодифузни 

сигнали на ЈП Македонска радиодифузија преку кои се емитуваат програмските сервиси 

на МРТ.  Одлуките се донесени од страна на Владата, а истите се однесуваат за: 

 девет обврзници од Населба Превалец, општина Велес; 

 три обврзници од с.Чаниште, општина Прилеп; 

 два обврзника од с.Крушевица, општина Прилеп; 

 420 обврзници од с.Ораовица, општина Радовиш; 

 еден обврзник од с.Мраморец, општина Дебрца; 

 44 обврзници од с.Витолиште, општина Прилеп; 

 пет обврзника од с.Бешиште, општина Прилеп; 

 199 обврзници од с.Подареш, општина Радовиш; 

 86 обврзници од с.Јаргулица општина Радовиш.  

11.5. Постапување по претставки согласно Законот за постапување по 

претставките и предлозите 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како орган кој е должен да 

постапува по одредбите од Законот за постапување по претставките и предлозите 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08, 13/13, 156/16 и 193/15), и во текот 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

 
71 

на 2016 година продолжи да ги евидентира примените претставки согласно Правилникот 

за содржината, начинот и формата на водење евиденција на податоците што се 

однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите како и содржината на 

извештаите, во Уписник за предметите по претставки и предлози (Образец УПП). Во 

Уписникот за предметите по претставки и предлози на Агенцијата за 2016 година, 

согласно одредбите од Законот за постапување по претставките и предлозите, беа 

евидентирани вкупно 18 претставки односно предлози по кои е постапено во законски 

утврдениот рок. 

До Министерството за информатичко општество и администрација – Државен управен 

инспекторат, Агенцијата достави два извештаи за податоците што се однесуваат на 

постапувањето по претставките и предлозите, еден за периодот од 01 јули до 31 

декември 2015 година и еден за периодот од 01 јануари до 30 јуни 2016 година. 

 

12. ПОДИГНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ И АДМИНИСТРАТИВНИОТ 

КАПАЦИТЕТ НА АГЕНЦИЈАТА    

Во извештајниот период беше имплементиран Проектот IPA TAIB 2011 - „Обезбедување 

опрема за мониторинг на медиумските содржини што го врши Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги“. Со овој проект се обезбеди  набавка и ставање во 

функција на систем кој ќе овозможи прием на сигнали на сите радиодифузери кои имаат 

дозвола за емитување на територијата на Република Македонија, како и сигналите на 

сите оператори на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување. 

Сигналите се собираат во осум градови (собирни точки) во Република Македонија: 

1. Скопје, централна збирка станица и прием на сигналот точка за регионот Д1-Скопје, 

2. Велес, за регионот Д1-Велес 

3. Куманово, за регионот Д2 

4. Штип, за регионот Д3 

5. Струмица, за регионот Д4 

6. Битола, за регионот Д5 

7. Охрид, за регионот D6 

8. Дебар, за регионот D7, и 

9. Тетово, за регионот на Г8. 

Сигналите кои се примаат преку новата опрема во овие собирни точки се транскодираат и 

сегментираат со што се олеснува трансферот до централната собирна точка во Скопје 

(во седиштето на Агенцијата). 

Опремата за систем за мониторинг на медиумските содржини  обезбедува: 

 континуирано 24-часовно снимање на емитуваната програма на радио и 

телевизиските програмски сервиси за кои Агенцијата издала дозволи и 
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 снимки во времетраење од најмалку 90 секунди за секој програмски сервис  

реемитуван од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, најмалку четири 

пати во текот на еден ден (24 часа). 

Средствата за проектот беа обезбедени преку Инструментот за претпристапна помош – 

ИПА на Европската комисија, EuropeAid/136311/IH/SUP/MK, во износ од 839,608.00 €, од 

кои 25% односно 209,902 € се обезбедуваат со кофинансирање од буџетот на Агенцијата. 

На 7 октомври во просториите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски и амбасадорот на Делегацијата на 

Европската унија, г-дин Самуел Жбогар остварија билатерална средба и официјално ја 

пуштија во употреба новата опрема за мониторинг на медиумските содржини. До крајот 

на годината беа завршени активностите околу тестирање и дополнителни прилагодувања 

на софтверското решение согласно потребите и законските обврски за мониторинг на 

Агенцијата. 

 

Во текот на 2016 година, вработените во Агенцијата учествуваа на следниве обуки, 

семинари и работилници во Република Македонија, и тоа: 

 

   обука за процедури за квалитет кои се однесуваат на Системот за управување со 

квалитет согласно ISO 9001:2008, организирана од Евросимовски Консалтинг, 

одржана во просториите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги на 03.03.2016 година; 

   обука на тема: Групирање и приоритизирање на препораките и план за 

интегрирано спроведување“ организирана од Министерството за надворешни 

работи, во соработка со Канцеларијата на Резидентниот координатор на 

Обединетите нации во Република Македонија, одржана во периодот од 9 до 11 

март 2016 година; 

    работилница на тема: „План за интегрирано спроведување“, организирана од 

Министерството за надворешни работи, а под покровителство на Канцеларијата на 

Високиот комесар за човекови права на ОН во Скопје, одржана во периодот од 20 

до 22 април 2016 година; 

    74-та средба на правниците организирана од страна на Здружение на правници 

на Република Македонија, одржана во Охрид во периодот од 12-14 мај 2016 

година; 

   обука на тема: „Управување со ризикот во јавниот и државниот сектор согласно 

барањата во законската регулатива на Република Македонија“ организирана од 

Стопанската комора на Македонија, одржана на 21.06.2016 година; 

    семинар на тема: „Појаснување околу Практична примена на законските прописи 

од областа на сметководството, даноците и работните односи“,  организирана од 

Економско правен консалтинг ФВ, одржана на 13.10.2016 година;  

   работилница со цел подготовка на Среднорочен извештај на Република 

Македонија за напредок во спроведувањето на препораките добиени во рамки на 

вториот циклус на Универзален периодичен преглед (УПП) на Советот на човекови 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

 
73 

права на ОН организирана од страна на Министерството за надворешни работи, 

во соработка со Канцеларијата на Резидентниот координатор на Обединетите 

нации во Република Македонија, одржана во периодот од 21 до 23 ноември 2016 

година;   

  обука на тема: „Подготвителни работи за изготвување на годишна сметка за 2016 

година и други важни новини во законската регулатива“, организирана од 

Економско правен консалтинг ФВ, одржана на 14.12.2016 година во Хотел 

Континентал; 

 

13. СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА, НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ И 

АСОЦИЈАЦИИ    

 

13.3. Соработка со Агенцијата за електронски комуникации  

 

Соработката со Агенцијата за електронски комуникации се одвиваше преку размена на 

податоци за слободни радиофрекфенции, доставување на одлуките за одземање на 

дозволите за радио/телевизиско емитување и доставување на решенијата за бришење од 

регистарот на радиодифузери, а од страна на Агенцијата за електронски комуникации ни 

беше доставено решение за отповикување на одобрението за користење на радио 

фреквенција на еден радиодифузер. Покрај тоа, Агенцијата редовно и ги доставуваше на 

Агенцијата за електронски комуникации потврдите за регистрирани програмски сервиси 

на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи.  

 

13.4. Соработка со Државниот инспекторат за труд  
 

Во извештајната година, Агенцијата ја продолжи соработката со Државниот инспекторат 

за труд, во насока на редовно доставување на месечни известувања за воведување на 

работа преку полното работно време (прекувремена работа), од страна на вработените 

во стручната служба на Агенцијата. Исто така, Агенцијата го консултираше Инспекторатот 

во врска со новините во Законот за работните односи кои произлегоа од неговите измени 

и дополнувања, како и при одредени дилеми при примената на одредби од Законот за 

работните односи при тековното работење на Агенцијата. 

  

13.5. Соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци 

 

До Дирекцијата за заштита на личните податоци на мислење беше испратен Нацрт – 

Правилник за вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од страна 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Дирекцијата за заштита на 

личните податоци нé извести дека Нацрт – правилникот треба да се дополни со 

техничката спецификација на опремата со која ќе се врши видео надзорот. Агенцијата за 

наведеното достави дополнителна документација на мислење. Во врска со донесувањето 

на овој акт, Дирекцијата на ден 21.03.2016 година изврши увид во просториите на 
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Агенцијата на поставеноста на системот за видео надзор во објектот, согласно Планот 

(графички приказ), по што достави Мислење до Агенцијата во кое даде насоки за 

усогласување на актот. На 01.06.2016 година  до Дирекцијата за заштита на личните 

податоци повторно на мислење беше испратен усогласениот Нацрт – Правилник за 

начинот на вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од страна на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Дирекцијата за заштита на 

личните податоци на 06.06.2016 година ја извести Агенцијата дека Нацрт – Правилникот 

за вршење на видео надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од страна на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по својата содржина е усогласен 

со прописите за заштита на личните податоци, по што Советот на Агенцијата на својата 

27-ма седница одржана на 27.07.2016 година го донесе Правилникот за вршење на видео 

надзор во објектот Палата „Панко Брашнаров“ од страна на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги.  

 

13.6. Соработка со Централниот регистар на Република Македонија 

Во 2016 година продолжи соработката меѓу Агенцијата и Централниот регистар на 

Република Македонија која, согласно потпишаниот Меморандум помеѓу двете институции, 

се одвиваше на начин што Централниот регистар и доставуваше на Агенцијата 

тримесечни извештаи со податоци за новооснованите трговски друштва регистрирани за 

дејностите 58.13 – издавање на весници и 58.14 - издавање на списанија и периодични 

публикации.  

 

14. МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА    

 

14.3. Учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од 

аудиовизуелната област – Европската платформа на регулаторни тела (EPRA), 

Европската група на регулатори за аудиовизуелни медиумски услуги (ERGA), 

Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA), остварување соработка со 

регулаторните тела во Европа 

 

Во периодот од 24 до 26 јануари 2016 година, во Брисел, Белгија, се одржа состанок на 

подгрупата на ЕРГА (Европска група на регулатори за аудиовизуелни медиумски услуги), 

за територијална јурисдикција. Состанокот беше организиран во функција на изработка на 

извештајот од подгрупата, кој беше презентиран на пленарниот состанок на ЕРГА на 2 

март 2016 година. 

Од 1 до 5 март 2016 година во Амстердам, Холандија се одржа 5-от пленарен состанок на 

ЕРГА. На состанокот беа дискутирани повеќе прашања: Информацијата од Европската 

комисија за значајните случувања по последниот состанок на ЕРГА; усвојување на 

плановите за работа на трите подгрупи утврдени со Програмата за работа на ЕРГА за 

2016 година; презентација на клучните наоди и препораки од анализата на подгрупата за 

територијална јурисдикција; независноста на медиумите; понатамошно функционирање и 



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

 
75 

деловникот за работа на ЕРГА. Претставниците на Европската комисија присутни на 

средбата информираа за статусот на процесот за ревизија на Директивата на ЕУ за 

аудиовизуелни медиумски услуги, резултатите од јавната консултација за Директивата, 

активностите поврзани со Стратегијата на ЕК за единствен дигитален пазар и резултатите 

од студијата за изложеноста на малолетниците на рекламирањето алкохол.  

Во периодот од 25 до 27 мај 2016 година, во Барселона, Шпанија, се одржа 43-тата 

средба на ЕПРА (Европската платформа на регулаторни тела). На средбата присуствуваа 

175 делегати од 47 земји, кои претставуваа 50 од 52-те членки на ЕПРА, како и 

претставници од постојаните набљудувачи на ЕПРА: Европската комисија, Одделот за 

медиуми на Советот на Европа, Европската опсерваторија за аудиовизуелни услуги, 

Канцеларијата на ОБСЕ за слобода на медиумите. Главна тема на првата Пленарна 

седница од средбата беше иднината на слободната телевизија (free-to-view TV). 

Паралелни сесии се одржаа на следниве три теми:  

- „Медиумите во време на криза: Фокус врз давателите на медиумски услуги во 

време на криза“;  

- „Студија на случај на тема заштита на малолетната публика – фокус врз реалните 

шоуа и натпреварите на таленти“, и  

- „Заштита на податоци и обемните податоци – какво е влијанието врз медиумската 

регулација?“. 

Во периодот од 19 до 21 октомври 2016 година, во Ереван (Ерменија) се одржа 44-от 

состанок на Европската платформа на регулаторни тела (ЕПРА). За време на состанокот 

беа одржани две пленарни сесии и беа формирани три работни групи. Првата пленарна 

сесија се однесуваше на иднината на бесплатната телевизија со посебен фокус на 

нејзините перспективи и бизнис моделите. Беа разгледани повеќе прашања, како што се 

бесплатната телевизија во интернет доба, технолошкиот развој и мултиплицирањето на 

навиките за гледање, однесувањето на потрошувачите и општествената вредност на 

бесплатната телевизија, влијанието на принципот на земја на потекло и Стратегијата за 

Единствениот дигитален пазар врз малите пазари и големите национални аудиовизуелни 

пазари во ЕУ, неопходноста на листата на настани од големо значење во технолошки 

неутрална околина, улогата на регулаторите за медиуми во обезбедувањето пристап до 

бесплатна содржина. Темата на втората пленарна сесија беше: „Усогласеност и примена 

– Како тоа функционира во пракса?“ на која беа идентификувани новите предизвици, 

справување со предизвиците кои се поврзани со  проширен медиумски пејсаж, стратегии 

за усогласеност и примена, балансот меѓу микро и макрорегулација, балансот меѓу 

традиционалната регулација, саморегулација и корегулација. Работните групи беа 

посветени на:  

- РГ1: Медиумите во време на криза: Улогата на регулаторните тела;  

- РГ2: Студија на случај за уредничка содржина наспроти рекламирање; и  

- РГ3: Свртување на вниманието врз аудиовизуелните платформи. 

На 17 и 18 ноември 2016 година, во седиштето на Комисијата за пазари и конкуренција на 

Шпанија (CNMC), во Барселона (Шпанија) се одржа 18-от пленарен состанок на 
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Медитеранската мрежа на регулаторни тела (МНРА). На пленарните сесии се зборуваше 

за идните активности на мрежата и независноста на регулаторните тела. Беа 

организирани посебни тематски сесии за медиумскиот третман на кризата со бегалците и 

миграцијата,  медиумите и менталното здравје, заштита на малолетниците и важноста на 

медиумската писменост, како и родовата еднаквост. 

На 29 ноември 2016 година во Брисел, Белгија се одржа 6-та Пленарна средба на ЕРГА. 

На средбата беа презентирани активностите што Групата ги спроведе во 2016 година, 

како и резултатите од работата на посебните Подгрупи – Подгрупата за ревизија на 

Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги, Подгрупата за долготрајна одржливост 

на европска аудиовизуелна регулатива и Подгрупата за дигитални европски алатки, кои 

беа формирани со Програмата за работа за 2016 година и на овој настан истите беа 

распуштени. Беше усвоена и програмата за работа на ЕРГА за наредната година (2017), а 

присутните ги избраа и регулаторните тела кои ќе претседаваат со ново-формираните 

Подгрупи во 2017 година –  за саморегулација и корегулација; заштита на малолетници; 

размена на искуства и добри практики и за долготрајна одржливост на европската 

аудиовизуелна регулатива. 

Агенцијата зема учество и на конференцијата „Платформата е пораката“ во организација 

на белгиското регулаторно тело (ЦСА) која се одржа од 9 до 11 март 2016 година, во 

Брисел, Белгија. Настанот се одржа со цел да се разгледа развојот на нови начини на 

дистрибуирање на аудиовизуелните медиумски услуги, како и на европската регулаторна 

рамка. Се состоеше од четири панел дискусии, посветени на дистрибуцијата на 

аудиовизуелните медиумски услуги воопшто, улогите и одговорностите на интернет 

платформите во локални и глобални рамки, материјалната јурисдикција и 

територијалната јурисдикција. Присутните го разгледаа и прашањето дали да се оди кон 

хармонизација на построгите правила, а беа оценувани и решенијата предложени од 

ЕРГА. 

 

 

14.4. Билатерална и регионална соработка 

 

Агенцијата активно соработува со регулаторните тела во Европа и на билатерална и 

регионална основа. 

На почетокот на февруари, Агенцијата беше домаќин на работна средба со 

претставниците на Независната комисија за медиуми на Република Косово. Фокусот на 

работната посета беше насочен кон споделување на искуствата за процесот на 

дигитализација на медиумите и негова имплементација во Република Македонија.  

Делегација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 14 до 17 

септември беше во официјална посета на Советот за електронски медиуми - 

регулаторното тело за медиуми во Р. Бугарија. Целта на посетата беше споделување на 

меѓусебни искуства во повеќе сегменти, меѓу кои мониторинг за време на изборни 

циклуси и размена на гледишта околу реалните шоу програми, заштита на малолетната 
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публика, рекламирање. Во Советот за електронски медиуми на Република Бугарија, од 

страна на Агенцијата, беше одржана обука за спецификите и спроведувањето во пракса 

на мониторингот на медиумите за време на изборните процеси во Република Македонија. 

Претставниците на Агенцијата остварија средба и со Комисијата за медиуми и култура во 

Парламентот на Република Бугарија. Пратениците имаа можност да се запознаат со 

законските одредби и процесот на издавање дозволи за радиодифузерите во Република 

Македонија.  

 

 

14.5. Соработка со странски организации, институции и асоцијации за прашања 

кои се однесуваат на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелни медиумски 

услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи 

 

На почетокот на февруари, во Агенцијата беше одржана средба со амбасадорите на САД 

и на ЕУ во рамките на мисијата на ЕУ и САД, во консултација со меѓународни и локални 

експерти, да оценат дали се исполнети условите за одржување кредибилни избори на 24 

април 2016 година. На средбата беше разговарано за избалансираноста во медиумското 

известување и за мониторингот што го прави Агенцијата во изборниот период.  

На истата тема Агенцијата ја посети и Холандскиот амбасадор во Република Македонија. 

Истовремено беше разгледана и можноста за воспоставување билатерална соработка 

помеѓу македонското и холандското регулаторно тело имајќи ја предвид сличноста на 

структурата и бројот на стручните служби и надлежностите на двете тела.  

Во септември претставници на Агенцијата одржаа средба со амбасадорот на Велика 

Британија во Македонија, Чарлс Гарет. Фокусот на посетата беше во насока на 

мониторингот на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските 

сервиси за време на изборните процеси и улогата на регулаторното тело за време на 

изборните процеси.   

Од 1 до 3 март 2016 година, во Амстердам, Холандија, во организација на Советот на 

Европската унија за време на холандското претседателство, Агенцијата учествуваше на 

Меѓународната конференција за „Унапредување на прекуграничниот оптек на европски 

аудиовизуелни содржини“. На конференцијата, преку претставување и разгледување на 

иновативните деловни практики, модели на политики и најновите академски истражувања 

на ова поле, се дискутираше и за дигиталната (р)еволуција на медиумското опкружување, 

со акцент врз можностите за поширок оптек на аудиовизуелните содржини во рамките на 

ЕУ и вон нејзините граници. Беа одржани и повеќе говори за клучни теми, работилници и 

панел-дискусии, од кои панел-дискусијата посветена на „Рамката на ЕУ за аудиовизуелни 

масовни медиуми - нови политики за циркулација на европски содржини (мотивирачки и 

важечки на долг рок)“ беше од особен интерес за сите аудиовизуелни регулаторни тела.  

Работилниците што се одржаа во рамките на Конференцијата, меѓу другото, ги 

обработуваа и следниве теми: инвестирањето на глобалните компании во локалната 

аудиовизуелна продукција; меѓународната копродукција; формите на раскажување на 
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сториите во дигиталната ера; развојот на концепти кои можат да се преуредат и 

адаптираат за локална публика и нивна продажба на меѓународниот пазар; 

прекугранично ангажирање на публиката и светот на новите медиуми (експанзијата на 

интернет видеото како нова индустрија на јутјубери и мултиканални мрежи, и врската 

помеѓу ТВ-продукциските компании, мултиканалните мрежи, Јутјубе и други интернет 

платформи и однесувањето на публиката). 

Во април Агенцијата со свои претставници учествуваше на Меѓународната конференција 

„Глобалниот пазар на дигиталните содржини“, организирана од Светската организација за 

интелектуална сопственост (WIPO), во Женева. На конференцијата присуствуваа над 

двесте учесници од повеќе земји, а на панелите говореа автори, продуценти, новинари, 

претставници од организации за заштита на авторските права и други релевантни 

чинители во областа. Темите за дискусија се однесуваа на можностите кои ги нудат 

новите технологии, но и за предизвиците со коишто се соочуваат авторите како и 

застапниците за авторски и сродни права при остварување на овие права со промената 

на начинот на коишто публиката ги користи авторските дела преку новите технологии. 

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост го 

презентираше ланецот на вредности на глобалната дигитална содржина и за одржливата 

креативност, како и опасностите коишто ја демнат „слободната онлајн култура“, секако од 

аспект на остварувањето на правата на авторите чиишто дела се користат. Панелите беа 

поделени на следните теми: „Музика - од винил до стриминг“, „Филм – одржливост на 

филмската индустрија во дигиталното опкружување“, „Радиодифузија – нови модели за 

поврзување со публиката“, и „Издаваштво – кодекс во дигиталното доба“.  

 

Во периодот од 9 до 12 ноември 2016 година, во Прага, Република Чешка во организација  

на Советот на Европа и Европската радиодифузна унија (EBU), се одржа меѓународна 

конференција со наслов „Јавните медиумски сервиси и демократија”. Во фокусот на овој 

настан беа современите јавни медиумски сервиси и нивното влијание врз општеството и 

демократијата, улогата и одговорноста на парламентите во слободата на изразување и 

слободата на медиумите, институционалната и уредничката независност на јавните 

сервиси, како и нивната одговорност и одговорноста на парламентите и регулаторните 

тела во поглед на говорот на омраза. Учесниците на Конференцијата ја разгледаа и 

потребата да се обезбедат кредибилни, независни и одржливи јавни медиумски сервиси 

на долг рок и усвоија повеќе заклучоци. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е дел од проектот “Зајакнување 

на судската експертиза за слободата на изразување и медиумите во Југоисточна Европа“ 

(JUFREX) на Советот на Европа. Првичниот состанок за овој проект со претставници на 

Советот на Европа беше одржан во јули 2016 година, во Агенцијата, со цел да се утврдат 

темите на соработка за 2017 година. На средбата беше договорено да се организираат и 

неколку специјализирани обуки за стручната служба на Агенцијата. Во рамките на 

проектот, претставници од Стручната служба на Агенцијата учествуваа на регионалната 

конференција за регулаторни тела, одржана на 7 и 8 јули 2016 година, во Петровац, Црна 

Гора. Фокусот на конференцијата беше на европските стандарди на најдобри практики за 
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говор на омраза и заштита на малолетници од несоодветна и потенцијално штетна 

содржина. Отпочнувањето на проектот беше официјално претставено на регионалната 

конференција, одржана на 13 октомври 2016 година, во Сараево, Босна и Херцеговина.  

 

14.6. Учество во Меѓуресорското тело за човекови права во однос на извештајните 

обврски на Република Македонија во сферата на човековите права  

 
Активностите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во рамките на 

Меѓуресорското тело за човекови права, координирано од Министерството за надворешни 

работи на Република Македонија, беа реализирани во рамките на трите работилници кои 

беа одржани во март, мај и ноември 2016 година, а на кои учествуваше членот на 

експертската работна група во Меѓуресорското тело за човекови права делегиран од 

Агенцијата. Работилниците беа одржани со цел да се даде придонес при подготовката на 

Среднорочниот извештај на Република Македонија за напредокот во спроведувањето на 

препораките добиени во рамки на вториот циклус на Универзален периодичен преглед 

(УПП) на Советот за човекови права на ОН. Среднорочниот извештај се поднесува на 

доброволна основа од страна на државите членки на ОН на средина меѓу два универзални 

периодични прегледи, а таква пракса Република Македонија прифати и по првиот циклус 

на УПП. Од вториот циклус на УПП за РМ во јуни 2014 година произлегоа 104 препораки, 

од кои мнозинството беа целосно или делумно прифатени од страна на Владата на 

Република Македонија. 

Па така, на првата работилница на тема „Групирање и приоритизирање на препораките и 

план за интегрирано спроведување“, во рамките на експертската група беа договорени 

домашните критериуми за групирање и приоритизирање на препораките и беше изработен 

Нацрт план за спроведување на препораките на експертската работна група на Меѓу-

ресорското тело за човекови права, кој беше доставен до сите негови членови. На втората 

работилница на тема „План за интегрирано спроведување”, беше започнато со 

драфтирање на Предлог планот за интегрирано спроведување на препораките добиени во 

рамки на вториот циклус на Универзалниот периодичен преглед (УПП) на Советот за 

човекови права на ОН. Работилницата придонесе да се развие дискусија меѓу членовите 

на експертската работна група на Меѓуресорското тело за човекови права, со цел 

натамошен развој и јакнење на координацијата, соработката и мерките и активностите, а 

во насока на поуспешна имплементација на меѓународните обврски на Република 

Македонија од областа на човековите права. Во текот на третата работилница, чија цел 

беше да се даде конкретен придонес при подготовката на Среднорочниот извештај на 

Република Македонија за напредокот во спроведувањето на препораките добиени во 

рамки на вториот циклус на Универзалниот периодичен преглед (УПП) на Советот за 

човекови права на ОН, поединечно беше разгледана секоја од препораките, како и 

добиените одговори од дел од институциите во однос на досегашните активности 

преземени во насока на спроведување на прифатените препораки. Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги даде свој придонес во однос на степенот на 

имплементација на три препораки за кои беше надлежна да се произнесе. Врз основа на 

доставените придонеси на секоја од институциите, експертската работната група на 
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Меѓуресорското тело за човекови права иницираше подготовка на Нацрт - среднорочен 

извештај на Република Македонија за напредокот во спроведувањето на препораките 

добиени во рамки на вториот циклус на Универзалниот периодичен преглед.  

Сите работилници беа организирани од Министерството за надворешни работи, а 

одржани под покровителство на Канцеларијата на Високиот комесар за човекови права на 

ОН во Скопје.  

 

14.7. Учество во изработката на Годишната национална програма за членство на 

Република Македонија во НАТО во областа на слободата на изразување и 

изготвување извештаи за нејзина имплементација и учество во работната група за 

интеграција на Република Македонија во НАТО  

         

Во август, Агенцијата достави до Министерството за надворешни работи извештај за 

реализацијата на Годишната национална програма (ГНП) за интеграција на Република 

Македонија во НАТО 2015-2016 година. Извештајот беше доставен до МАП тимот на 

НАТО како материјал за поддршка на редовната годишна посета на МАП тимот во 

Република Македонија. 

Во октомври, надлежниот претставник од службите на НАТО за досието на Република 

Македонија г-дин Лори Вокер, заедно со МАП тимот на НАТО на експертско ниво, беше во 

работна посета на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Состанокот се 

однесуваше на изборното законодавство 100 дена пред избори, односно за улогата на 

Привремената комисија за следење на медиумското претставување, релацијата помеѓу 

Советот на Агенцијата и Привремената комисија, начинот на одлучување на 

Привремената комисија, како и причините поради кои се опоменати одредени медиуми 

согласно десетдневните извештаи од мониторингот. Посетата беше во насока на 

проценка на степенот на реализација на активностите и целите презентирани во 

Годишната национална програма за членство на Република Македонија во НАТО, за 

2015-2016 година.  

Агенцијата го изготви придонесот за Годишната национална програма (ГНП) за 

интеграција на Република Македонија во НАТО 2016-2017 година. Делот во Програмата 

за кој е надлежна Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се однесува на 

поглавјето за изборно законодавство и поглавјето за медиуми и слобода на изразување. 

15. ПРОЦЕС НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА 

 

15.1. Национална програма за усвојување на европското законодавство (НПАА), 

извештаи за спроведување на НПАА и Придонес кон годишниот извештај на 

Европската комисија 

 

Во февруари 2016 година беше спроведен втор дел на оценската мисија за степенот на 

усогласеност на националното законодавство со европското, во рамките на Твининг 

проектот на Секретаријатот за европски прашања за поддршка на НПАА работните групи.  
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Основното поглавје на Агенцијата е Информатичко општество и медиуми. Во ова поглавје 

Агенцијата ги утврдува своите активности поврзани со процесот на европска интеграција. 

Агенцијата воедно учествува и во неколку други НПАА работни групи, и тоа: Политички 

критериуми во подрачјето на работна група Граѓански и политички права; во работната 

група за Право на интелектуална сопственост во подрачјето Спроведување; во Политика 

на конкуренција – подрачје на работна група Либерализација; во основното поглавје 

Информатичко општество и медиуми, во подрачјата Електронски комуникации и 

информатички технологии и подрачјето Аудиовизуелна политика и во поглавјето 

Правосудство и фундаментални права – подрачје Граѓански и политички права.  

Во текот на 2016 година, Агенцијата доставуваше квартални извештаи и месечни кратки 

извештаи до Секретаријатот за европски прашања за степенот на реализација на 

активностите релевантни за процесот на европска интеграција, а во надлежност на 

Агенцијата. 

Покрај тоа, во овој период Агенцијата достави и два извештаи за своите активности до 

Секретаријатот за европски прашања, како придонес кон извештајот за напредокот на 

Република Македонија.  

Од 30.11.2016 до 02.12.2016 година во Охрид, од страна на Секретаријатот за европски 

прашања беше организирана работилница за подготовка на Националната програма за 

усвојување на правото на Европска унија – ревизија 2017 и анализа на имплементација 

на ИПА. На работилницата учествуваа претставници од СЕП, линиските министерства и 

други институции кои се дел од НПАА работните групи и ИПА координативните структури. 

На пленарната сесија беа донесени препораки за поголема соработка и размена на 

информации помеѓу НПАА и ИПА структурите во оние институции каде тие не се во ист 

сектор/одделение.  

 

 

15.2. Учество и поддршка на работните тела во процесот на европска интеграција 

 

Агенцијата во рамките на процесот на европска интеграција учествуваше на состаноци на 

два Поткомитети, кои се работни тела што произлегуваат од Спогодбата за стабилизација 

и асоцијација и овозможуваат директна соработка и дијалог помеѓу Европската Комисија 

и Република Македонија.  

На 2 март во Скопје беше одржан дванаесеттиот  состанок на Поткомитетот за иновации, 

информатичко општество и социјална политика каде Агенцијата учествува во делот на 

аудиовизуелната политика. На Поткомитетот, Агенцијата ги презентираше клучните 

активности реализирани во периодот по одржување на претходниот Поткомитет во март 

2015 година. Од страна на Европската комисија беше најавено дека Директивата за 

аудиовизуелни медиумски услуги ќе се менува. Следењето на процесот на усвојување на 

измените, како и нејзиното транспонирање по усвојувањето во националните 

законодавства во земјите-членки и земјите кандидати за членство во ЕУ ќе се цени преку 

задоволството, односно забелешките на засегнатите страни. 
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На 3 и 4 март во Скопје беше одржан единаесеттиот состанок на Поткомитетот за правда, 

слобода и безбедност помеѓу Европската комисија и Република Македонија, каде 

Агенцијата учествува во делот на слободата на изразување. Едно од клучните прашања 

за кои се зборуваше, беше правото на исправка и одговор како најефикасно средство за 

превенирање на тужбите за  клевета и навреда. Европската комисија ги поздрави мерките 

кои Агенцијата ги презема за популаризирање на ова право на граѓаните и препорача 

Агенцијата да добие законски надлежности да постапува во случаите кога ова право нема 

да биде овозможено, односно исполнето од страна на некој медиум. 

На 15.06.2016 година беше одржан дванаесеттиот состанок на Комитетот за 

стабилизација и асоцијација. Во делот на аудиовизуелна политика беше кажано дека 

треба да се продолжи со имплементацијата на медиумското законодавство.  

Агенцијата во текот на целата година редовно учествуваше на состаноците на Работниот 

комитет за европска интеграција и Поткомитетот на работниот комитет, во организација 

на Секретаријатот за европски прашања. На овие состаноци се реферираше околу 

имплементацијата на НПАА 2016, се планираа активностите за одржување на 

Поткомитетите, се реферираа наодите од Поткомитетите по нивното завршување и беа 

споделувани информации околу позначајните аспекти за процесот на европска 

интеграција од страна на Секретаријатот за европски пршања.     

 

16. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА  

 

Согласно Стратешкиот план за извршување на внатрешната ревизија за периодот од 

2016 до 2018 година и во Годишниот план за извршување на внатрешната ревизија за 

2016 година, а врз основа на претходни анализи и проценки на ризик, во извештајната 

година беа извршени четири ревизии. 

 

Во првите четири месеци од 2016 година беше извршена ревизија на ефикасноста и 

ефективноста на системот за финансиско управување и контрола, чија цел беше да се 

оцени ефикасноста и ефективноста на финансиското управување и контрола, и тоа врз 

следново: вршење на работите на ефикасен и ефективен начин; усогласување на 

работата со законите и актите; заштита на имотот; користење на финансиските средства 

и јакнење на одговорноста при извршување на задачите. 

 

Во периодот од 09 мај до 30 јуни 2016 година беше извршена ревизија врз 

спроведувањето на постaпките за јавни набавки. Целта на оваа ревизија беше да се 

оцени дали спроведувањето на постапките за јавни набавки е во согласност со 

релевантните закони и подзаконските акти коишто се однесуваат на јавните набавки. 

 

Третата ревизија се однесуваше на проектите финасирани од ИПА фондовите и беше 

спроведена во периодот од 11 јули до 31 октомври 2016 година, а со цел да се обезбеди 

разумно уверување за ефективно функционирање на контролите воспоставени во рамки 
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на системот за управување и контролите на акредитираните структури за програмите за 

ИПА Kомпонента I. 

Последната ревизија во извештајната година беше спроведена во периодот од 14 

ноември до 15 декември и се однесуваше на Follow up врз извршената ревизија на 

ефикасност и ефективност на системот за финансиско управување и контрола. 

Ревизијата беше извршена со цел да се следи спроведувањето на препораките од  

ревизијата во однос на ефикасноста и ефективноста на системот за финансиско 

управување и контрола, која беше спроведена во првиот квартал на 2016 година. 

За секоја извршена ревизија беше изработен извештај во којшто е дадено мислење на 

внатрешниот ревизор за состојбата на системот на внатрешната контрола и 

усогласеноста на активностите со законите и подзаконските акти што ги уредуваат 

прашањата во врска со процесите кои беа предмет на ревизија.  

 

 

17. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА 

17.3. Организирање јавни состаноци на Агенцијата 

При вршењето на работите од својата надлежност, Агенцијата им овозможува на сите 

заинтересирани страни увид во нејзиното работење, притоа давајќи им можност да ги 

изразат нивните ставови и мислења по однос на развојот на аудио и аудиовизуелните 

медиумски услуги во Република Македонија, а особено за состојбите на пазарот за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги и реализација на активностите и исполнување на 

целите од годишната програма за работа на Агенцијата.  

Во оваа насока, во текот на 2016 година, Агенцијата одржа четири јавни состаноци. На 

првиот јавен состанок беа презентирани реализираните активности на Агенцијата во 

првиот квартал од годината, а присутните проследија и две презентации „Медиумите и 

новинарската одговорност – актуелни аспекти“ и „Професионалните стандарди – како 

предуслов за работењето на медиумите“. 

На вториот јавен состанок, покрај спроведените активности за периодот април – јуни 2016 

година, присутните имаа можност да проследат и две презентации: „Предлогот на 

Европската комисија за измена на аудиовизуелната регулатива“ и Статусот на 

реализација на проектот ИПА 2011 „Обезбедување опрема за мониторинг на медиумските 

содржини што го врши Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“. 

Реализираните активности на Агенцијата за периодот јули - септември 2016 година и 

„Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година“, беа 

презентирани на третиот јавен состанок.  

На четвртиот јавен состанок беа презентирани реализираните активности за четвртиот 

квартал од 2016 година, како и резултатите од „Истражувањата за застапеноста на родот 
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во медиумите во 2016 година“, истражувањето „Пристап до програмите на 

радиодифузерите за лица со оштетен вид и слух - потреби и понуда“ и новите активности 

на Агенцијата за промовирање на медиумската писменост (видео спотот „За свесноста, 

што правам јас“ и дел од „Истражувањето за нивото на медиумската писменост кај 

возрасната популација во Република Македонија“).  

Добиените ставови и мислења од заинтересираните страни, во рамките на јавните 

состаноци, како и ставот на Агенцијата по однос на истите, се објавени на веб страницата 

на Агенцијата. 

17.4. Информирање на јавноста  

Во насока на зголемување на транспарентноста на работењето на Агенцијата, од 

декември 2016 година, преку Youtube каналот на Агенцијата во живо се пренесуваат 

седниците на Советот, а во живо беше емитуван и последниот јавен состанок за 2016 

година. 

За своето работење Агенцијата редовно ја информираше јавноста и преку други средства 

за комуникација. Во оваа насока, редовно беа доставувани соопштенија за јавност до 

сите радиодифузери, печатени медиуми и интернет портали и беа реализирани четири 

интервјуа.  

Станува збор за интервјуа со директорот д-р Зоран Трајчевски, од кои, две беа 

реализирани при службената посета на Советот за електронски медиуми – ЦЕМ на 

Република Бугарија. Едното интервју беше дадено за Информативната агенција БГНЕС, 

додека второто за радио Фокус, исто од Република Бугарија. 

Останатите две интервјуа, беа реализирани во контекст на мониторингот на медиумското 

известување за Предвремените парламентарни избори во 2016 година, од кои едното за 

националната ТВ Нова, а второто за интернет порталот Сервис за проверка на факти од 

медиумите (проект на УСАИД за зајакнување на медиумите во Македонија).  

Агенцијата одржа и две прес конференции - едната посветена на имплементацијата на 

ИСО 9001:2008 стандардот во своето работење и втората како најава за мониторингот на 

изборното медиумско известување на радиодифузерите за Предвремените 

парламентарни избори (во април 2016 година).  

Во декември, Агенцијата го изработи и првото месечно издание на дигиталниот newsletter, 

со најважните реализирани активности за месец ноември. 

 

17.5. Ажурирање и унапредување на веб страната на Агенцијата 

Агенцијата редовно ја ажурираше својата веб страница на македонски, албански и 

англиски јазик. Имено, во текот на 2016 година, беа објавувани информации за:     
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 седниците на Агенцијата, вклучувајќи: дневен ред на седниците – за кои беа известени 

сите радија и телевизии, дневни весници и интернет портали; хроники и записници од 

одржани седници; одлуки, акти и информации усвоени на седниците на Агенцијата; 

 писмените извештаи од спроведените надзори и мерките кои директорот ги изрече на 

радиодифузерите и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи; 

 ажурираните регистри на телевизиите, радијата и операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи и издадените потврди за регистрирање на програмски пакети; 

 регистарот на застапници на програмски сервиси и филмски, спортски и други права и 

регистрираните пакети и листата на дозволи (лиценци) за радио и телевизиско 

емитување на странски радиодифузери кои се доставени до Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги од страна на операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи; 

 јавни набавки; јавни расправи за подзаконски акти и Годишната програма за работа на 

Агенцијата за 2017 година, како и добиени ставови и мислења за истите; анализи, 

истражувања, студии и сл; и  

 извештаите од мониторингот на изборното медиумско претставување, предлозите од 

Привремената комисија за следење на медиумското претставување, како и други 

релевантни информации поврзани со изборите, за што беше креиран посебен банер на 

веб страницата насловен како Избори 2016.  

Во декември, Агенцијата потпиша договор за јавна набавка на услуга Надградба на 

постојната веб страна на Агенцијата, со додатни функционалности, чија цел е пред се, да 

се овозможи нејзино користење од страна на лица со сетилна попреченост. На овој начин, 

на лицата кои имаат целосно или делумно оштетување на видот ќе им се овозможи 

слушање на содржините од веб страницата на Агенцијата, непречено и неиспрекинато на 

три јазика – македонски, албански и англиски јазик.  

 

18. МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 

година изнесуваше 141.314.300,00 денари. Во усвоениот финансиски план беа 

предвидени активности согласно надлежностите на Агенцијата кои произлегуваат од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од Изборниот законик.  

Вкупно планираните средства на приходната страна во усвоениот финансиски план за 

2016 година се однесуваа на приходите кои беа планирани да се остварат од 

радиодифузна такса, и тоа во износ од 47.013.800,00 денари, од годишен надоместок за 

дозволи за телевизиско и радио емитување во износ од 47.000.000,00 денари, од Буџетот 

на Република Македонија во износ од 10.144.000,00 денари и од надоместок за надзор за 
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реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска 

мрежа во износ од 7.156.500,00 денари. Останатите средства на приходната страна 

претставуваа пренос на средства од минати години и тоа во износ од 30.000.000,00 

денари. 

Вкупните остварени приходи во 2016 година изнесуваа 123.574.378,00 денари. Овие 

приходи беа остварени од следните извори: 

o Приходи од наплата на радиодифузна такса во износ 50.650.752,00 денари; 

o Приходи остварени од надоместокот за дозволите за телевизиско и радио 

емитување во износ од 56.807.141,00  денари; 

o Приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање во износ од 8.085.718,00 денари; 

o Приходи од Буџетот на РМ, за исплатени финансиски средства за покривање на 

реално направените трошоци на Агенцијата во врска со изборните активности во 

2016 година и приходи од Буџетот на РМ за исполнување на законските обврски по 

повод Предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември 2016 

година, во вкупен износ од 5.638.507,00 денари; 

o Приходи од камати, средства по видување и позитивни курсни разлики во износ од 

7.876,00 денари; 

o Други приходи во износ од 1.338.499,00 денари и 

o Вонредни приходи во износ од 1.045.885,00 денари. 

Средствата кои според Финансискиот план на Агенцијата за 2016 година беа планирани 

да се остварат од приходи од радиодифузна такса изнесуваа 47.013.800,00 денари, а се 

реализираа приходи од 50.650.752,00 денари.   

Наплатените средства за надоместок за дозволи за телевизиско и радио емитување во 

2016 година се повисоки во однос на планираните со Финансикиот план. Во 2016 година 

само две трговски радиодифузни друштва, со дозвола за емитување телевизиска 

програма на локално ниво преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, не 

го платија годишниот надоместок за дозволата. 

Приходите остварени од Буџетот на РМ беа во износ од 5.638.507,00 денари и истите беа 

наменети за исполнување на законските обврски во врска со изборните активности во 

2016 година. 

Наплатените приходи во 2016 година по основ на надзорот за реемитување на 

програмски сервиси на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа изнесуваа  

8.085.718,00 денари. Сите оператори го платија надоместокот за надзор, освен еден 

опеаратор кој во меѓувреме престана со работа.  

Од камати, средства по видување и позитивни курсни разлики се остварени средства во 

износ од 7.876,00 денари.  
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Од други приходи се остварени средства во износ од 1.338.499,00 денари, кои се 

остварени од издадени транзитни фактури од страна на Агенцијата за потрошена 

електрична енергија, продажба на возило, уплата за тендерски документации и други 

уплати. 

Исто така, Агенцијата во 2016 година оствари и вонредни приходи во износ од 

1.045.885,00 денари и истите се однесуваа за пресметана затезна камата за задоцнета 

уплата на надоместок за дозвола за телевизиско емитување за радиодифузерот ПИНК 

15. 

Вкупните расходи во 2016 година изнесуваа 94.988.083,00 денари.  

Структурата на направените расходи е следна: 

o за потрошени суровини и материјали, односно за набавка на ситен инвентар во 

употреба, за набавка на службена облека и обувки за дел од вработените лица во 

Агенцијата, за набавка на горива за службените моторни возила, за набавка на 

канцелариски материјали, средства за лична хигиена, за потрошена вода, за 

плаќање на комунална хигиена, за набавка на потрошен информатички материјал, 

за монтирање, набавка на автомобилски гуми, резервни делови и дополнителна 

опрема за службените возила, како и за други потребни материјали, средства во 

износ од 1.212.927,00 денари; 

o за потрошена електрична енергија во која влегува и потрошувачката на ЧИЛЕРОТ 

и топлинска енергија во вкупен износ од 2.465.767,00 денари; 

o за инвестиционо одржување средства во износ од 487.486,00 денари наменети за 

одржување и сервисирање на софтверска и хардверска опрема, за одржување на 

аудио и видео опрема, за одржување на службени моторни возила, за одржување 

на постојната WEB страна на Агенцијата, за одржување и сервис на копир апарати, 

принтери и факс апарати, за одржување на противпожарна – СПРИНКЛЕР 

инсталација и ПП апарати, како и за водоинсталатерски и електричарски услуги и 

сервисирање на друга опрема; 

o за печатарски услуги износ од 23.651,00 денари; 

o за поштенски трошоци, за телефонски давачки во кои влегуваат мобилната и 

фиксната телефонија, како и за други давачки за превозни услуги износ од 

1.185.742,00 денари; 

o за издатоци за репрезентација износ од 471.973,00 денари; 

o за наемнина за користење на градежни објекти, односно средства наменети за 

изнајмување на простор за колокација на ИКТ опрема на осум различни локации во 

Република Македонија, за наемнина за користење опрема, како и за други видови 

наемнини беа потрошени средства во износ од 407.032,00 денари; 

o издатоци за судски и административни такси и набавка на весници, стручна 

литература и интернет пристап до електронски изданија на Службен весник на 

Република Македонија и за учество на семинари, работилници, конференции, 

советувања и сл. износ од 346.957,00 денари; 
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o за расходи за регистрација на моторни возила 20.663,00 денари; 

o за провизии за платен промет и банкарска провизија износ од 87.366,00 денари; 

o за отплата на кредит, камати за кредит и отплата на ануитети за земен кредит се 

потрошени средства во износ од 19.943.981,00 денари; 

o за премии за осигурување на опремата која ја поседуваме, како и осигурување на 

деловниот објект на Агенцијата и осигурување на службените возила износ од 

158.361,00 денари;  

o за исплата на дневници за службени патувања и патни трошоци во земјата и 

странство износ од 1.669.906,00 денари; 

o за јубилејни награди 122.631,00 денари; 

o за други надоместоци за вработените износ од 725.183,00 денари; 

o за надоместоци на трошоци на членовите на Советот на Агенцијата, како и за 

членовите на Привремената комисија износ од 8.861.787,00 денари; 

o за исплата на негативни курсни разлики износ од 4.236,00 денари; 

o за годишна членарина во меѓународни организации износ од 148.272,00 денари; 

o за договорни услуги (договор на дело), ангажирање на привремени вработувања 

преку Агенција за привремени вработувања за време на изборна кампања, за 

ангажирање на едно лице домар, за ангажирање на биро за преведување и за 

одржување на хигиената во деловните простории се потрошени средства во износ 

од 5.115.033,00 денари; 

o за нотарски услуги се потрошени средства во износ од 10.235,00 денари;  

o за други лични и интелектуални услуги наменети за обуки за вработените во износ 

од 34.040,00 денари; 

o за истражувања направени согласно законските надлежности на Агенцијата се 

потрошени средства во износ од 1.749.978,00 денари; 

o за транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси 

што емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплекс се потрошени 

средства во износ од 933.642,00 денари; 

o за ангажирање на правно лице за преглед на проект од јавен интерес во износ од 

200.000,00 денари; 

o за останати други расходи и тоа за службени огласи, ревизорски услуги, интернет 

пристап до Централен регистар, интернет конекција и хостирање на веб 

страницата на Агенцијата, како и за доставување на сигнал за системот за 

мониторинг на медиумските содржини за потребите на Агенцијата (за опрема која 

се испорача согласно ИПА проектот 2011) износ од 1.747.082,00,00 денари; 

o за национално кофинансирање на ИПА проекти се потрошени средства во износ 

од 5.405.783,00 денари; 
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o за изградба, реконструкција и адаптација на градежен објект во вкупен износ од 

138.163,00 денари; 

o за набавка на канцелариски мебел и канцелариска опрема се потрошени средства 

во износ од 100.000,00 денари; 

o за исплата на рати за купеното службено моторни возило за потребите на 

Агенцијата се потрошени средства во износ од 396.168,00 денари;  

o за извршени набавки на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) опрема – 

компјутери, за набавка на ИКТ средства, за набавка на мултифункциски принтери и 

набавка на систем за аудио и видео снимање на седници и симултан превод се 

потрошени средства во износ од 3.105.040,00 денари; 

o за набавка на друга опрема се потрошени средства во износ од 273.484,00 денари;  

o за ИСО сертификација, како и за исплата на склучен договор за набавка на 

интегриран софтвер се потрошени средства во износ од 560.100,00 денари; 

o за помош, донации и други давања на субјекти се потрошени средства во износ од 

1.792.500,00 денари; 

o за исплата на бруто плати на вработените во стручната служба се исплатени 

средства во износ од 34.974.838,00 денари и 

o за трошоци за даноци средства во износ од 108.076,00 денари. 

 

Признавањето на приходите и расходите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги се спроведува според модифицираното начело на настанувањето на 

деловните промени и трансакции на начин утврден со член 13 од Законот за 

сметководство за непрофитни организации и член 18 од Правилникот за сметководство 

на непрофитни организации.  
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Преземени мерки – опомени, барања за поведување на прекршочна постапка, предлози до Советот 
за одземање на дозволата на радиодифузерите и решенија за бришење од регистарот на 

радиодифузери од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2016 година 
 
 

  Прилог бр.1 

 
РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКА – ОПОМЕНА ОД СТРАНА НА АВМУ ДО РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД) 

74 (седумдесет и четири) превземени мерки – опомени 

 
Ред.    
Бр. 

 
Назив на 

радиодифузерот 
на кого му е 
доставено 
решението 

Уп 1 број и датум на 
решението 

Одредба од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 
(ЗАВМУ)/Законот за 

медиуми/подзаконски акт 
која е повредена 

Опис на дејствието поради 
кое на радиодифузерот му е 

доставено решението од 
страна на Агенцијата 

1.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво 24 ВЕСТИ 
ДООЕЛ Штип 

03-91 од 22.02.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на македонски 
јазик, од која половина во 
периодот од 7 до 19 часот 

2.  

Радиодифузно 
трговско друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
СОНЦЕ ДООЕЛ, 

Прилеп 

03-92 од 22.02.2016 
Член 64 став 3 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Необезбедување на превод на 
македонски јазик, односно на 
јазикот на задницата што не е 
во мнозинство, на програмите 

на странски јазици или 
деловите од нив што се 

емитуваат на програмите на 
радиодифузерите 

3.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво КАНАЛ 5 
ПЛУС ДООЕЛ 

Скопје 

03-93 од 22.02.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 

Неисполнување на обврската 
од член 12 од Законот за 

медиуми, на начин што не ги 
објави податоците што е 
должен да ги емитува на 

соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис 

4.  

Радиодифузно 
Друштво НАША ТВ 

ДООЕЛ Скопје 
03-94 од 22.02.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на македонски 
јазик, од која половина во 
периодот од 7 до 19 часот 

5.  Јавното 
радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ

А Скопје – 
Македонска 

телевизија – Втор 
програмски сервис 

(МРТ2) 

03-95 од 22.02.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 

Неисполнување на обврската 
од член 12 од Законот за 

медиуми, на начин што не ги 
објави податоците што е 
должен да ги емитува на 

соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис 

6.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво КАНАЛ 5 

ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје 

03-96 од 22.02.2016 
Член 92 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на македонски 
јазик, 
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7.  Јавното 
радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ

А Скопје – 
Македонска 

телевизија – Втор 
програмски сервис 

(МРТ2) 

03-99 од 22.02.2016 

Член 92 ставови 2 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

60% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на јазиците на 
намнозинските заедници, од 

која половина во периодот од 7 
до 19 часот 

8.  Јавното 
радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ

А Скопје – 
Македонска 

телевизија – Прв 
програмски сервис 

(МРТ1) 

03-100 од 22.02.2016 

Член 92 ставови 2 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

60% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на македонски 
јазик, од која половина во 
периодот од 7 до 19 часот 

9.  

Радиодифузно 
трговско друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
СОНЦЕ ДООЕЛ, 

Прилеп 

03-101 од 23.02.2016 

Член 50 став 3 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги и член 9 

и 22 од Правилникот за 
заштита на малолетните 

лица 

Емитување контактна, 
интерактивна програма со 

јасновидци како програма што 
не се препорачува за лица под 
18 години и емитување објави 

за програма без нивно 
обележување со визуелниот 

знак што ја означува 
категоријата програма и во 

несоодветни временски 
периоди од деноноќието 

10.  Јавното 
радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ

А Скопје – 
Македонска 

телевизија – Прв 
програмски сервис 

(МРТ1) 

03-102 од 23.02.2016 

Член 55 ставови 5, 6 и 7 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Непочитување на правилата за 
емитување програма во која се 

пласирани производи 

11.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво Телевизија 

СИТЕЛ 3 ДООЕЛ 
Скопје 

03-135 од 04.03.2016 

Член 50 став 3 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги и член 

16 и 17 од Правилникот за 
заштита на малолетните 

лица 

Емитување програма во 
несоодветен временски период 

од деноноќието и емитување 
програма односно нејзино 
означување со погрешна 

предупредувачка сигнализација 

12.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво АЛСАТ – М 

ДОО Скопје 

03-157 од 17.03.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 

Неисполнување на обврската 
за објавување на податоци што 

е должен да ги емитува на 
соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис 

13.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
МАКПЕТРОЛ 

ДООЕЛ Скопје 

03-166 од 22.03.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на македонски 
јазик, од која половина во 
периодот од 7 до 19 часот 
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14.  Трговско 
радиодифузно 

друштво КАНАЛ 5  
ДООЕЛ Скопје 

03-165 од 22.03.2016 

Член 55 ставови 6 и 7 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Непочитување на правилата за 
емитување програма во која се 

пласирани производи 

15.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје 

03-220 од 28.03.2016 
Член 92 став 14 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неисполнување на обврската 
за емитување половина од 

изворно создадената програма 
во Република Македонија на 

македонски јазик, во периодот 
од 7 до 19 часот 

16.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје 

03-219 од 28.03.2016 

Член 50 став 3 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги и член 

16 и 17 од Правилникот за 
заштита на малолетните 

лица 

Емитување програма во 
несоодветен временски период 

од деноноќието и емитување 
програма односно нејзино 
означување со погрешна 

предупредувачка сигнализација 

17.  

Трговско 
Радиодифузно 

Друштво КОМПАНИ 
21 – М ДООЕЛ 

Скопје 

03-233 од 04.04.2016 
Член 14 став 1 од Законот 

за медиуми 

Не ја исполнил во целост 
обврската од член 14 став 1 од 
Законот за медиуми, на начин 
што не ги објавил податоците 

што е должен да ги емитува на 
соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис. 

18.  Трговско 
Радиодифузно 

Друштво КОМПАНИ 
21 – М ДООЕЛ 

Скопје 

03-232 од 04.04.2016 
Член 52 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Необјавување на правилата за 
учество во програмите со 
наградно учествување на 

гледачите, и не давање опис на 
јавно ветените награди 

19.  Трговско 
Радиодифузно 

Друштво КОМПАНИ 
21 – М ДООЕЛ 

Скопје 

03-231 од 04.04.2016 
Член 53 став 2 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Емитување прикериени 
аудиовизуелни комерцијални 

комуникации 

20.  Трговско 
Радиодифузно 

Друштво КОМПАНИ 
21 – М ДООЕЛ 

Скопје 

03-230 од 04.04.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Необезбедување на 
информации достапни за 

корисниците 

21.  Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово 

03-229 од 04.04.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Необезбедување на 
информации достапни за 

корисниците 

22.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово 

03-234 од 04.04.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на албански и 
македонски јазик, од која 

половина во периодот од 7 до 
19 часот 

23.  
Трговско 

Радиодифузно 
Друштво КОМПАНИ 

21 – М ДООЕЛ 
Скопјe 

03-237 од 06.04.2016 

Член 50 став 3 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги и член 
16, член 17 и член 22 од 

Правилникот за заштита на 
малолетните лица 

Емитување програма со 
погрешна предупредувачка 

сигнализација, во несоодветен 
термин од деноноќието и без 

предупредувачка сигнализација 
за соодветната категорија 

програма 
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24.  

Трговско Радио – 
Дифузно Друштво Б-

97 ДООЕЛ Битола 
 

03-245 од 15.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување 
до Агенцијата во рок и на начин 

утврден во член 15 став 5 од 
Законот за медиуми 

25.  

Друштво за радио 
дифузија ДИ-ЏЕЈ 

Славе ДООЕЛ 
Струга 

03-246 од 15.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување 
до Агенцијата во рок и на начин 

утврден во член 15 став 5 од 
Законот за медиуми 

26.  
Друштво за радио 
дифузија ДИ-ЏЕЈ 

Славе ДООЕЛ 
Струга 

03-247 од 15.04.2016 
Член 15 став 1 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на податоци до 

Агенцијата во рок и на начин 
утврден во член 15 став 1 од 

Законот за медиуми 

27.  Трговско 
радиодифузно 

друштво Иванчо 
Пашоски РАДИО 

ЛАВ ДООЕЛ Охрид 

03-248 од 15.04.2016 
Член 15 став 1 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на податоци до 

Агенцијата во рок и на начин 
утврден во член 15 став 1 од 

Законот за медиуми 

28.  Радиодифузно 
трговско друштво 

Арачина Џавит 
ДООЕЛ с.Арачиново 

Арачиново 

03-249 од 15.04.2016 
Член 15 став 1 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на податоци до 

Агенцијата во рок и на начин 
утврден во член 15 став 1 од 

Законот за медиуми 

29.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво РАДИО 

ОХРИД ДОО Охрид 

03-250 од 15.04.2016 
Член 15 став 1 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на податоци до 

Агенцијата во рок и на начин 
утврден во член 15 став 1 од 

Законот за медиуми 

30.  
Трговско Радио – 

Дифузно Друштво Б-
97 ДООЕЛ Битола 

03-251 од 15.04.2016 
Член 15 став 1 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на податоци до 

Агенцијата во рок и на начин 
утврден во член 15 став 1 од 

Законот за медиуми 

31.  

Друштво за вршење 
на радиодифузна 
дејност радио на 

локално ниво 
РАДИО РРАПИ 

Општина Велешта 
ДООЕЛ 

 

03-253 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување, 
ниту информација за 

техничките средства преку кои 
се емитува или реемитува 

нивниот програмски сервис во 
Република Македонија или 

надвор од неа до Агенцијата во 
рок и на начин утврден во член 

15 став 5 од Законот за 
медиуми 

32.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
ОХРИД ДОО Охрид 

03-254 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување, 
ниту информација за 

техничките средства преку кои 
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се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа на начин 

утврден во член 15 став 5 од 
Законот за медиуми 

33.  

Радиодифузното 
трговско друштво 
АРАЧИНА, Џавит 

ДООЕЛ 
с.Арачиново, 
Арачиново 

03-255 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување, 
ниту информација за 

техничките средства преку кои 
се емитува или реемитува 

нивниот програмски сервис во 
Република Македонија или 

надвор од неа на начин 
утврден во член 15 став 5 од 

Законот за медиуми 

34.  

Трговско 
радиодифузно 
друштво РТВ 

ДРИНИ ДООЕЛ 
Струга 

03-256 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување, 
ниту информација за 

техничките средства преку кои 
се емитува или реемитува 

нивниот програмски сервис во 
Република Македонија или 
надвор на начин утврден во 
член 15 став 5 од Законот за 

медиуми 

35.  

Трговско 
радиодифузно 
друштво СИТИ 
РАДИО ДООЕЛ 

Скопје 

03-257 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување, 
ниту информација за 

техничките средства преку кои 
се емитува или реемитува 

нивниот програмски сервис во 
Република Македонија или 

надвор од неа на начин 
утврден во член 15 став 5 од 

Законот за медиуми 

36.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво КЛУБ ФМ 
ДОО Скопје 

03-258 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за радио емитување, 
ниту информација за 

техничките средства преку кои 
се емитува или реемитува 

нивниот програмски сервис во 
Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 
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37.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво КАНАЛ 5 
ПЛУС ДООЕЛ 

Скопје 

03-259 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за телевизиско 
емитување, ниту информација 
за техничките средства преку 
кои се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 

38.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ХАНА, 
Мевљан ДООЕЛ 

Куманово 

03-260 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за телевизиско 
емитување, ниту информација 
за техничките средства преку 
кои се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 

 

39.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво ДИБРА ТВ 
ДООЕЛ Дебар 

03-261 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за телевизиско 
емитување, ниту информација 
за техничките средства преку 
кои се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 

40.  

Трговско 
радиодифузно 

друшто ТВ 
ЧЕГРАНИ-МЕДИА 
ДООЕЛ с.Чегране-

Гостивар 

03-262 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за телевизиско 
емитување, ниту информација 
за техничките средства преку 
кои се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 

41.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво ТВ АРТ 

Артан ДОО Тетово 

03-263 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за телевизиско 
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емитување, ниту информација 
за техничките средства преку 
кои се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 

42.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ Студио 
ТЕРА Манговски 

Зоран Битола 
ДООЕЛ 

03-264 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за телевизиско 
емитување, ниту информација 
за техничките средства преку 
кои се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 

43.  

Радиодифузно 
трговско друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
СОНЦЕ ДООЕЛ 

Прилеп 

03-265 од 18.04.2016 
Член 15 став 5 од Законот 

за медиуми 

Неисполнување на обврската 
за доставување на писмен 

извештај за спроведување на 
обврските утврдени во 

дозволата за телевизиско 
емитување, ниту информација 
за техничките средства преку 
кои се емитува или реемитува 
нивниот програмски сервис во 

Република Македонија или 
надвор од неа во рок и на 

начин утврден во член 15 став 
5 од Законот за медиуми 

44.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
ОХРИД ДОО Охрид 

03-276 од 27.04.2016 
Член 15 став 3 од Законот 

за медиуми 

Не ја исполнил обврската од 
член 15 став 3 од Законот за 
медиуми, односно во првиот 

предвиден рок не ги објави на 
сопствената програма 

податоците за сопственичката 
структура, одговорниот 
уредник/уредници и за 

изворите на финансирање во 
претходната година (реклами, 

спонзорство, продажба на 
содржини, услуги обезбедени 
на трети страни и слично) и до 
Агенцијата не достави снимка 
од објавата во рок од 15 дена 

од денот на објавувањето 
 

45.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ШЕЊА 
ДООЕЛ Скопје 

03-285 од 28.04.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на албански, турски 
и на македонски јазик, од која 
половина во периодот од 7 до 

19 часот 
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46.  

Трговско 
Радиодифузно 

Друштво КОМПАНИ 
21-М ДООЕЛ Скопје 

03-286 од 28.04.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на албански и 
македонски јазик, од која 

половина во периодот од 7 до 
19 часот 

47.  

Трговско 
Радиодифузно 

друштво ТВ ЕРА 
ДОО Скопје 

03-326 од 03.06.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на албански и 
турски јазик, од која половина 
во периодот од 7 до 19 часот 

48.  Трговско 
радиодифузно 

друштво 
РЕГИОНАЛНА ТВ 
О2 ДООЕЛ Скопје 

03-342 од 20.06.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не обезбедување на 
информации достапни за 

корисниците 

49.  

Трговско радио 
дифузно друштво 
ТВ-ЕДО ДООЕЛ 
с.Љубин, Сарај 

03-341 од 20.06.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на бошњачки и на 
македонски јазик, од која 

половина во периодот од 7 до 
19 часот 

50.  Трговско друштво за 
радио – дифузна 

дејност ТВ ШУТЕЛ 
ДООЕЛ Скопје 

03-343 од 21.06.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не обезбедување на 
информации достапни за 

корисниците 

51.  Трговско друштво за 
радио – дифузна 

дејност ТВ ШУТЕЛ 
ДООЕЛ Скопје 

03-350 од 23.06.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 
Не ја исполнил обврската за 

објавување на податоци 

52.  
Трговско друштво за 

радио – дифузна 
дејност ТВ ШУТЕЛ 

ДООЕЛ Скопје 

03-380 од 15.07.2016 
Член 92 став 14 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не емитуваше половина од 
изворно создадената програма 

во Република Македонија на 
ромски и на македонски јазик 
во периодот од 7 до 19 часот 

53.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво ТВ УЛТРА 

ДООЕЛ Скопје 

03-381 од 19.07.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на македонски и на 
албански јазик 

54.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово 

03-389 од 29.07.2016 
Член 15 став 3 од Законот 

за медиуми 

Во вториот предвиден рок не ги 
објави на сопствената 

програма податоците за 
сопственичката структура, 

одговорниот уредник/уредници 
и за изворите на финансирање 

во претходната година 
(реклами, спонзорство, 

продажба на содржини, услуги 
обезбедени на трети страни и 

слично) и до Агенцијата не 
достави снимка од објавата во 

рок од 15 дена од денот на 
објавувањето 
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55.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво БИ-КИ-АЛ 
ДООЕЛ Битола 

03-390 од 29.07.2016 
Член 15 став 3 од Законот 

за медиуми 

Во вториот предвиден рок не ги 
објави на сопствената 

програма податоците за 
сопственичката структура, 

одговорниот уредник/уредници 
и за изворите на финансирање 

во претходната година 
(реклами, спонзорство, 

продажба на содржини, услуги 
обезбедени на трети страни и 

слично) и до Агенцијата не 
достави снимка од објавата во 

рок од 15 дена од денот на 
објавувањето 

56.  

Трговско радио – 
дифузно друштво 
АЉБАНА ПЛУС 

ДООЕЛ Куманово 

03-391 од 29.07.2016 
Член 15 став 3 од Законот 

за медиуми 

Во вториот предвиден рок не ги 
објави на сопствената 

програма податоците за 
сопственичката структура, 

одговорниот уредник/уредници 
и за изворите на финансирање 

во претходната година 
(реклами, спонзорство, 

продажба на содржини, услуги 
обезбедени на трети страни и 

слично) и до Агенцијата не 
достави снимка од објавата во 

рок од 15 дена од денот на 
објавувањето 

57.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво Иванчо 
Пашоски РАДИО 

ЛАВ ДООЕЛ Охрид 

03-392 од 29.07.2016 
Член 15 став 3 од Законот 

за медиуми 

Во вториот предвиден рок не ги 
објави на сопствената 

програма податоците за 
сопственичката структура, 

одговорниот уредник/уредници 
и за изворите на финансирање 

во претходната година 
(реклами, спонзорство, 

продажба на содржини, услуги 
обезбедени на трети страни и 

слично) и до Агенцијата не 
достави снимка од објавата во 

рок од 15 дена од денот на 
објавувањето 

58.  Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ХАНА, 
Мевњан ДООЕЛ 

Куманово 

03-428 од 11.08.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не обезбедување на 
информации достапни за 

корисниците 

59.  Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ КАНАЛ 
ФЕСТА ДООЕЛ 

Куманово 

03-427 од 11.08.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не обезбедување на 
информации достапни за 

корисниците 

60.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС 

ДОО Куманово 

03-430 од 12.08.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на македонски и на 
српски јазик од која половина 
во периодот од 07.00 до 19.00 

часот 
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61.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво ТВ ХАНА, 

Мевњан ДООЕЛ 
Куманово 

03-429 од 12.08.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на албански јазик 
од која половина во периодот 

од 07.00 до 19.00 часот 

62.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво ТВ КАНАЛ 

ФЕСТА ДООЕЛ 
Куманово 

03-431 од 12.08.2016 

Член 92 ставови 1 и 14 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на албански јазик 
од која половина во периодот 

од 07.00 до 19.00 часот 

63.  Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ХАНА, 
Мевњан ДООЕЛ 

Куманово 

03-432 од 12.08.2016 
Член 100 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Рекламирањето било со 
времетраење подолго од 

дозволените 
12 минути на еден реален час 

64.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ХАНА, 
Мевњан ДООЕЛ 

Куманово 

03-433 од 15.08.2016 
Член 64 став 3 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Необезбедување на превод на 
македонски јазик, односно на 
јазикот на задницата што не е 
во мнозинство, на програмите 

на странски јазици или 
деловите од нив што се 

емитуваат на програмите на 
радиодифузерите 

65.  Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ХАНА, 
Мевњан ДООЕЛ 

Куманово 

03-438 од 18.08.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 

Не ги објавил податоците што е 
должен да ги емитува на 

соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис 

66.  
Трговско друштво за 

радио – дифузна 
дејност ТВ ШУТЕЛ 

ДООЕЛ Скопје 

03-511 од 07.10.2016 
Член 92 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неисполнување на обврската 
за дневно емитување најмалку 

50% изворно создадена 
програма во Република 

Македонија на ромски и на 
македонски јазик, 

67.  

Трговско 
радиодифузно 

друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 

ДООЕЛ Скопје 

03-510 ОД 07.10.2016 

Член 92 став 4 и 6 од 
Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски 
услуги 

Неисполнување на законската 
обврска за емитување најмалку 
8 часа инструментална музика 

од македонски автори и/или 
вокална и/или вокално-

инструментална музика на 
македонски јазик, ниту пак 
обезбедување соодветна 

процентуална застапеност на 
народната и забавната музика 

во овој период 

68.  Радиодифузно 
трговско друштво 

РОС МЕТРОПОЛИС 
РАДИО ДОО Скопје 

03-558 од 16.11.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не ги обезбеди информациите 
што треба да им се направат 

достапни на корисниците 

69.  Радиодифузно 
трговско друштво 

РОС МЕТРОПОЛИС 
РАДИО ДОО Скопје 

 

03-559 од 16.11.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 

Не ги објавил податоците што е 
должен да ги емитува на 

соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис 
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70.  

Трговското 
радиодифузно 

друштво БИ-КИ-АЛ 
ДООЕЛ Битола, 

03-565 од 25.11.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

Член 15 став 3 од Законот 
за медиуми 

Во третиот предвиден рок не 
ги објави на сопствената 
програма податоците за 

сопственичката структура, 
одговорниот 

уредник/уредници и за 
изворите на финансирање во 
претходната година (реклами, 

спонзорство, продажба на 
содржини, услуги обезбедени 
на трети страни и слично) и до 
Агенцијата не достави снимка 
од објавата во рок од 15 дена 

од денот на објавувањето 

71.  Јавното 
радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ

А Скопје – 
Македонскo радио – 

Прв програмски 
сервис (МРА1) 

03-598 од 30.12.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 

Не ги објавил податоците што е 
должен да ги емитува на 

соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис 

72.  Јавното 
радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ

А Скопје – 
Македонскo радио – 

Втор програмски 
сервис (МРА2) 

03-599 од 30.12.2016 
Член 14 од Законот за 

медиуми 

Не ги објавил податоците што е 
должен да ги емитува на 

соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот 

сервис 

73.  Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ НОВА 
ДОО Гевгелија 

03-600 од 30.12.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не ги обезбеди информациите 
што треба да им се направат 

достапни на корисниците 

74.  Трговско 
радиодифузно 
друштво Јован 

Трпески ТВ МОРИС 
ДООЕЛ Охрид 

03-601 од 30.12.2016 
Член 51 став 1 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Не ги обезбеди информациите 
што треба да им се направат 

достапни на корисниците 

 
 
 
 

               Прилог бр.2 

 
РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКА – ОПОМЕНА ОД СТРАНА НА АВМУ  

ДО ИЗДАВАЧИТЕ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 
6 (шест) превземени мерки – опомени 

 
Ред.        
Бр. 

 
Назив на издавач 

на печатениот 
медиум  

на кого му е 
доставено 
решението 

Уп 1 број и датум 
на решението 

Одредба од Законот 
за медиуми која е 

повредена 

Опис на дејствието поради кое на 
издавачот на печатениот медиум му 
е доставено решението од страна на 

Агенцијата  

1.  Друштво со 
ограничена 
одговорност за 
новинарство и 

03-78 од 
15.02.2016 

Член 14 став 1 од 
Законот за медиуми 

Не ја исполнил во целост обврската од 
член 12 став 1 од Законот за медиуми, 
на начин што не ги објавил податоците 

за адреса на уредништвото на 
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издаваштво 
БИТОЛСКИ 
ВЕСНИК Битола 
ДОО, издавач на 
неделниот весник 
„Битолски весник“  

издавачот на медиумот. 

2.  Друштво за 
трговија, услуги и 
издавачка дејност 
ЕУРО-МАК 
КОМПАНИ ДОО 
увоз-извоз Скопје, 
издавач на 
месечниот магазин 
„Економија и 
бизнис“ 

03-79 од 
16.02.2016 

Член 14 став 1 од 
Законот за медиуми 

Не ја исполнил во целост обврската од 
член 12 став 1 од Законот за медиуми, 
на начин што не ги објавил податоците 
за адреса на седиштето на издавачот 

на медиумот. 

3.  Друштво за услуги 
МЕДИА ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје, 
издавач на 
магазинот „GTA“ 

03-80 од 
16.02.2016 

Член 14 став 1 од 
Законот за медиуми 

Не ја исполнил во целост обврската од 
член 12 став 1 од Законот за медиуми, 
на начин што не ги објавил податоците 

за адреса на уредништвото на 
издавачот на медиумот. 

4.  Друштво за 
новинско издавачка 
и печатарска 
дејност НАМ ПРЕС 
ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 

03-218 од 
28.03.2016 

Член 14 став 1 од 
Законот за медиуми 

Не ја исполнил во целост обврската од 
член 14 став 1 од Законот за медиуми, 
на начин што не ги објавил податоците 

за адреса на уредништвото на 
издавачот на медиумот. 

5.  
Друштво за 
трговија и услуги 
ГАЛА МЕДИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-269 од 
22.04.2016 

Член 15 став 2 од 
Законот за медиуми 

Не ја исполнил обврската од член 15 
став 2 од Законот за медиуми, односно 

не ги објави во дневен весник 
податоците за сопственичката 

структура и до Агенцијата не достави 
исечок од објавата  

6.  Друштвото за 
услуги МЕДИА 
ПРИНТ 
МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

03-361 од 
06.07.2016 

Член 14 став 1 од 
Законот за медиуми 

Не ја исполнил во целост обврската од 
член 14 став 1 од Законот за медиуми, 
на начин што не ги објавил податоците 

за бројот на печатени примероци. 

 
 

                                                       Прилог бр.3 

РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКА – ОПОМЕНА ОД СТРАНА НА АВМУ  
ДО ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА 

41 (четириесет и една) превземени мерки – опомени 

Ред. Бр. 

Назив на 
операторот на 

јавна електронска 
комуникациска 

мрежа  на кој му е 
доставено 
решението 

Уп 1 број и 
датум на  

решението  

Одредба од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги која е 

повредена ЗААВМУ 

Опис на дејствието 
поради кое на операторот 

му е доставено 
решението од страна на 

Агенцијата 

1 

Друштво за 
производство 

трговија и услуги 
ИМПЕРИЈА САТ 

извоз-увоз ДООЕЛ 
Чашка Општина 

Чашка 

11-15 од 
25.01.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 
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2 
Друштво за трговија 
и услуги ТОТАЛ ТВ 

ДОО Скопје 

11-16 од 
25.01.2015        

Член 64 став 2 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 

јазик со титл на српски јазик 

3 

Трговско 
радиодифузно 

друштво кабловска 
телевизија РОБИ 

ДООЕЛ Штип 

11-17 од 
25.01.2016  

Член 64 став 2 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 

јазик со титл на српски јазик 

4 

Трговско 
радиодифузно 

друштво - оператор 
на кабелска мрежа 
ИНФЕЛ-КТВ Охрид 

ДОО 

11-35 од 
04.02.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

5 

Трговско друштво 
за производство, 
трговија и услуги 
АЛТРА-САТ 2000 

ДООЕЛ Охрид 

11-38 од 
08.02.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

6 

Трговско друштво 
за производство, 
трговија и услуги 
АЛТРА-САТ 2000 

ДООЕЛ Охрид 

11-40 од 
08.02.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

7 

Трговско друштво 
за производство, 
трговија и услуги 
АЛТРА-САТ 2000 

ДООЕЛ Охрид 

11-39 од 
08.02.2016  

Член 64 став 2 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување програмски 
сервиси кои оригинално се 
произведени на англиски 

јазик со титл на српски јазик 

8 

Трговско 
радиодифузно 

друштво - оператор 
на кабелска мрежа 
ВИВА НЕТ ДООЕЛ 

Берово 

11-154 од 
16.03.2016  

Член 143 став 1 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на домашен 
радиодифузер надвор од 
сервисната зона за која 

радиодифузерот има 
добиено дозвола од 

Агенцијата 

9 

Трговско 
радиодифузно 

друштво - оператор 
на кабелска мрежа 
ВИВА НЕТ ДООЕЛ 

Берово 

11-155 од 
16.03.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

10 

Трговско 
радиодифузно 

друштво - оператор 
на кабелска мрежа 
ВИВА НЕТ ДООЕЛ 

Берово 

11-156 од 
16.03.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 
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11 

Друштво за 
производствно. 

Трговија, 
угостителство, 

сообраќај и услуги 
Мултимедија 

Нетворк Л ДООЕЛ 
експорт-импорт 

Гостивар 

11-319 од 
01.06.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

12 

Друштво за 
производствно. 

Трговија, 
угостителство, 

сообраќај и услуги 
Мултимедија 

Нетворк Л ДООЕЛ 
експорт-импорт 

Гостивар 

11-318 од 
01.06.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

13 

Друштво за 
производствно. 

Трговија и услуги 
ТЕЛЕНЕТ КОМ 
ДОО експорт-
импорт Тетово 

11-336 од 
13.06.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

14 

Друштво за 
телекомуникации и 
софтвер-кабелски 

оператор 
КАБЛЕКАЛЛ увоз-

извоз ДООЕЛ 
Кичево 

11-335 од 
13.06.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

15 

Друштво за 
телекомуникации 

ПЕТ НЕТ ДОО 
Гевгелија 

11-396 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

16 

Друштво за 
телекомуникации и 
софтвер-кабелски 

оператор 
КАБЛЕКАЛЛ увоз-

извоз ДООЕЛ 
Кичево 

11-397 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

17 

Трговско 
радиодифузно 

друштво КАБЕЛ 
ДОО Струмица 

11-398 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

18 

Друштво за 
телекомуникации 

СКУПИ КАБЛЕ ДОО 
Скопје 

11-399 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 
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19 

Трговско 
радиодифузно 

друштво-оператор 
на кабловска мрежа 

ФИЛАДЕЛФИЈА-
2002 ДООЕЛ Скопје 

11-400 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

20 

Трговско 
радиодифузно 

друштво - оператор 
на кабелска мрежа 
КАБЕЛ РИЗ ДООЕЛ 

Скопје 

11-401 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

21 

Трговско 
радиодифузно 

друштво- оператор 
на кабелска мрежа 
СКРЕМБЛ ДООЕЛ 

Ново Село  

11-402 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

22 

Трговско 
радиодифузно 

друштво-оператор 
на кабелска мрежа 

КДС-ВТ ДООЕЛ 
Пробиштип 

11-403 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

23 

Трговско 
радиодифузно 

друштво - оператор 
за кабелска мрежа 

АСТРА ПЛУС 
ДООЕЛ Скопје 

11-404 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

24 

Трговско друштво 
кабелска телевизија 

ВИНСАТ КАБЕЛ 
ДООЕЛ Виница                                                                                             

11-405 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

25 

Трговско 
радиодифузно 

друштво-оператор 
на кабелска мрежа 
БИВ ПИРАМИДА 
ДООЕЛ с.Звегор 

Делчево  

11-406 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

26 

Трговско радио 
дифузно друштво 

КТВ-69 ДОО 
с.Истибања Виница 

11-407 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 
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27 

Трговско 
радиодифузно 

друштво-оператор 
на кабелска мрежа 

КАБЕЛ-Л-НЕТ 
с.Лабуништа Струга 

ДООЕЛ 

11-408 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

28 

Трговско 
радиодифузно 

друштво КАБЕЛ-
НЕТ ДОО Струмица 

11-409 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

29 

Друштво за 
производство 

трговија и услуги 
СПАЈДЕР-НЕТ 
увоз-извоз ДОО 

Гевгелија 

11-410 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

30 

Трговско друштво 
за производство, 
трговија и услуги 

АЛТРА - САТ 2000 
ДООЕЛ Охрид 

11-411 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

31 

Друштво за промет, 
производство и 

услуги 
ФИБЕРНЕТВОРКС 
ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

11-412 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

32 

Трговско 
радиодифузно 

друштво-оператор 
на кабловска мрежа 

КАНАЛ 16 ДОО 
Ресен 

11-413 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

33 

Друштво за 
телекомуникациски 

услуги СТУДИО 
АНДЕС ДООЕЛ 

Скопје 

11-414 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

34 

Трговско 
радиодифузно 

друштво- оператор 
на кабелска мрежа 
ВИВА НЕТ ДООЕЛ 

Берово 

11-415 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 
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35 

Друштво за 
производство, 

трговија, 
угостителство, 

сообраќај и услуги 
МУЛТИМЕДИЈА 

НЕТВОРК Л ДООЕЛ 
експорт-импорт 

Гостивар  

11-416 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

36 

 Друштво за 
производство, 

трговија и услуги 
ТЕЛЕНЕТ КОМ 
ДОО експорт-

импорт, Тетово 

11-417 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

37 

Друштво за 
телекомуникации 
ВОКС КАТВ ДОО 

увоз-извоз Гостивар 

11-418 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

38 

Друштво за 
производство, 

трговија и услуги 
КАБЕЛ АС КТВ 

увоз-извоз ДООЕЛ 
Македонски Брод  

11-419 од 
05.08.2016  

Член 144 став 3 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Неиспорачан излезен 
сигнал до утврдената 

локација 

39 

Друштво за 
телекомуникации 

СКУПИ КАБЛЕ ДОО 
Скопје 

11-523 од 
18.10.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

40 

Друштво за услуги, 
производство и 
трговија ВВВ-

ИНТЕРНЕТ ГРУП 
ДООЕЛ увоз-извоз 

Куманово 

11-525 од 
20.10.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервиси кои не 

се регистрирани во 
Агенцијата 

41 

ДИГИ ПЛУС 
МУЛТИМЕДИА 

Друштво за 
телекомуникациски 

услуги ДООЕЛ 
Скопје 

11-553 од 
07.11.2016  

Член 141 став 13 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги 

Реемитување на 
програмски сервис кој не е 
регистриран во Агенцијата 

 
Прилог бр.4 

БАРАЊА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА АВМУ ДО 
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД) И ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА (ОЈКМ)  

7 (седум) поднесени барања за поведување на прекршочна постапка 

 
 
 

Ред.бр. 

 
Назив на 

радиодифузерот и 
операторот на јавна 

комуникациска 
мрежа 

 
 

Архивски број 
на Барањето за 
поведување на 

прекршочна 
постапка 

 
Опис на прекршувањето 
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1.  
 
 
 
 
 
 

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово 

 
 
 
 
 
 
 

Бр.03-615/1 од 
29.01.2016 

На ден 14-ти декември 2015 година, не ја исполнил 
обврската за дневно емитување најмалку 40% изворно 

создадена програма во Република Македонија на албански 
и на македонски јазик во 2015 година, односно во 

анализираниот ден програмскиот сервис на ТРД „ТВ АРТ 
Артан“ ДОО Тетово, кое емитува програма на државно 
ниво,  емитувал 5 часа 6 минути и 37 секунди изворно 

создадена програма во Република Македонија на албански 
јазик, што е 22,07% од вкупно емитуваната програма во 

текот на денот што влегува во пресметка за изворно 
создадена програма (23 часа 9 минути и 12 секунди), што е 

за 4 часа 9 минути и 4 секунди помалку од потребниот 
минимум. 40%, колку што е законскиот минимум за 

емитување изворно создадена програма во текот на еден 
ден во однос на вкупно емитуваната програма што влегува 
во пресметка за изворно создадена програма (23:09:12) е 9 

часа 15 минути и 41 секунда. На овој начин обвинетите 
лица постапиле спротивно на член 92 став 1 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со што 
обвинетиот радиодифузер како правно лице, сторил 

прекршок казнив по член 148 став 1 точка 14 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото 

одговорно лице на програмата во правното лице, сторило 
прекршок казнив по член 148 став 2 од истиот Закон. 

2.  
 

Трговското 
радиодифузно 

друштво кабловска 
телевизија РОБИ 

ДООЕЛ Штип 

 
 

Бр.03-1816/1 од 
30.03.2016 

На 25-ти февруари 2016 година, реемитувале програмски 
сервиси кои оригинално се произведени на англиски јазик, 

со титл на: српски, словенечки, хрватски, бугарски, 
холандски и романски јазик (програмскиот сервис Crime 
and Investigation), српски, хрватски и словенечки јазик 
(програмскиот сервис SCI-FI) и романски, холандски, 

португалски, грчки и чешки (програмскиот сервис Extreme), 
спротивно на член 64 став 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 

132/14). 
 

3.  
Трговско 

радиодифузно 
друштво РАДИО 

ОХРИД ДОО Охрид 

 
Бр.03-3589/1 од 

13.07.2016 

Радиодифузерот не ја исполни обврската од член 15 став 1 
од Законот за медиуми, според која е должен во тековната 

година, на посебен образец пропишан од страна на 
Агенцијата, да и достави податоци за сопственичката 

структура, одговорниот уредник/уредници, изворите на 
финансирање во претходната година (реклами, 

спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени од 
трети страни и слично), остварени вкупни приходи и 
расходи во претходната година од обезбедување на 

дејноста и податоци за просечната слушаност во 
претходната година. 

 
 
 

4.  
 

Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
ОХРИД ДОО Охрид 

 
 

Бр.03-3590/1 од 
13.07.2016 

Радиодифузерот не ја исполни обврската од член 15 став 5 
од Законот за медиуми, односно во законски предвидениот 

рок (31 март 2016 година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио емитување, ниту 

информација за техничките средства преку кои се емитува 
или реемитува нивниот програмски сервис во Република 

Македонија или надвор од неа, 

5.  
 

Друштво за радио 
дифузија ДИ-ЏЕЈ 

 
 

Бр.03-3598/1 од 
14.07.2016 

Радиодифузерот не ја исполни обврската од член 15 став 1 
од Законот за медиуми, според која е должен до 31 март во 
тековната година, на посебен образец пропишан од страна 

на Агенцијата, да и достави податоци за сопственичката 
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Славе ДООЕЛ 
Струга 

структура, одговорниот уредник/уредници, изворите на 
финансирање во претходната година (реклами, 

спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени од 
трети страни и слично), остварени вкупни приходи и 
расходи во претходната година од обезбедување на 

дејноста и податоци за просечната слушаност во 
претходната година. 

6.  
 

Друштво за радио 
дифузија ДИ-ЏЕЈ 

Славе ДООЕЛ 
Струга 

 
 

Бр.03-3599/1 од 
14.07.2016 

Радиодифузерот не ја исполни обврската од член 15 став 5 
од Законот за медиуми, односно во законски предвидениот 

рок (31 март 2016 година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето на обврските 

утврдени во дозволата за радио емитување за 2015 
година, ниту информација за техничките средства преку 

кои се емитува или реемитува нивниот програмски сервис 
во Република Македонија или надвор од неа. 

7.  
 
 
 
 
 
 

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово 

 
 
 
 
 
 
 

Бр.03-3705/1 од 
21.07.2016 

На ден 1-ви јуни 2016 година, не ја исполнил обврската за 
дневно емитување најмалку 50% изворно создадена 
програма во Република Македонија на албански и на 

македонски јазик во 2016 година, односно во анализираниот 
ден програмскиот сервис на ТРД „ТВ АРТ Артан“ ДОО 

Тетово, кое емитува програма на државно ниво,  емитувал 7 
часа 19 минути и 36 секунди изворно создадена програма 
во Република Македонија на албански јазик, што е 37.08% 

од вкупно емитуваната програма во текот на денот што 
влегува во пресметка за изворно создадена програма (19 

часа 45 минути и 37 секунди), односно за 2 часа 33 минути 
и 12 секунди помалку од потребниот минимум. 50%, колку 

што е законскиот минимум за емитување изворно 
создадена програма во текот на еден ден во однос на 

вкупно емитуваната програма што влегува во пресметка за 
изворно создадена програма (19:45:37) е 9 часа 52 минути и 

48 секунди. На овој начин обвинетите лица постапиле 
спротивно на член 92 став 1 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, со што обвинетиот 
радиодифузер како правно лице, сторил прекршок казнив 

по член 148 став 1 точка 14 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото одговорно 
лице на програмата во правното лице, сторило прекршок 

казнив по член 148 став 2 од истиот Закон. 

 
 
 

Преглед 
на успешно спроведени постапки за порамнување за прекршувања на одредбите од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, од страна на радиодифузерите во Република Македонија во 2016 год. 

 
 
 

Ред. 
Број 

 
Назив на 

радиодифузерот 
 

 
 

Архивски број 
на Записникот за 

констатиран 
прекршок 

 
 
 

Опис на прекршувањето 

1. Трговско радиодифузно 
друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

03-3169/1 од 
13.06.2016 

 
Записник за 

успешно 
спроведена 
постапка за 

порамнување, 
бр.03-3169/7 од 

30.06.2016 
година 

На 13-ти мај 2016 година не ги почитувал правилата за 
заштита на малолетната публика на начин што репризата на 

147 епизода и премиерата на 148 епизода од серијалот 
„Црната роза“ се емитувани погрешно категоризирани како 

програма од втора категорија (8+) што не се препорачува за 
деца под 8 години, а репризата на 147 епизода од серијалот 

е емитувана и во несоодветен програмски термин, во 
периодот од 14 до 17 часот. Поради чести и долготрајни 
драматуршки смисловно заокружени глетки и сцени на 

експлицитно прикажано вербално и психо–физичко 
насилство, според насоките од Правилникот за заштита на 
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малолетните лица овие епизоди требало да се 
класифицираат како – Програма од трета категорија (12+), 

што не се препорачува за деца под 12 години, за која е 
неопходен надзор од родител/старател, а може да се 

емитува само во периодот од 20:00 до 05:00 часот. 
Радиодифузерот плати глоба во износ од 5000 евра во 

денарска противредност за правното лице и 500 евра во 
денарска противредност за одговорното лице на програмата 

во правното лице 

2. Трговско радиодифузно 
друштво ТВ Хана, 
Мевљан ДООЕЛ 

Куманово 

03-4768/1 од 
07.10.2016 

 
Записник за 

успешно 
спроведена 
постапка за 

порамнување, 
бр.03-4768/6 од 

20.10.2016 
година 

На ден 19-ви септември 2016 година, не ја исполнил 
обврската за емитување најмалку 50% изворно создадена 
програма во Република Македонија на албански јазик во 
2016 година. На овој начин обвинетите лица постапиле 

спротивно на член 92 став 1 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, со што обвинетиот 

радиодифузер како правно лице, сторил прекршок казнив по 
член 148 став 1 точка 14 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото одговорно 
лице на програмата во правното лице, сторило прекршок 

казнив по член 148 став 2 од истиот Закон. 
Радиодифузерот плати глоба во износ од 1.250 евра во 
денарска противредност за правното лице и 125 евра во 

денарска противредност за одговорното лице на програмата 
во правното лице 

 

 
 
 

Прилог бр.5 

ПРЕДЛОЗИ ДО СОВЕТОТ ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 
37 (триесет и седум) предлози 

 
Ред.        
Бр.  

Назив на 
радиодифузерот за 

кого е поднесен 
предлогот 

Уп 1 број и 
датум на 

предлогот 
до Советот 

за 
покренувањ
е постапка за 
одземање на 

дозволата 

Уп 1 број и 
датум на 

предлогот до 
Советот за 
запирање 

постапка за 
одземање на 

дозволата 

Уп 1 број и 
датум на 

предлогот 
до Советот 

за одземање 
на 

дозволата 

Одредба од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

(ЗАВМУ)/Законот за медиуми/ која е 
повредена 

1. Трговско 
радиодифузно 
друштво  ТВ М 

Арнаудов Михајло 
Охрид ДООЕЛ 

08-21 од 
27.01.2016 

08-21 од 
05.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

2. 
 

Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ЕМИ 
ДООЕЛ Радовиш 

08-33 од 
04.02.2016 

 
08-33 од 

09.02.2016 
Член 15 став 3, а во врска со член 15 

став 6 од Законот за медиуми 

3. Радиодифузно 
трговско друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
СОНЦЕ ДООЕЛ, 

Прилеп 

08-43 од 
09.02.2016 

08-43 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

4. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
СЛОБОДНА 

МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје 

08-44 од 
09.02.2016 

08-44 од 
16.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

5. Трговско 
радиодифузно 

08-51 од 
15.02.2016 

08-51 од 
29.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 
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друштво ЏЕЗ фм 
Љупчо ДООЕЛ - 

Скопје 

6. Трговско Радио - 
Дифузно Друштво 

Б-97 ДООЕЛ Битола 

08-52 од 
15.02.2016 

08-52 од 
02.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

7. Трговско 
радиодифузно 

друштво БИ-КИ-АЛ 
ДООЕЛ Битола 

08-53 од 
15.02.2016 

08-53 од 
29.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

8. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
ВАЛАНДОВО ДОО 

Валандово 

08-54 од 
15.02.2016 

08-54 од 
29.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

9. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
МЕРЛИН ДООЕЛ 

Дебар 

08-55 од 
15.02.2016 

 
08-55 од 

29.02.2016 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

10. Трговско 
радиодифузно 

друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА 

УСКАНА Мунир 
Мехдиу Кичево член 
80 став 5 од Законот 

за аудио и 
аудиовизуелни 

медиумски услуги 
ДООЕЛ 

08-56 од 
15.02.2016 

08-56 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

11. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 5 
ЧОКИ ДООЕЛ 

Прилеп 

08-57 од 
15.02.2016 

08-57 од 
02.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

12. Друштво за радио 
дифузија ДИ-ДЕЈ 

Славе ДООЕЛ 
Струга 

08-58 од 
15.02.2016 

08-58 од 
29.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

13. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
КИСС ДООЕЛ 

Тетово 

08-59 од 
15.02.2016 

08-59 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

14. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
РЕД ФМ ДООЕЛ 

Тетово 

08-60 од 
15.02.2016 

08-60 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

15. Радиодифузно 
друштво СКАЈ НЕТ - 
Манчев  ДОО Скопје 

08-61 од 
15.02.2016 

 
08-61 од 

29.02.2016 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

16. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ АРТ 
Артан ДОО Тетово 

08-62 од 
15.02.2016 

08-62 од 
01.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

17. Трговско радио 
дифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
СУПЕР СКАЈ, 

08-63 од 
15.02.2016 

 
08-63 од 

29.02.2016 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 
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Муслим ДООЕЛ 
с.Мала Речица 

Тетово 

18. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ 
ЛАЖАНИ ДООЕЛ 

с.Лажани, Долнени 

08-64 од 
15.02.2016 

08-64 од 
02.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

19. Трговско друштво за 
радиодифузија 

ИНТЕЛ ДОО 
Струмица 

08-65 од 
15.02.2016 

08-65 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

20. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ-АНИСА 
ДООЕЛ с.Пласница-

Пласница 

08-66 од 
15.02.2016 

08-66 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

21. Трговско друштво за 
радиодифузна 

дејност СПЕКТРА, 
Oпштина 

Лабуништа ДООЕЛ 

08-67 од 
15.02.2016 

08-67 од 
01.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

22. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ 
АМАЗОН ДООЕЛ 

Скопје 

08-68 од 
15.02.2016 

08-147 од 
11.03.2016

65
 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

23. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ 
Кисс,Злате ДООЕЛ 

Тетово 

08-69 од 
15.02.2016 

08-69 од 
01.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

24. Трговско радио 
дифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА 
КАНАЛ 8 ДООЕЛ 

Кочани 

08-70 од 
15.02.2016 

08-70 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

25. Трговско 
радиодифузно 

друштво Телевизија 
КАНАЛ - 21 ДООЕЛ 

Велес 

08-71 од 
15.02.2016 

08-71 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

26. Трговско 
радиодифузно 
друштво Јован 

Трпески ТВ МОРИС 
ДООЕЛ Охрид 

08-72 од 
15.02.2016 

08-72 од 
02.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

27. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
ВАТ ДОО Скопје 

08-73 од 
15.02.2016 

08-73 од 
23.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

28. Трговско 08-74 од 08-74 од  член 80 став 5 од Законот за аудио и 

                                            
65 Поради неплаќање на годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување, Советот на Агенцијата, врз 

основа на Предлог на Директорот на Агенцијата Уп 1 бр.08-68 од 15.02.2016 година иницираше постапка за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје. Со оглед на фактот што радиодифузерот и во 
дополнително утврдениот рок од 15 дена не го плати годишниот надоместок на дозволатаза телевизиско емитување, 
Советот на Агенцијата на Предлог на Директорот Уп 1 бр.08-68 од 15.02.2016 година донесе Одлука за одземање на 
дозволата за телевизиско емитување Уп 1 бр.08-68 од 07.03.2016 година. Во меѓувреме радиодифузерот го плати долгот 
кон Агенцијата, како и сите трошоци кои Агенцијата ги направи за објавување на Одлуката за одземање на дозволата, при 
што Советот на Агенцијата донесе Одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата на наведениот 
радиодифузер Уп 1 бр.08-147 од 15.03.2016 година.     
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радиодифузно 
друштво 

ХЕПИРАДИО 
ДООЕЛ Скопје 

15.02.2016 23.02.2016 аудиовизуелни медиумски услуги 

29. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ 
СКОПЈЕ ДОО 

Скопје 

08-75 од 
15.02.2016 

08-75 од 
29.02.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

30. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
АЛЕКСАНДАР 
МАКЕДОНСКИ 
Илија Таневски 
Кичево ДООЕЛ 

08-76 од 
15.02.2016 

08-76 од 
08.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

31. Трговско друштво за 
радио - дифузна 

дејност  ТВ ШУТЕЛ 
ДООЕЛ Скопје 

08-97 од 
22.02.2016 

08-97 од 
08.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

32. Трговско 
радиодифузно 
друштво РФМ 
ДООЕЛ Скопје 

08-98 од 
22.02.2016 

08-98 од 
08.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

33. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ХАНА, 
Мевљан ДООЕЛ 

Куманово 

08-112 од 
29.02.2016 

08-112 од 
16.03.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

34. Трговско 
радиодифузно 

друштво РАДИО 
ОХРИД ДОО Охрид 

08-346 од 
23.06.2016 

 
08-346 од 
08.07.2016 

Член 15 став 1 и став 5, а во врска со 
член 15 став 6 од Законот за медиуми  

35. Друштво за радио 
дифузија ДИ-ДЕЈ 

Славе ДООЕЛ 
Струга 

08-347 од 
23.06.2016 

 
08-347 од 
08.07.2016 

Член 15 став 1 и став 5, а во врска со 
член 15 став 6 од Законот за медиуми  

36. Трговско 
радиодифузно 

друштво ТВ ШЕЊА 
ДООЕЛ Скопје 

08-295 од 
06.05.2016 

08-295 од 
20.05.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

37. Трговско 
радиодифузно 

друштво Телеканал 
А1 ДООЕЛ 
Струмица 

08-526 од 
20.10.2016 

08-526 од 
27.10.2016 

 
член 80 став 5 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги 

 
 

    Прилог бр.6 

 

 
ДОНЕСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА РАДИОДИФУЗЕРИ 

ОД СТРАНА НА АВМУ 
9 (девет) решенија за бришење од регистарот на радиодифузери 

 

 
 
 

Ред.
број 

 

 
Назив на радиодифузерот 

за кого е донесено 
решението за бришење од 

регистарот на 
радиодифузери 

Број и датум на 
донесеното 

решение 

Одредба од 
Законот за 

аудио и 
аудиовизуелни 

медиумски 
услуги (ЗАВМУ) 

Опис на дејствието поради кое 
на радиодифузерот му е 

одземена дозволата од страна 
на Агенцијата 
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која е 
повредена 

1. 
Трговско радиодифузно 
друштво ДАЛГА – КРТ 

Гордана ДООЕЛ Куманово 
08-13 од 02.02.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 2 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Престанување на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон со 
писмена изјава 

2. 

Трговско радиодифузно 
друштво ТВ ЕМИ ДООЕЛ 

Радовиш 
 
 

03-809/1 од 
11.02.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 4 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Дозволата за телевизиско 
емитување престана да важи по 

сила на закон односно со 
одземање на дозволата од страна 

на Агенцијата 

3. 
Трговско радиодифузно 
друштво Радио Мерлин 

ДООЕЛ Дебар 

03-1498/1 од 
17.03.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 4 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Дозволата за радио емитување 
престана да важи по сила на закон 

односно со одземање на 
дозволата од страна на Агенцијата 

4. 
Радиодифузно друштво 
СКАЈ НЕТ Манчев ДОО 

Скопје 

03-1499/1 од 
17.03.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 4 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Дозволата за радио емитување 
престана да важи по сила на закон 

односно со одземање на 
дозволата од страна на Агенцијата 

5. 

Трговско радио дифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
СУПЕР СКАЈ, Муслим 
ДООЕЛ с.Мала Речица 

Тетово 

03-1500/1 од 
17.03.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 4 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Дозволата за радио емитување 
престана да важи по сила на закон 

односно со одземање на 
дозволата од страна на Агенцијата 

6. 

Трговско радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
УСКАНА Мунир Мехдиу 

Кичево ДООЕЛ 

03-3398/1 од 
30.06.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 2 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Престанување на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон со 
писмена изјава 

7. 

Трговско радиодифузно 
друштво ТВ ЧЕГРАНИ-

МЕДИА ДООЕЛ с.Чегране-
Гостивар 

08-360 од 06.07.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 2 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Престанување на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон со 
писмена изјава 

8. 
Друштво за радио дифузија 

ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ 
Струга 

03-3570/1 од 
12.07.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 4 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Дозволата за радио емитување 
престана да важи по сила на закон 

односно со одземање на 
дозволата од страна на Агенцијата 

9. 
Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО ОХРИД 

ДОО Охрид 

03-3571/1 од 
12.07.2016 

Член 85 став 1 
алинеја 4 од 

Законот за аудио 
и аудиовизуелни 

медиумски 
услуги 

Дозволата за радио емитување 
престана да важи по сила на закон 

односно со одземање на 
дозволата од страна на Агенцијата 
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              Прилог бр.7 

ПОВЕДЕНИ ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ЗА НЕОДРЖАНИТЕ ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА 
ПРАТЕНИЦИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

ЗАКАЖАНИ ЗА АПРИЛ/ЈУНИ 2016 ГОДИНА  
Р.
бр 

 
Назив на Радиодифузер 

 

 
Прекршен член од Изборниот законик (ИЗ) 

датум на поднесување на 
барањето за поведување на 

прекршочна постапка до надлежен 
суд 

 ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ СО БАРАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ ГЛОБА 

1 Трговско радиодифузно 
друштво АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје 

Член 75-б од Изборниот законик 
 

Известувањето за редовните активности на државните 
органи, органите на општините и на градот Скопје,  

било во функција на изборно медиумско 
претставување на еден политички субјект. 

 
 

13.05.2016 

2 Трговско 
радиодифузно 

друштво Канал 5 
ДООЕЛ Скопје 

Член 75-б од Изборниот законик 
 

Известувањето за редовните активности на државните 
органи, органите на општините и на градот Скопје,  

било во функција на изборно медиумско 
претставување на еден политички субјект. 

 
 

13.05.2016 

3 Трговско 
радиодифузно 

друштво 
„Телевизија СИТЕЛ“ 

ДООЕЛ Скопје 

Член 75-б од Изборниот законик 
 

Известувањето за редовните активности на државните 
органи, органите на општините и на градот Скопје,  

било во функција на изборно медиумско 
претставување на еден политички субјект. 

 
 

29.06.2016 

ПОВЕДЕНИ ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ЗА ПРЕДВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО 
СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОДРЖАНИ НА 11 ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА 

Р.
бр 

 
Назив на Радиодифузер 

 

 
Прекршен член од Изборниот законик (ИЗ) 

датум на поднесување на 
барањето за поведување на 

прекршочна постапка до 
надлежен суд 

ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ СО БАРАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ ОПОМЕНА 

1 ЈРП МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

Скопје, 
Прв телевизиски 

програмски 
сервис (МРТ1) 

спротивно на обврските од член 75-д 
став 4 од Изборниот законик на програмата на 

радиодифузерот 
емитувана во периодот од 2 до 5 септември 2016 година, 

се емитувани реклами финансирани од Буџетот на 
Република Македонија 

 
 
 

09.09.2016 година 
            

2 Трговско 
радиодифузно 

друштво 
„Телевизија СИТЕЛ“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 од Изборниот 
законик, не обезбедија изборно медиумско 

претставување на правичен, избалансиран и на 
непристрасен начин во дневно информативните емисии 

емитувани во периодот од 12 до 21 септември 2016 
година 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 

01.10.2016 година 
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3 Трговско 
радиодифузно 

друштво 
„Телевизија СИТЕЛ“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на забраната пропишана во член 75-б од 
Изборниот законик, во Дневникот во 19 часот, емитуван 

на 13 септември, 17 септември, 18 септември и 21 
септември 2016 година, известувањето за редовните 
активности на органите на власта, сé во функција на 
изборно медиумско претставување на политичкиот 

субјект - ВМРО-ДПМНЕ 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 
 

 
 
 

01.10.2016 година 
 

4 Трговското 
Радиодифузно 

друштво 
„ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 од Изборниот 
законик, не обезбедија изборно медиумско 

претставување на правичен, избалансиран и на 
непристрасен начин во дневно- информативните 

емисии и во посебно информативна емисија (дебатна 
емисија), емитувани во периодот од 12 до 21 септември 

2016 година 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 
 

 
 
 

01.10.2016 година 
 
 

5 Трговското 
Радиодифузно 

друштво 
„ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на забраната од член 75-б од Изборниот 
законик, во дневно – информативната емисија – 
Вестите Обсервер во 19 часот, емитувани на 22 

септември, 25 септември, 29 септември, 30 септември и 
1-ви октомври 2016 година, известувањето за редовните 

активности на државните органи и на државните 
институции, é во функција на изборно медиумско 

претставување на политичкиот субјект (ВМРО-ДПМНЕ), 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 
 

 
 
 

 
10.10.2016 година 

 
 

6 Трговско 
радиодифузно 

друштво АЛФА ТВ 
ДООЕЛ Скопје 

 

спротивно на забраната од член 75-б од Изборниот 
законик, во Вестите во 17:30 часот, емитувани на 22 

септември, 24 септември, 25 септември, 29 септември и 
30 септември 2016 година, известувањето за редовни 

активности на државни органи и на државни институции 
е во функција на изборно медиумско претставување на 

политичкиот субјект (ВМРО-ДПМНЕ) 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 
 

10.10.2016 година 

 7 Трговско 
радиодифузно 

друштво „АЛФА ТВ “ 
ДООЕЛ Скопје 

 
спротивно на обврските од член 75 став 1 од Изборниот 

законик, не обезбедија изборно медиумско 
претставување на правичен, избалансиран и на 

непристрасен начин во периодот од 11 до 20 ноември 
2016 година 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 
 

09.12.2016 година 
 
 

8 Трговското 
Радиодифузно 

друштво ТВ ШЕЊА 
 

спротивно на обврските од член 75 став 1 и став 2 и 
член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, не обезбедија 

изборно медиумско претставување на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин во периодот од 

21 до 30 ноември 2016 година 
 

Прекршокот е сторен за прв пат - опомена 

 
 
 
 

11.12.2016 година 
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9. Трговското 
Радиодифузно 

друштво КАНАЛ 5 

спротивно на обврските од член 75 став 1 и став 2 и 
член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, не обезбедија 

изборно медиумско претставување на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин во периодот од 

21 до 30 ноември 2016 година 
 

Прекршокот е сторен за прв пат - опомена 
 

 
 
 

11.12.2016 година 

10 Трговското 
Радиодифузно 

друштво АЛСАТ-М 

спротивно на обврските од член 75 став 1 и став 2 и 
член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, не обезбедија 

изборно медиумско претставување на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин во периодот од 

21 до 30 ноември 2016 година 
 

Прекршокот е сторен за прв пат - опомена 

 
 
 

11.12.2016 година 

11 Трговското 
Радиодифузно 

друштво 24-ВЕСТИ 

спротивно на обврските од член 75 став 1 и став 2 и 
член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, не обезбедија 

изборно медиумско претставување на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин во периодот од 

21 до 30 ноември 2016 година 
 

Прекршокот е сторен за прв пат - опомена 

 
 

11.12.2016 година 

12 Трговското 
Радиодифузно 

друштво ТЕЛМА 

спротивно на обврските од член 75 став 1 и став 2 и 
член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, не обезбедија 

изборно медиумско претставување на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин во периодот од 

21 до 30 ноември 2016 година 
 

Прекршокот е сторен за прв пат - опомена 

 
 

11.12.2016 година 

13 Трговското 
радиодифузно 

друштво „24 ВЕСТИ“ 
ДООЕЛ Штип 

спротивно на член 75-ѓ став 2 од Изборниот законик, 
при распределба на дополнителното време за 

рекламирање во еден реален час емитувана програма 
за платено политичко рекламирање (ППР), на 21 

ноември 2016 година програмскиот сервис на ТРД 24 
ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, во неколку последователни 

реални часа, не обезбеди гаранција дека спојувањето 
на блоковите во два последователни часа два пати по 

ред нема да биде од иста политичка партија и не 
обезбеди гаранција за наизменична застапеност на 

политичките партии од власт и опозиција. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 

28.11.2016 година 

 
14 

Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД ТВ НОВА на 21 и 22 ноември 2016 година 

емитуваше програма исклучиво наменета за платено 
политичко рекламирање (ППР), од која за политичката 
партија на власт Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и др. 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

28.11.2016 година 

15 Трговското 
радиодифузно друштво 

„24 ВЕСТИ“ 
ДООЕЛ Штип 

спротивно на одредбите од член 76 став 4 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТРД 24 

Вести емитуван на 21 и 22 ноември 2016 година, на 
државно ниво, во посебните информативни програми - 

дебатните емисии „Избори“ емитувано е платено 
политичко рекламирање за Коалицијата СДСМ и др., 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

28.11.2016 година 

16 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на одредбите од член 76 став 4 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТРД 
ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА емитуван на 23 ноември 2016 

година, на државно ниво, во посебната информативна 
програма  - дебатната емисија „Аргументи“ емитувано 

 
 
 

 28.11.2016 година 
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е платено политичко рекламирање за Коалицијата 
ВМРО ДПМНЕ и др., 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

17 Трговско 
радиодифузно друштво 

АЛФА ТВ ДООЕЛ 
Скопје 

спротивно на одредбите од член 75-в  од Изборниот 
законик, ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, во рамките на 

својот програмски сервис емитуван на 24 ноември 
2016 година, водител на програма кој учествува во 

предизборни активности на учесник во изборна 
кампања, истовремено е ангажиран и во програмата 
на радиодифузерот, и тоа Димитар Атанасовски го 

позајмува својот глас во платено политичко 
рекламирање на Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и др. 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
28.11.2016 година 

18 Трговското 
радиодифузно друштво 
„АЛСАТ-М“ ДОО Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД АЛСАТ-М на 21, 22 и 23 ноември 2016 година во 

неколку реални часови емитувана програма,  
емитуваше повеќе од 8 минути платено политичко 

рекламирање за политичките партии во опозиција кои 
се застапени во Собранието на РМ, и повеќе од 1 

минута ППР за полит.партии кои не се застапени во 
Собранието на РМ 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

01.12.2016 година 
 
 

19 Трговското 
радиодифузно друштво 

„РАДИО КАНАЛ 77“ 
ДООЕЛ Штип 

спротивно на одредбите од член 76 став 4 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТРД 
Радио Канал 77 Штип емитуван на 26 ноември 2016 

година, на државно ниво, во посебните информативни 
програми – информативната програма „Моја општина-
Општина Куманово“ емитувано е платено политичко 

рекламирање за Коалицијата СДСМ и др., 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

01.12.2016 година 

20 Трговското 
Радиодифузно 

друштво 
„РЕГИОНАЛНА ТВ 

УЛТРА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД ТВ УЛТРА на 30 ноември 2016 година во еден 
реален час емитуваше повеќе од 8 минути платено 

политичко рекламирање (ППР), за политичките партии 
на власт  - Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и др. 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 

06.12.2016 година 

21 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „КОМПАНИ 
21-М“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД КОМПАНИ 21-М на 29 ноември 2016 година во 

еден реален час емитуваше повеќе од 8 минути (ППР), 
за политичките партии на власт  - Коалицијата на 

ВМРО-ДПМНЕ и Демократската унија за интеграција. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

06.12.2016 година 

22 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
МАКПЕТРОЛ“ ДООЕЛ 

Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ на 30 ноември 2016 
година во еден реален час емитуваше повеќе од 8 
минути (ППР), за политичките партии на власт  - 

Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и др. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 

06.12.2016 година 

23 Радиодифузно 
друштво „НАША ТВ“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на одредбите од член 76 став 4 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на НАША 
ТВ емитуван на 29 ноември 2016 година, на државно 

ниво, во посебните информативни програми – 
информативната програма „Интервју“ емитувано е 
платено политичко рекламирање за Коалицијата 

ВМРО-ДПМНЕ и др., 

 
 
 

06.12.2016 година 
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Прекршокот е сторен по прв пат 

24 Трговското 
Радиодифузно 
друштво „К ТРИ 

ТЕЛЕВИЗИЈА“ ДООЕЛ 
Куманово 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА на 4 декември 2016 година 
во еден реален час емитуваше повеќе од 8 минути 

(ППР), за политичките партии на власт  - Коалицијата 
на ВМРО-ДПМНЕ и др. 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 

 
 
 

09.12.2016 година 

25 Трговско 
радиодифузно друштво 

„ТВ МТМ“ ДООЕЛ 
Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД ТВ МТМ на 2 декември 2016 година во еден 

реален час емитуваше повеќе од 8 минути (ППР), за 
политичките партии на власт  - Коалицијата на ВМРО-

ДПМНЕ и др. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 
 

 
 
 

09.12.2016 година 
 
 

26 ЕФ-ЕМ 90.3 – 
СПОРТСКО РАДИО 
ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје 

спротивно на член 76 став 1 и став 2 од Изборниот 
законик, ЕФ-ЕМ 90.3 СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ 
Скопје, на 2 декември 2016 година, емитувано е 
платено политичко рекламирање кое не е јасно 

одвоено од другите содржини на медиумот и означено 
како платено политичко рекламирање и без да биде 

означен нарачателот на рекламирањети. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 
 

 
 
 
 

09.12.2016 година 

27 Трговското 
радиодифузно друштво 

за телевизиски 
активности ХДТВ 

КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје, Подружница 

Штип 

 
Прекршени одредби од член 75-ѓ став 1 од Изборниот 

законик, 
ХДТВ КАНАЛ ПЛУС на 5 и 6 декември 2016 година,  во 

еден реален час емитувале повеќе од 8 минути 
платено политичко рекламирање за политичките 

партии на власт. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 
 

 
 
 
 

11.12.2016 година 

28 Трговското 
радиодифузно друштво 

РАДИО СЛОБОДНА 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

СКОПЈЕ 

Прекршени одредби од член 76 став 4 од Изборниот 
законик, 

На 4 декември, емитувано е ППР во посебни 
информативни програми, емисија НСЗ со Иван 

С.Мирчевски. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 

11.12.2016 година 

29 Трговското 
Радиодифузно 

друштво РАДИО 
АНТЕНА 5 Петров, 

Јаневски и Гушев ДОО 
СКОПЈЕ 

Прекршени одредби од член 76 став 2 од Изборниот 
законик, 

На 4 декември 2016 година емитувано е ППР без да се 
означи нарачателот. 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 

11.12.2016 година 

30 Трговското 
Радиодифузно 

друштво ТВ АРТ 
АРТАН ДОО ТЕТОВО 

Прекршени одредби од член 76 став 2 од Изборниот 
законик, 

на ТВ Арт во периодот од 2 до 6 декември 2016 година 
е емитувано платено политичко рекламирање без да 

биде означен нарачателот на рекламирањето. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 

11.12.2016 година 

31 Трговското радио 
дифузно друштво ТВ-
ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, 

Прекршени одредби од член 75-ѓ став 1 од Изборниот 
законик, 

ТВ ЕДО на својата програма од 5 до 7 декември 2016 

 
 

11.12.2016 година 
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Сарај година, во еден реален час емитувале повеќе од 8 
минути платено политичко рекламирање за 

политичките партии на власт. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 
32 Трговското 

Радиодифузно 
друштво ТВ ШЕЊА 

ДООЕЛ СКОПЈЕ 
 

Прекршени одредби од член 77 став 2 од Изборниот 
законик, 

На ден 5-ти декември, при објавувањето на 
резултатите од испитување на јавното мислење 

поврзани со учесниците во изборниот процес, не се 
наведени податоци за името на нарачателот кој го 
побарал и го платил испитувањето, применетата 

методологија, големината и структурата на испитаниот 
примерок. 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 
 

11.12.2016 година 

33 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „КОМПАНИ 
21-М“ ДООЕЛ Скопје 

Прекршени одредби од член 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

на ТВ КОМПАНИ 21-М на 10 декември 2016 година, 
емитувано е интервју со учесник во изборна кампања и 

носител на листа со кандидати за пратеници во 6-та 
изборна единица, со што е прекршен изборниот молк. 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

13.12.2016 година 

34 Радиодифузно трговско 
друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 

СОНЦЕ“ ДООЕЛ 
Прилеп 

Прекршени одредби од член 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

на 10 декември 2016 година, за време на изборниот 
молк на ТВ СОНЦЕ е емитуван ТВ спот со 

Претседателот на партијата Македонска Алијанска, 
која е дел од Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и др. 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

13.12.2016 година 

35 Трговското 
радиодифузно друштво 

„РАДИО КАНАЛ 77“ 
ДООЕЛ Штип 

Прекршени одредби од член 76 став 1 од Изборниот 
законик, 

на Радио Канал 77 на 9 декември 2016 година е 
емитувано платено политичко рекламирање кое не е 

соодветно означено и јасно одвоено од другите 
содржини на медиумот. 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

13.12.2016 година 

36 ЈРП Македонска Радио 
Телевизија – 

Македонска телевизија 
- Прв Програмски 

сервис (МТВ1) 

Прекршени одредби од член 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

На 10-ти декември 2016 година, објавен е 
аудиовизуелен материјал поврзан со учесник во 

изборите. Имено, во емисијата „Светот на 
сообраќајот“, со вкупно времетраење од 13:12:32 до 

13:36:10, емитуван е прилог за – опасностите од 
злоупотреба опојни дроги при управување со моторно 

возило - во кој како стручно медицинско лице 
учествува проф.д-р Андон Чибишев, учесник во 

изборниот процес на Предвремените парламентарни 
избори како кандидат на Коалицијата (ВМРО – 

ДПМНЕ) и др, со што е прекршен изборен молк. 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 
 

15.12.2016 година 

37 Трговското 
радиодифузно друштво 
ТВ ЕРА ДОО СКОПЈЕ 

Прекршени одредби од 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

 
На 11-ти декември 2016 година, во директното 

вклучување од прес-конференцијата на МВР И БЈБ, од 
страна на портпаролот на МВР, при соопштувањето 

податоци за регистрирани инциденти во Чаир и Шуто 
Оризари, е откриен идентитетот на два политички 

субјекта - ДУИ и ДПА, како и дополнително во 

 
 
 
 
 

15.12.2016 година 
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продолжение на прес конференцијата, е емитувана 
кратка изјава на директорот на БЈБ, Митко Чавков, кој 

е носител на функција во орган на власта, со што е 
прекршен изборниот молк 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

38 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

Прекршени одредби од 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

 
На 11-ти декември 2016 година, во рамки на вестите 
во 14 часот, Во Зенит со Нова, емитувана е изјава на 

директорот на БЈБ, Митко Чавков, кој е носител на 
функција во орган на власта, со што е прекршен 

изборниот молк 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 

15.12.2016 година 

39 Трговското 
радиодифузно друштво 
„АЛСАТ-М“ ДОО Скопје 

Прекршени одредби од 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

 
На 11 декември, во рамки на Вестите од 14.00 часот, 

во прилогот што се однесува на прес – 
конференцијата на МВР И БЈБ, од страна на 

портпаролот на МВР, при соопштувањето податоци за 
регистриран инцидент во Скопје, е откриен 

идентитетот на политичкиот субјект ДУИ, со што е 
прекршен изборен молк 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 
 

15.12.2016 година 

40 Трговското 
Радиодифузно 

друштво ТВ ШЕЊА 
ДООЕЛ СКОПЈЕ 

 

Прекршени одредби од 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

На 11-ти декември 2016 година, во директното 
вклучување од прес-конференцијата на МВР И БЈБ, од 

страна на портпаролот на МВР, при соопштувањето 
податоци за регистрирани инциденти во Чаир и Шуто 

Оризари, е откриен идентитетот на два политички 
субјекта -ДУИ и ДПА, како и дополнително во 

продолжение на прес – конференцијата е емитувана 
кратка изјава на директорот на БЈБ, Митко Чавков, кој 

е носител на функција во орган на власта, со што е 
прекршен изборниот молк 

 
Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 
 
 

15.12.2016 година 

41 Трговско 
радиодифузно друштво 

АЛФА ТВ ДООЕЛ 
Скопје 

Прекршени одредби од 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

 
На 11-ти декември 2016 година во рамки на Алфа 

вести во 14 часот и 30 минути, е емитувана изјава на 
директорот на БЈБ, Митко Чавков, кој е носител на 
функција во орган на власта, со што е прекршен 

изборниот молк 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
 
 
 

15.12.2016 година 

42 Трговското 
радиодифузно друштво 

КАНАЛ ТРИ ДЕБАР 

Прекршени одредби од 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

 
На 10 декември објавени се информации и 

аудиовизуелен материјал поврзан со учесници во 
изборите. Имено, на 10.12.2016 година се репризирани 

вестите на македонски и на албански јазик од 
09.12.2016 година, во кои е емитуван прилог за 
завршните активности на неколку учесници во 

изборниот процес – Коалиција ВМРО-ДПМНЕ и др., 

 
 
 
 
 

15.12.2016 година 
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СДСМ и др., ДУИ и ДПА, со што е прекршен изборниот 
молк 

Прекршокот е сторен по прв пат 
 
 

43 Трговското 
радиодифузно друштво 

за телевизиски 
активности ХДТВ 

КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје, Подружница 

Штип 

Прекршени одредби од 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

 
На ден 11 декември, емитувана е изјава на Митко 

Чавков, директор на Бирото за јавна безбедност, кој е 
носител на функција на орган на власта, со што е 

прекршен изборниот молк 
 

Прекршокот е сторен по прв пат 

 
15.12.2016 година 

ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ СО БАРАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ ГЛОБА 

44 
 
 

Трговско 
радиодифузно 

друштво „Телевизија 
СИТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на забраната од член 75-б од Изборниот 
законик, во Дневникот во 19 часот, емитуван на 

програмскиот сервис на ТРД „Телевизија СИТЕЛ“ 
ДООЕЛ Скопје, на 22-ри, 23-ти, 24-ти, 25-ти, 29-ти, 30-

ти септември и на 1-ви октомври 2016 година, 
емитувани се 13 (тринаесет) прилози во кои 

известувањето за редовните активности на државните 
органи и на државните институции е во функција на  

изборно медиумско претставување на одреден 
политички субјект. Имено, поголемиот број прилози се 
во функција на изборно медиумско претставување на 
политичкиот субјект - ВМРО-ДПМНЕ, а емитуван е и 

прилог во кој известувањето е во функција на изборно 
медиумско претставување на политичкиот субјект – 

СДСМ. 
 

Прекршокот е повторен – глоба. 

 
 
 
 

17.10.2016 година 
 
 

45 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 од 
Изборниот законик, не обезбедија изборно медиумско 

претставување на правичен, избалансиран и на 
непристрасен начин во периодот од 12 до 21 октомври 

2016 година 
Прекршокот е повторен, Привремената комисија за 

следење на медиумско претставување предлага да се 
поведе прекршочна постапка во која судот ќе изрече 

прекршочна санкција – глоба. 

 
 
 

04.11.2016 година 
 

46 
 
 

Трговско 
радиодифузно друштво 

АЛФА ТВ ДООЕЛ 
Скопје 

спротивно на забраната од член 75-б од Изборниот 
законик, во Вестите во 17:30 часот, емитувани на 12, 
13, 20 и 21 октомври 2016 година, известувањето за 

редовни активности на власта е во функција на 
изборно медиумско претставување на политичкиот 

субјект (ВМРО-ДПМНЕ) 
Прекршокот е повторен, Привремената комисија за 

следење на медиумско претставување предлага да се 
поведе прекршочна постапка во која судот ќе изрече 

прекршочна санкција – глоба. 

 
 

04.11.2016 година 

47 
 
 

Трговско 
радиодифузно 

друштво „Телевизија 
СИТЕЛ“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 од 
Изборниот законик, не обезбедија изборно медиумско 

претставување на правичен, избалансиран и на 
непристрасен начин во периодот од 12 до 21 октомври 

2016 година 
Прекршокот е повторен, Привремената комисија за 

следење на медиумско претставување предлага да се 
поведе прекршочна постапка во која судот ќе изрече 

прекршочна санкција – глоба. 

 
 

04.11.2016 година 
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48 
 

Трговско 
радиодифузно друштво 

„Телевизија СИТЕЛ“ 
ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 од 
Изборниот законик, не обезбедија изборно медиумско 

претставување на правичен, избалансиран и на 
непристрасен начин во периодот од 1 до 10 ноември 

2016 година 
 

Прекршокот е повторен, Привремената комисија за 
следење на медиумско претставување предлага да се 
поведе прекршочна постапка во која судот ќе изрече 

прекршочна санкција – глоба. 
 

 
 
 

28.11.2016 година 

49 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 од 
Изборниот законик, не обезбедија изборно медиумско 

претставување на правичен, избалансиран и на 
непристрасен начин во периодот од 1 до 10 ноември 

2016 година 
 

Прекршокот е повторен, Привремената комисија за 
следење на медиумско претставување предлага да се 
поведе прекршочна постапка во која судот ќе изрече 

прекршочна санкција – глоба. 

 
 
 

28.11.2016 година 

50 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на забраната од член 75-б од Изборниот 
законик, во Обсервер во 17:30 часот, емитувани на 1-

ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 6-ти и на 9-ти ноември 2016 година, 
известувањето за редовни активности на власта е во 

функција на изборно медиумско претставување на 
политичкиот субјект (ВМРО-ДПМНЕ) 

Прекршокот е повторен, Привремената комисија за 
следење на медиумско претставување предлага да се 
поведе прекршочна постапка во која судот ќе изрече 

прекршочна санкција – глоба. 
 

 
 
 
 

28.11.2016 година 

51 Трговско 
радиодифузно друштво 

„Телевизија СИТЕЛ“ 
ДООЕЛ Скопје 

 

спротивно на обврските од член 75 став 1 од 
Изборниот законик, не обезбедија изборно медиумско 

претставување на правичен, избалансиран и на 
непристрасен начин во периодот од 11 до 20 ноември 

2016 година 
 

Прекршокот е повторен – глоба. 

 
 

09.12.2016 година 
 

 

52 Трговското 
Радиодифузно друштво 
„ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на одредбите од член 76 став 4 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТВ 

НОВА емитуван на 25 ноември 2016 година, на 
државно ниво, во посебната информативна програма  
- дебатната емисија „Отворено студио“ емитувано е 

платено политичко рекламирање за Коалицијата 
ВМРО ДПМНЕ и др., 

 
Прекршокот е повторен 

 
 
 

09.12.2016 година 

53 Трговското 
Радиодифузно друштво 
„ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД ТВ НОВА на 30 ноември и на 1 декември 2016 
година во еден реален час емитуваше повеќе од 8 
минути (ППР), за политичките партии на власт  - 

Коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ и др. 
 

Прекршокот е повторен 

 
 

21.12.2016 година 

54 Трговското 
Радиодифузно друштво 
„ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА“ 

ДООЕЛ Скопје 

спротивно на одредбите од член 76 став 4 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТВ 

НОВА емитуван на 1 декември 2016 година, на 
државно ниво, во посебната информативна програма  

 
 
 

21.12.2016 година 
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- дебатната емисија „Отворено студио“ емитувано е 
платено политичко рекламирање за Коалицијата 

ВМРО ДПМНЕ и др., 
 

Прекршокот е повторен 

55 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на одредбите од член 76 став 4 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТВ 

НОВА емитуван на 2 декември 2016 година, на 
државно ниво, во посебната информативна програма  
- дебатната емисија „Отворено студио“ емитувано е 

платено политичко рекламирање за Коалицијата 
ВМРО ДПМНЕ и др., 

 
Прекршокот е повторен 

 
 
 

23.12.2016 година 

56 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на одредбите од член 75-ѓ став 1 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТВ 

НОВА, на 2 и 3 декември во еден реален час 
емитувано е повеќе од 8 минути платено политичко 

рекламирање за политичките партии на влас. 
 

Прекршокот е повторен 

 
 

22.12.2016 година 

57 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на одредбите од член 75-ѓ став 1 од 
Изборниот законик, на програмскиот сервис на ТВ 

НОВА, на 5 и 6 декември во еден реален час 
емитувано е повеќе од 8 минути платено политичко 

рекламирање за политичките партии на влас. 
 

Прекршокот е повторен 

 
 

26.12.2016 година 

58 Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

Прекршени одредбите од член 75-ѓ став 1 од 
Изборниот законик, 

на ТВ Нова од 7 до 9 декември 2016 година, во еден 
реален час е емитувано повеќе од 8 минути платено 
политичко рекламирање за политичките партии на 

власт. 
 

Прекршокот е повторен 

 
 

28.12.2016 година 

 
59
* 

Трговското 
Радиодифузно 

друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА“ ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 и став 2 и 
член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, не обезбедија 

изборно медиумско претставување на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин во периодот 

од 21 до 30 ноември 2016 година 
 

Прекршокот е повторен, Привремената комисија 
изрече прекршочна санкција – глоба. 

 
 

30.12.2016 година 

60 Трговско 
радиодифузно друштво 

„Телевизија СИТЕЛ“ 
ДООЕЛ Скопје 

спротивно на обврските од член 75 став 1 и став 2 и 
член 75-а став 1 точка б и став 2 од ИЗ, не обезбедија 

изборно медиумско претставување на правичен, 
избалансиран и на непристрасен начин во периодот 

од 21 до 30 ноември 2016 година 
 

Прекршокот е повторен, Привремената комисија 
изрече прекршочна санкција – глоба. 

 

 
 
 

30.12.2016 година  

    УСПЕШНО СПРОВЕДЕНИ ЗАБРЗАНИ ПОСТАПКИ ЗА ПОРАМНУВАЊЕ 

61 Трговското 
радиодифузно друштво 
„АЛСАТ-М“ ДОО Скопје 

спротивно на член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик, 
ТРД АЛСАТ-М од 24 до 27 ноември 2016 година во 

четири реални часа емитувана програма,  емитуваше 
повеќе од 1 минута ППР за политички партии кои не се 

застапени во Собранието, а во еден реален час 
емитувана програма, емитуваше повеќе од 8 минути 

Постапката за порамнување е 
успешно завршена, бидејќи 
Алсат-М го платија износот 

предвиден во платниот налог 
и е потпишан записник за 

успешно порамнување 
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ППР за политичките партии во опозиција кои се 
застапени во Собранието на РМ 

 
Прекршокот е повторен 

 
62 Трговското 

радиодифузно друштво 
за телевизиски 

активности ХДТВ 
КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ 
Скопје, Подружница 

Штип 

Прекршени одредбите од член 75-ѓ став 1 од 
Изборниот законик, 

ХДТВ КАНАЛ ПЛУС на 7 и 9 декември 2016 година,  во 
еден реален час емитувале повеќе од 8 минути 

платено политичко рекламирање за политичките 
партии на власт. 

 
Прекршокот е повторен 

Постапката за порамнување е 
успешно завршена, бидејќи 
ХДТВ Канал Плус го платија 

износот предвиден во 
платниот налог и е потпишан 

записник за успешно 
порамнување   

63 Радиодифузно трговско 
друштво „ТЕЛЕВИЗИЈА 

СОНЦЕ“ ДООЕЛ 
Прилеп 

Прекршени одредби од член 76-б став 3 од Изборниот 
законик, 

На 11-ти декември 2016 година, објави информации, 
фотографии и аудиовизуелен материјал поврзан со 

учесник во изборите и емитуваше изјава на носител на 
функција во орган на власта, со што е прекршен 

изборниот молк 
Прекршокот е повторен 

Постапката за порамнување е 
успешно завршена, бидејќи 
Сонце го платија износот 

предвиден во платниот налог 
и е потпишан записник за 

успешно порамнување  

ПОВЛЕЧЕНА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ИЗРЕКУВАЊЕ ГЛОБА 

64 
 
 
 

Трговско 
Радиодифузно 
друштво АЛФА 

ТВ ДООЕЛ Скопје 

 
спротивно на забраната од член 75-б од Изборниот 

законик, 
 

Прекршокот е повторен, 

 
ПОВЛЕЧЕНО Е БАРАЊЕТО 
поднесено на ден 16.11.2016 

година 
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Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Извештај за реализација на  

Годишниот план за програмски надзор  

за 2016 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, 2017 година 
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1. Надзор врз работата на радиодифузерите 
 
 

Во текот на 2016 година Агенцијата спроведе вкупно 79 редовни надзори врз 

работата на радиодифузерите. Во согласност со Годишниот план за вршење програмски 

надзор, овие надзори се однесуваа за четири групи обврски:  

1. за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации 

 член 53 – Аудиовизуелна комерцијална комуникација 

 член 54 – Спонзорство 

 член 55 – Пласирање на производи 

 член 98 – Услови за рекламирање и телешопинг 

 член 99 – Начин на рекламирање и телешопинг 

 член 100 – Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите 

 член 101 –„Забрана за учество во реклами и телешопинг на одредени лица 

 член 103 –Времетраење на рекламирањето кај јавниот радиодифузен 

сервис 

2. за заштита на малолетните лица од програми што можат да му наштетат 

на нивниот физички, психички или морален развој 

 член 50 – Заштита на малолетни лица 

3. за поттикнување и заштита на културниот идентитет 

 член 64 – Употреба на јазик 

 член 91 – Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и 

дела од независни продуценти 

 член 92 – Обврски на радиодифузерите за емитување музика, за програми 

изворно создадени во Република Македонија и за создавање и емитување 

домашна документарна и домашна играна програма 

4. за други програмски обврски 

 член 52 – Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни 

облици на наградно учествување 

 член 90 – Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите 

 член 93 – Користење на телефонски услуги  со додадена вредност и 

телефонско гласање 

 член 94 – Емитување игри на среќа 
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Преглед на реализирани редовни надзори во 2016 

период  - јануари 

р.бр. Радиодифузер Констатирани прекршувања 

    1 

Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија –  

Прв програмски сервис - МРТ1 

(член 55 ставови 5, 6 и 7) 

Непочитување на правилата за програми во 

кои се пласираат производи 

(член 92 ставови 2 и 14)  

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма  

2 

 

Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија –  

Втор програмски сервис – МРТ2 

(член 92 ставови 2 и 14)  

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма  

3 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ПЛУС ДООЕЛ Скопје 
ТВ Канал 5 Плус 

 

(член 92 став1)  

Неисполнување на обврската за 50% дневна 

застапеност на изворно создадена програма  

 

4 
Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - 

Скопје 
Наша ТВ 

 

(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма  

 

5 
Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ 

ДООЕЛ Штип 
ТВ 24 Вести 

 

(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма  

6 

 

Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп 

ТВ Сонце 

 

(член 64 став 3) 

Прекршување на правилата за заштита на 

јазикот на емитување на програмата  

(член 50 став 3) 

Непочитување на правилата за заштита на 

малолетниците 

7 

 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје 
                                  ТВ Сител 3 

                                      / 
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8 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М 

ДОО Скопје  
ТВ Алсат-М 

                                             / 

9 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје 
ТВ Алфа 

                                             / 

10 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје  
ТВ Канал 5 

                                             / 

11 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 

                                             / 

12 
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Телма 

                                             / 

период  - февруари 

13 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 

 

(член 50 став 3) 

Непочитување на правилата за заштита на 

малолетниците  

(член 92 став 14) 

Неисполнување на обврската половина од 

изворно создадената програма да се емитува 

од 7 до 19 ч  

14 

 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М 

ДОО Скопје  
ТВ Алсат-М 

                                             / 

15 

 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје  
ТВ Канал 5 

 

(член 55 ставови 6 и 7) 

Непочитување на правилата за програми во 

кои се пласираат производи   

16 

 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје 
ТВ Алфа 

                                              / 

  

17 

 
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Телма 

 

(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма  

 

период  - март 

 

18 

Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 

21- М ДООЕЛ Скопје 

ТВ 21- М 

(член 53 став 2) 

Прикриено рекламирање 

(член 52) 

Непочитување на правилата за програми со 

наградно учество 
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(член 50 став 3) 

Непочитување на правилата за заштита на 

малолетниците  

(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма 

19 

Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА 

ДООЕЛ Скопје 

ТВ ШЕЊА 

 
(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 
изворно создадена програма 

20 
Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ 

Артан ДОО Тетово 
ТВ Арт 

 
(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 
изворно создадена програма 

период  - април 

21 
Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

 
/ 
 

22 

Јавно радиодифузно претпријатие 
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија –  
Прв програмски сервис - МРТ1 

 
/ 

23 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М 

ДОО Скопје  
ТВ Алсат-М 

 
/ 

24 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје 
ТВ Алфа 

 
/ 

25 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје  
ТВ Канал 5 

 
/ 

26 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 

 
/ 

27 
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Телма 

 
/ 
 

28 
Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ 

ДООЕЛ Штип 
ТВ 24 Вести  

                                           / 

29 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ПЛУС ДООЕЛ Скопје 
ТВ Канал 5 Плус 

 
/ 

30 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 3 

 
/ 

31 
Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп 
ТВ Сонце 

 
/ 
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период  - мај 

 

32 
Трговско Радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО 

Скопје 
ТВ ЕРА 

 

(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма  

33 
Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ 

ДООЕЛ Скопје 
ТВ МТМ 

                                         / 

34 

Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ 

ДОО Скопје 

ТВ Скопје 

                                         / 

период  - јуни 

35 
Трговско радиодифузно друштво 

РЕГИОНАЛНА ТВ О2 ДООЕЛ Скопје 
ТВ О2 

 
/ 

36 

Трговско друштво за радио - дифузна дејност 

ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Шутел 

член  92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 
изворно создадена програма 

37 

Трговско радиодифузно друштво  ТВ УЛТРА 

ДООЕЛ Скопје 

ТВ УЛТРА 

(член 92 став 1) 

Неисполнување на обврската за 50% дневна 

застапеност на изворно создадена програма  

38 
Трговско радио дифузно друштво ТВ-ЕДО 

ДООЕЛ с.Љубин,Сарај 
ТВ Едо 

(член 92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма 

39 
Трговско радио дифузно друштво ТВ Коха 

Меваип ДООЕЛ Тетово 
ТВ Коха 

                                          / 

период  - јули 

40 
Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ 

Артан ДОО Тетово 
ТВ Арт 

                                          / 

41 
Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - 

Скопје 
Наша ТВ (два надзора) 

                                          / 

42 

Јавно радиодифузно претпријатие 
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија –  
Прв програмски сервис - МРТ1 

                                          / 

43 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 

                                          / 
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44 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје  
ТВ Канал 5 

                                          / 

45 
Трговско радиодифузно друштво  

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Телма 

                                          / 

46 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М 

ДОО Скопје  
ТВ Алсат-М 

                                          / 

47 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје 
ТВ Алфа 

                                          / 

48 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 3 

                                          / 

49 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ПЛУС ДООЕЛ Скопје 
ТВ Канал 5 Плус 

                                          / 

50 
Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп 
ТВ Сонце 

                                          / 

51 
Трговско радиодифузно друштво ТВ КАНАЛ 

ФЕСТА ДООЕЛ Куманово 
ТВ Феста 

(член  92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма 

52 
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

ПЛУС ДОО Куманово 
ТВ ПЛУС 

(член  92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма 

53 
Трговско радиодифузно друштво ТВ ХАНА, 

Мевљан ДООЕЛ Куманово 
ТВ Хана 

(член  92 ставови 1 и 14) 

Непочитување на обврските за емитување 

изворно создадена програма  

(член 100 став 1) 

Надминување на лимитите за рекламирање 

(член 64 став 3) 

Прекршување на правилата за заштита на 

јазикот на емитување на програмата  

 

период  - септември 

54 

Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија –  

Прв програмски сервис - МРТ1 

                                          / 

  

55 

Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија –  

/ 
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Втор програмски сервис – МРТ2 

56 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М 

ДОО Скопје  
ТВ Алсат-М 

                                           / 

  

57 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје 
ТВ Алфа 

/ 

58 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје  
ТВ Канал 5 

/ 

59 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 

/ 

60 
Трговско радиодифузно друштво  

ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Телма 

                                          /  

61 
Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ 

ДООЕЛ Штип 
ТВ 24 Вести  

                                          / 

62 

Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ 

Артан ДОО Тетово 

ТВ Арт (два надзора) 

                                          / 

63 

Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 

21- М ДООЕЛ Скопје 

ТВ 21- М 

                                          / 

64 

Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА 

ДООЕЛ Скопје 

ТВ ШЕЊА 

                                          / 

65 

Трговско Радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје    

ТВ НОВА 

(член 92 ставови 4 и 6) 

Непочитување на неделната обврска за 

емитување музика 

период  - октомври 

66 

Трговско Радиодифузно друштво РАДИО 
АНТЕНА 5 Петров,Јаневски и Гушев ДОО 

Скопје 
РА Антена 5 

                                           / 

67 
Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 

77 ДООЕЛ Штип 
РА Канал 77 

 
/ 

68 
Радиодифузно трговско друштво  РОС 

МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје 
РА Рос Метрополис 

 
/ 

69 
Трговско радиодифузно друштво РАДИО 

СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје  
РА Слободна Македонија 

 
/ 

период  - ноември 

70 
Трговско радиодифузно друштво Јован 

Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид 
 
/ 
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ТВ Морис  

период  - декември 

71 

Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонско радио - Прв програмски сервис 

 
/ 

72 
Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 
Македонско радио - Втор програмски сервис 

 
/ 

73 

Јавно радиодифузно претпријатие 

МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје  

Македонско радио - Трет програмски сервис 

                                          / 

74 
Трговско радиодифузно друштво ТВ НОВА 

ДОО Гевгелија 
ТВ Нова 12 

 
/ 
 

75 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија 

СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Сител 

 
/ 
 

76 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 

ДООЕЛ Скопје  
ТВ Канал 5 

 
/ 
 

77 
Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 
ТВ Телма 

 
/ 
 

78 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ 

ДООЕЛ Скопје 
ТВ Алфа 

 
/ 
 

79 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М 

ДОО Скопје  
ТВ Алсат-М 

 
/ 
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2. Надзор врз работата на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 
барање 

 

Во согласност со Годишниот план за вршење програмски надзор, Агенцијата 

спроведе два редовни надзори (во април и во септември) на работењето на Македонски 

Телеком АД Скопје (Маx TV)   единствениот давател на аудиовизуелни медиумски услуги 

по барање во оваа година, и тоа во врска со почитувањето на следните обврски од 

Законот:  

 

 член 49 – „Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да 

објавуваат односно пренесуваат кинематографски дела надвор од 

периодот утврден во договорите со имателите на правата“. 

 

 член 50 – „Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да 

емитуваат програми кои може сериозно да му наштетат на физичкиот, 

психичкиот или моралниот развој на малолетните лица, особено програми 

кои содржат порнографија или непотребно насилство“. 

 

 член 60 – „Давателите на аудиовозуелни медиумски услуги по барање, 

тогаш кога тоа е изводливо и со соодветни средства, треба да го 

промовираат производството и пристапот до европски аудиовизуелни 

дела.“ 

 
Со двата надзори не беа констатирани прекршувања на овие одредби.  

 

Преглед на реализирани редовни надзори во 2016 

р.бр. период оператор 
констатирани 

прекршувања 

1 април Македонски Телеком АД Скопје (Маx TV)    / 

2 септември Македонски Телеком АД Скопје (Маx TV)    / 

A.  
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3. Надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски 
мрежи 
 

 

Со Годишниот план за вршење програмски надзор, беше предвидено редовниот 

програмски надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи да се спроведе врз избор од по два оператори евидентирани во регистарот на 

оператори кои реемитувааат програмски пакети. 

 

Во текот на годината, беа спроведени вкупно 37 надзори врз работењето на 22 

оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, и тоа во врска со исполнувањето 

на обврските утврдени во следните членови од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги: 

 

 член 50 став 5 – „Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи 

можат да емитуваат или реемитуваат програмски сервиси со 

порнографија само во кодиран облик. Забрането е емитување или 

реемитување на детска порнографија“. 

 

 член 64 став 2 – „Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку 

јавни електронски комуникациски мрежи се титлуваат на јазик различен од 

јазикот на кој оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на 

македонски јазик, или на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го 

зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија, освен 

телешопингот и рекламите“. 

 

 член 141 – „Доколку Агенцијата врз основа на извршен програмски надзор 

согласно со овој закон утврди дека оператор реемитува програмски сервис 

кој не е регистриран согласно со овој член, Агенцијата во рок од седум дена 

од извршениот програмски надзор ќе донесе решение со кое ќе му наложи на 

операторот веднаш да го исклучи реемитувањето на програмскиот 

сервис“. 

 

 член 143 – „Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на 

домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите 

ја имаат добиено дозволата за обезбедување на телевизиско или радио 

емитување и врз основа на регулирани авторски права и сродни права, 

согласно со Законот за авторските права и сродните права“. 
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Преглед на реализирани редовни надзори во 2016 

р.бр. период оператор 
констатирани 

прекршувања 

1 

јануари 

ИМПЕРИЈА САТ Чашка - аналоген пакет член 141 

2 КДС-КАБЕЛ НЕТ Прилеп - аналоген пакет / 

3 КДС-КАБЕЛ НЕТ Прилеп - дигитален пакет / 

4 

февруари 

АЛТРА - САТ 2000 Охрид - дигитален пакет член 141 

5 АЛТРА - САТ 2000 Охрид - аналоген пакет член 141 

6 АЛТРА - САТ 2000 Охрид - аналоген пакет член 64 став 2 

7 ИНФЕЛ-КТВ Охрид - дигитален пакет член 141 

8 ИНФЕЛ-КТВ Охрид - аналоген пакет / 

9 

март 

БИВ Пирамида с.Звегор Делчево - аналоген пакет / 

10 БИВ Пирамида с.Звегор Делчево - дигитален пакет / 

11 ВИВА НЕТ Берово - аналоген пакет член 141 

12 ВИВА НЕТ Берово - дигитален пакет член 141 

13 ВИВА НЕТ Берово - дигитален пакет член 143 

14 

април 

ВИНСАТ КАБЕЛ Виница  - аналоген пакет / 

15 ВИНСАТ КАБЕЛ Виница - дигитален пакет / 

16 САНЕТ КАБЕЛ САТ Виница - аналоген пакет / 

17 САНЕТ КАБЕЛ САТ Виница - дигитален пакет / 

18 

мај 

ПЕТ НЕТ  Гевгелија - аналоген пакет / 

19 ПЕТ НЕТ  Гевгелија - дигитален пакет / 

20 КАБЕЛ ДОО Струмица - аналоген пакет / 

21 
јуни 

КАБЕЛ АС КТВ  Македонски Брод - аналоген пакет / 

22 КАБЛЕКАЛЛ Кичево - дигитален пакет член 141 

23 

јули 

КДС-ВТ Пробиштип - аналоген пакет / 

24 КДС-ВТ Пробиштип - дигитален пакет / 

25 ИП СИСТЕМС Куманово - аналоген пакет / 

26 ИП СИСТЕМСКуманово - дигитален пакет / 

27 

август 

Кабел-Нет Струмица - аналоген пакет / 

28 Кабел-Нет Струмица - дигитален пакет / 

29 Неотел Скопје - дигитален пакет / 

30 

септемвр

и 

Скрембил Ново Село Струмица - аналоген пакет / 

31 Скрембил Ново Село Струмица - дигитален пакет / 

32 
ОНЕ.ВИП Скопје со подружница во Кочани - аналоген 

пакет 
/ 

33 ОНЕ.ВИП Скопје со подружница во Кочани - дигитален / 
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пакет 

34 
октомври 

ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП Куманово - дигитален пакет член 141 

35 СКУПИ КАБЛЕ Скопје - дигитален пакет член 141 

36 

ноември 

Македонски Телеком АД Скопје - дигитален пакет / 

37 
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА  ДООЕЛ Скопје - дигитален 

пакет 
член 141 
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   Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Финансиски извештај 

за реализација на Финансискиот план за 2016 година,  

со реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, 2017 година 
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2016 година оствари вкупни 

приходи во износ од 123.574.378,00 денари (Прилог 1). Наведените приходи се остварени 

од следните извори: 

 наплатена радиодифузна такса (6% од вкупно наплатените средства  наменети за 

регулирање и развој) во износ од 50.650.752,00 денари; 

 приход остварен од наплата на годишен надоместок за дозволи за телевизиско и 

радио емитување во износ од 56.807.141,00  денари; 

 приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање во износ од 8.085.718,00 денари; 

 приходи од Буџетот на РМ за исплатени финансиски средства за покривање на 

реално направените трошоци на Агенцијата во врска со изборните активности во 

2016 година и приходи од Буџетот на РМ за исполнување на законските обврски за 

време на Предвремените парламентарни избори кои се одржаа на 11 декември 

2016 година, во вкупен износ од 5.638.507,00 денари; 

 приходи од камати, средства по видување и позитивни курсни разлики во износ од 

7.876,00 денари; 

 други приходи во износ од 1.338.499,00 денари и 

 вонредни приходи во износ од 1.045.885,00 денари.  

Средствата кои според Финансискиот план на Агенцијата за 2016 година беа планирани 

да се остварат од приходи од радиодифузна такса изнесуваа 47.013.800,00 денари, а се 

реализираа приходи од 50.650.752,00 денари.  

Планираните приходи од дозволи за телевизиско и радио емитување    изнесуваа 

47.000.000,00 денари, а беа остварени 56.807.141,00 денари. Во 2016 година две трговски 

радиодифузни друштва со дозвола за емитување на телевизиска програма на локално 

ниво преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа не го платија годишниот 

надоместок за дозволата за телевизиско емитување.  

Од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на аудиовизуелни 

медиумски услуги по барање беа планирани приходи во износ од 7.156.500,00 денари, а 

за истите беа реализирани средства во износ од 8.085.718,00 денари. Овој надоместок 

изнесува 0,5% од вкупниот годишен приход на операторот кој реемитува програмски 

сервиси или на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, остварен со 

реемитување на програмски сервиси или со обезбедување на аудиовизуелни медиумски 

услуги по барање во текот на претходната календарска година. Бидејќи овој надоместок 

зависи од висината на остварените приходи на операторите по горенаведените основи во 

претходната година, тешко е да се предвиди износот кој ќе се наплати. 

Во 2016 година Агенцијата оствари прилив на средства и од Буџетот на Република 

Македонија за исполнување на законските обврски во врска со изборните активности во 

2016 година, и тоа во износ од 5.638.507,00 денари.   
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Од камати, средства по видување и позитивни курсни разлики се остварени средства во 

износ од 7.876,00 денари. Тоа се приходи од средствата кои ги имаме на нашата жиро 

сметка во деловната банка. 

Од други приходи се остварени средства во износ од 1.338.499,00 денари. Тие се 

остварени од издадени транзитни фактури од страна на Агенцијата за потрошена 

електрична енергија, продажба на возило, уплати за тендерски документации и други 

уплати.  

Од вонредни приходи се остварени средства во износ од 1.045.885,00 денари. Истите се 

однесуваат за пресметка на затезна камата за задоцнета уплата на надоместокот за 

дозвола за телевизиско емитување за радиодифузерот ПИНК 15. Оваа уплата беше 

извршена од страна на друго правно лице кое го презеде долгот од стечајната маса на 

радиодифузерот ПИНК 15. 

Вкупните расходи во 2016 година изнесуваат 94.988.083,00 денари и се помали во однос 

на планираните расходи според усвоениот Финансиски план за 2016 година (Прилог 1). 

 на расходните ставки од групата (400) Потрошени канцелариски материјали се 

планирани средства во износ од 2.157.400,00 денари, а се потрошени 1.212.927,00 

денари; 

 на расходните ставки од групата (401) за Потрошена енергија се планирани 

средства во износ од 3.906.000,00 денари, а се потрошени 2.465.767,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (402) Инвестиционо одржување на средства се 

планирани средства во износ од 3.524.600,00 денари, а се потрошени 487.486,00 

денари; 

 на расходните ставки од групата (403) Други услуги се планирани средства во 

износ од 472.000,00 денари, а се потрошени 23.651,00 денар; 

 на расходните ставки од групата (404) Превозни транспортни услуги се планирани 

средства во износ од 1.960.000,00 денари, а се потрошени 1.185.742,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (405) Издатоци за репрезентација се планирани 

средства во износ од 1.250.000,00 денари, а се потрошени 471.973,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (408) за Наемнини се планирани средства во 

износ од 1.122.000,00 денари, а се потрошени 407.032,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (409) Други материјални расходи се планирани 

средства во износ од 980.000,00 денари, а се потрошени 367.620,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (410) за Провизија за платен промет се планирани 

средства во износ од 200.000,00 денари, а се потрошени 87.366,00 денари; 

 на расходна ставка од групата (411) за Кредити и камати за кредити се планирани 

средства во износ од 23.800.000,00 денари, а се потрошени 19.943.981,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (412) за Премии за осигурување се планирани 

средства во износ од 245.000,00 денари, а се потрошени 158.361,00 денари; 
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 на расходните ставки од групата (413) за Дневници за службени патувања и патни 

трошоци се планирани средства во износ од 2.130.000,00 денари, а се потрошени 

1.669.906,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (414) за Надоместоци на трошоци на работници и 

граѓани се планирани средства во износ од 10.975.000,00 денари, а се потрошени 

9.586.970,00 денари; 

 на расходната ставка од групата (415) Негативни курсни разлики не се планирани 

средства а се потрошени 4.236,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (416) за Членарини се планирани средства во 

износ од 315.000,00 денари, а се потрошени 148.272,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (417) за Интелектуални и други услуги се 

планирани средства во износ од 18.175.000,00 денари, а се потрошени 

8.042.928,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (418) Останати други расходи се планирани 

средства во износ од 5.324.300,00 денари, а се потрошени 1.747.082,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (42) Средства за посебни намени се планирани 

средства во износ од 14.000.000,00 денари, а се потрошени 5.405.783,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (440)  Средства за градежни објекти се планирани 

средства во износ од 265.000,00 денари, а се потрошени 138.163,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (441) Средства за опрема се планирани средства 

во износ од 8.217.200,00 денари, а се потрошени 3.874.692,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (442) Други капитални средства се планирани 

средства во износ од 1.140.000,00 денари, а се потрошени 560.100,00 денари; 

 на расходните ставки од групата (450) Помошти, донации и други давања на 

субјекти се потрошени 1.792.500,00 денари; 

 на расходните ставки (460) Вкалкулирани плати, се планирани средства во износ 

од 40.363.300,00 денари, а се потрошени средства во износ од 34.974.838,00 

денари. 

 на расходните ставки (470) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот, се 

потрошени средства во износ 108.076,00 денари. 

Податоците за реализираните приходи и остварени расходи во 2016 година по 

организациона структура се претставени во Прилог бр.2  

Вкупно реализираните приходи во 2016 година, во однос на вкупно остварените расходи 

во истата година, се поголеми за 28.586.295,00 денари. 

Сметководствената вредност на основните средства во Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги на крајот на 2016 година изнесува 256.187.678,00 

денари. Пресметаната амортизација (исправка на вредноста) за 2016 година изнесува 

12.149.946,00 денари. 

По завршната сметка за 2016 година имаме побарувања во износ од 469.994,00 денари. 

Тие се однесуваат на побарувања по основ на данок на додадена вредност. 
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Вкупните побарувања на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по основ 

на издадени фактури во минати години, според Завршната сметка за 2016 година, 

изнесуваат 19.095.440,00 денари. 

Вкупните обврски кои ги има Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кон 

доверители според Завршната сметка за 2016 година изнесуваат 4.028.773,00 денари. 

Исто така, пресметан е и данок на добивка, кој според Завршната сметка изнесува 

3.667.465,00 денари. 
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                                                                                                            Прилог 1 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2016 ГОДИНА 

 

А РАСХОДИ 

 

Поставка Расходи 
Планирано 

2016 

Реализирано 

2016 

 Вкупно расходи 141.314.300,00 94.988.083,00 

400 Потрошени материјали 2.157.400,00 1.212.927,00 

400002 Ситен инвентар во употреба 300.000,00 77.133,00 

400003 Униформи, обувки облека 330.400,00 238.133,00 

400100 Потрошено гориво, мазиво и сл. 472.000,00 192.571,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 335.000,00 268.249,00 

400500 Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл. 452.000,00 286.831,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 150.000,00 150.010,00 

400900 Потрошени резервни делови 118.000,00 0,00 

401 Потрошена енергија 3.906.000,00 2.465.767,00 

401000 Потрошена електрична енергија 2.346.000,00 1.934.278,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 1.560.000,00 531.489,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 3.524.600,00 487.486,00 

402010 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли 500.000,00 56.844,00 

402020 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел 10.000,00 0,00 

402030 
Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и 

софтвер 
707.000,00 300.794,00 

402040 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема 1.671.400,00 129.848,00 

402050 Поправка, одржување на градежни објекти 636.200,00 0,00 

403 Други услуги 472.000,00 23.651,00 

403400 Печатарски услуги 472.000,00 23.651,00 

404 Превозни транспортни услуги 1.960.000,00 1.185.742,00 

404500 Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.) 450.000,00 280.993,00 

404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично 1.500.000,00 900.363,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 10.000,00 4.386,00 

405 Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација 1.250.000,00 471.973,00 

405000 Издатоци за репрезентација 1.250.000,00 471.973,00 

408 Наемнини 1.122.000,00 407.032,00 

408000 Наемнина за корис градежни објекти 1.062.000,00 407.032,00 

408100 Наемнина за користење опрема 30.000,00 0,00 

408500 Останати видови наемнини 30.000,00 0,00 

409 Други материјални расходи 980.000,00 367.620,00 

409000 Судски и административни такси 400.000,00 114.818,00 

409100 Издатоци за стручна литература 260.000,00 161.090,00 
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409200 Расходи за учество на семинар,советување и сл, 200.000,00 71.049,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 120.000,00 20.663,00 

410 Провизија за платен промет 200.000,00 87.366,00 

410100 Провизија за платен промет 150.000,00 69.482,00 

410200 Банкарска провизија 50.000,00 17.884,00 

411 Кредити и камати за кредити 23.800.000,00 19.943.981,00 

411000 Кредити и камата за кредити 23.800.000,00 19.943.981,00 

412 Премии за осигурување 245.000,00 158.361,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 125.000,00 86.640,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила 120.000,00 71.721,00 

413 Дневници за службени патувања и патни трошоци 2.130.000,00 1.669.906,00 

413000 Дневници за службени патувања во земјата 130.000,00 78.779,00 

413100 Дневници за службени патувања во странство 400.000,00 332.460,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата 40.000,00 22.700,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство 750.000,00 629.800,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј. 80.000,00 13.200,00 

413500 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство 700.000,00 590.591,00 

413720 Др.надом.во врска со служ.пат. во странство 30.000,00 2.376,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 10.975.000,00 9.709.601,00 

414000 Надомест за трошоци за превоз до работа и од работа 200.000,00 
65.421,00 

 

414800 Јубилејни награди 135.000,00 122.631,00 

414900 Други надоместоци 1.000.000,00 725.183,00 

414901 Други надоместоци-Членови на Совет на Агенцијата 9.640.000,00 8.796.366,00 

415 Негативни курсни разлики 0,00 4.236,00 

415000 Негативни курсни разлики 0,00 4.236,00 

416 Членарини 315.000,00 148.272,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации 315.000,00 148.272,00 

417 Интелектуални и други услуги 18.175.000,00 8.042.928,00 

417100 Договорни услуги 12.336.000,00 5.115.033,00 

417500 Нотарски услуги      100.000,00 10.235,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги     370.000,00 34.040,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражување 4.265.000,00 1.749.978,00 

417900 Други услуги од правни лица 1.104.000,00 1.133.642,00 

418 Останати други расходи 5.324.300,00 1.747.082,00 

418800 Други расходи 5.324.300,00 1.747.082,00 

42 Средства за посебни намени 14.000.000,00 5.405.783,00 

420300 Други расходи за меѓународна соработка-Ипа проект 14.000.000,00 5.405.783,00 

440 Средства за градежни објекти 265.000,00 138.163,00 

440100 Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти 265.000,00 138.163,00 

441 Средства за опрема 8.217.200,00 3.874.692,00 

441000 Купување на канцелариски мебел 400.000,00 100.000,00 

441100 Купување на моторни возила 3.497.200,00 396.168,00 

441200 Купување-набавка на информа. и видео опрема 1.820.000,00 1.441.128,00 

441500 Купување-набавка на друга опрема 2.500.000,00 1.937.396,00 

442 Други капитални средства 1.140.000,00 560.100,00 
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442100 Откуп на патенти,лиценци и други права 1.140.000,00 560.100,00 

450 Помошти, донации и други давања на субјекти 792.500,00 1.792.500,00 

450100 Помошти и други давања на субјекти 792.500,00 1.792.500,00 

460 Вкалкулирани плати 40.363.300,00 34.974.838,00 

460000 Нето плати и нодомести на плати 27.002.024,00 23.418.421,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 2.463.077,00 2.113.101,00 

460300 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување 7.265.470,00 6.295.526,00 

460310 Придонес за вработување 484.376,00 419.712,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 2.946.545,00 2.553.196,00 

460330 Придонес за професионално заболување 201.808,00 174.882,00 

470 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот 0,00 108.076,00 

470000 Други даноци 0,00 108.076,00 

 

 

Б ПРИХОДИ 

 

Ставка Приходи 
Планирано 

2016 

Реализирано 

2016 

 Планиран приход за финансирање од радиодифузна такса 47.013.800,00 50.650.752,00 

 Планирани приходи од дозволи 47.000.000,00 56.807.141,00 

 Буџет 10.144.000,00 5.638.507,00 

 
Надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на 

јавна електронска комуникациска мрежа 
7.156.500,00 8.085.718,00 

 Средства од минати години 30.000.000,00 0,00 

 
Приходи од камати, средства по видување и позитивни курсни 

разлики 
0,00 7.876,00 

 Други приходи 0,00 1.338.499,00 

 Вонредни приходи 0,00 1.045.885,00 

 Вкупно 141.314.300,00 123.574.378,00 
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                                                                                                                         Прилог 2 

 

  РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА   

ЗА 2016 ГОДИНА ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016 ГОДИНА  

КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

Ставка Приходи Реализирани 

средства 

 Приходи од наплатена радиодифузна такса 50.650.752,00 

 Приход од надоместок за дозволи за телевизиско или радио емитување 56.807.141,00 

 Буџет 5.638.507,00 

 Приход од надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на 

јавна електронска комуникациска мрежа 

8.085.718,00 

 Приходи од камати, средства по видување и позитивни курсни разлики 7.876,00 

 Други приходи 1.338.499,00 

 Вонредни приходи 1.045.885,00 

 Вкупно 123.574.378,00 

 

 

 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016 ГОДИНА  

КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

400 Потрошени материјали 286.831,00 

400500 Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл. 286.831,00 

401 Потрошена енергија 2.465.767,0

0 

401000 Потрошена електрична енергија 1.934.278,0

0 

401100 Потрошена топлинска енергија 531.489,00 

404 Превозни транспортни услуги 1.185.742,0

0 

404500 Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)                                                                   280.993,00 

404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично                                                        900.363,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 4.386,00 

405 Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација 471.973,00 

405000 Издатоци за репрезентација                                                                                                                        471.973,00 

408 Наемнини 407.032,00 

408000 Наемнина за користење градежни објекти                                                                               407.032,00 

408100 Наемнина за користење на опрема 0,00 
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408500 Останати видови наемнини 0,00 

409 Други материјални расходи                                                                                                 367.620,00 

409000 Судски и административни такси                                      114.818,00 

409100 Издатоци за стручна литература 161.090,00 

409200 Расходи за учество на семинар,советување и сл, 71.049,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 20.663,00 

410 Провизија за платен промет                                                                      87.366,00 

410100 Провизија за платен промет 69.482,00 

410200 Банкарска провизија                                                                            17.884,00 

411 Кредити и камати за кредити 19.943.981,00 

411000 Кредити и камати за кредити 19.943.981,00 

412 Премии за осигурување 158.361,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 86.640,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила                                                           71.721,00 

413 Дневници за службени патувања и патни трошоци 1.669.906,00 

413000 Дневница за службени патувања во земјата 78.779,00 

413100 Дневница за службени патувања во странство 332.460,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј. 22.700,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство 629.800,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј. 13.200,00 

413500 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство 590.591,00 

413720 Др.надом.во врска со служ.пат. во странство 2.376,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 9.709.601,00 

414000 Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа 65.421,00 

414800 Јубилејни награди 122.631,00 

414900 Други надоместоци 725.183,00 

414901 Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата 8.796.366,00 

415 Курсни разлики 4.236,00 

415100 Негативни курсни разлики 4.236,00 

416 Членарини 148.272,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации                                               148.272,00 

417 Интелектуални и други расходи 1.092.613,00 

417100 Договорни услуги 1.058.573,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги 34.040,00 

418 Останати други расходи 390.356,00 

418800 Други расходи                                                       390.356,00 

42 Средства за посебни намени 5.405.783,00 

420300 Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект 5.405.783,00 

440 Средства за градежни објекти 138.163,00 

440100 Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти  138.163,00 

441 Средства за опрема 496.168,00 

441000 Купување на канцелариски мебел 100.000,00 

441100 Купување на моторни возила 396.168,00 

442 Други капитални средства 560.100,00 

442100 Откуп на патенти, лиценци и други права 560.100,00 

450 Помошти, донации и други давања на субјекти 1.792.500,00 

450100 Помошти и други давања на субјекти 1.792.500,00 
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460 Вкалкулирани плати 34.974.838,00 

460000 Нето плати и надомести на плати 23.418.421,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 2.113.101,00 

460300 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување 6.295.526,00 

460310 Придонес за вработување 419.712,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 2.553.196,00 

460330 Придонес за професионално заболување 174.882,00 

47 Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот 108.076,00 

470000 Други даноци 108.076,00 

 Вкупно 81.865.285,00 

 

 

 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2016 ГОДИНА  

КОИ  СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

 

 

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ  

И НА СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА 

 

403 Други услуги 23.331,00 

403400 Печатарски услуги                                                       23.331,00 

417 Интелектуални и други услуги 55.317,00 

417100 Договорни услуги                                                       55.317,00 

418 Останати други расходи 540.088,00 

418800 Други расходи                                                       540.088,00 

 Вкупно 618.736,00 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ 

 

402 Инвестиционо одржување на средствата 0,00 

402030 Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер                                                          0,00 

417 Интелектуални и други услуги 4.001.243,00 

417100 Договорни услуги                                                       4.001.243,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражувања 0,00 

442 Други капитални средства 0,00 

442100 Откуп на патенти, лиценци и други права 0,00 

 Вкупно 4.001.243,00 
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СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ 

 

402 Инвестиционо одржување на средствата 0,00 

402030 Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер                                                          0,00 

417 Интелектуални и други услуги 10.235,00 

417100 Договорни услуги                                                 0,00 

417500 Нотарски услуги                                                       10.235,00 

418 Останати други расходи 28.433,00 

418800 Други расходи                                                       28.433,00 

 Вкупно 38.668,00 

 

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ 

 

400 Потрошени материјали 926.096,00 

400002 Ситен инвентар во употреба. 77.133,00 

400003 Униформи, обувки, облека 238.133,00 

400100 Потрошено гориво,мазиво и сл. 192.571,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 268.249,00 

400500 Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл. 0,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 150.010,00 

400900 Потрошени резервни делови 0,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 487.486,00 

402010 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли                                                          56.844,00 

402020 Поправки извршени на добрата, сервис, монтажа на мебел 0,00 

402030 Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер                                                          300.794,00 

402040 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема                                                         129.848,00 

402500 Поправка, одржување на градежни објекти 0,00 

417 Интелектуални и други услуги 933.642,00 

417100 Договорни услуги                                                       0,00 

417900 Други услуги од правни лица 933.642,00 

418 Останати други расходи 758.425,00 

418800 Други расходи                                                       758.425,00 

441 Средства за опрема 3.378.524,00 

441200 Купување-набавка на машини,уреди,инструменти 1.441.128,00 

441500 Купување-набавка на друга опрема 1.937.396,00 

 Вкупно 6.484.173,00 
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СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА 

 

402 Инвестиционо одржување на средствата 0,00 

402030 Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер                                                          0,00 

417 Интелектуални и други услуги 1.949.978,00 

417100 Договорни услуги                                                       0,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражувања 1.749.978,00 

417900 Други услуги од правни лица 200.000,00 

418 Останати други расходи 30.000,00 

418800 Други расходи                                                       30.000,00 

 Вкупно 1.979.978,00 

 

 

Групирањето на трошоците по организациона структура е направено врз основа на 

надлежноста на секој соодветен сектор за спроведување на одредена активност на 

Агенцијата. 
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Споредбена  анализа  на реализирани приходи и расходи на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги во 2016 година во однос на реализација на истите 

во претходната 2015 година 

 

Реализираните приходи и расходи во 2015 и 2016 година се дадени во табелата подолу 

(Прилог 2.1). 

Кога ќе се изврши споредба на реализираните приходи во 2016 година со реализираните 

приходи во 2015 година, може да се забележи следново: 

Прибраните средства по основ на наплатата на радиодифузна такса во 2015 година се 

повисоки во споредба со овие средства од 2016 година, кои изнесуваат 50.650.752,00 

денари.  

Во 2016 година имаме средства коишто се уплатени од страна на Буџетот на Република 

Македонија и истите беа строго наменски за финансирање на активностите на  Агенцијата 

за време на изборниот процес, согласно Изборниот законик. Тие во 2016 година 

изнесуваат 5.638.507,00 денари. Вакви средства немаме остварено во 2015 година. 

Наплатените средства од дозволи за телевизиско или радио емитување изнесуваат 

56.807.141,00 денари и тие се повисоки во однос на 2015 година. Треба да се напомене 

дека сите субјекти го платија надоместокот, освен две друштва со дозвола за телевизиско 

емитување на локално ниво преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа. 

Зголемувањето на надоместокот по оваа основа се должи на зголемувањето на БДП 

(Бруто домашен производ), кој е дел од формулата за пресметка на надоместокот. 

Надоместокот за надзор од операторите кои реемитуваат програмски сервиси и 

давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање почна да се остварува од 

2014 година, со стапувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги. Овој надоместок во 2016 година изнесува 8.085.718,00 денари, додека во 2015 

година беше помал и изнесуваше 7.501.535,00 денари. 

Во 2016 година се остварени и приходи од камати, средства по видување и позитивни 

курсни разлики во износ од 7.876,00 денари, додека по истиот основ во 2015 година се 

остварени поголеми средства, во износ од 193.819,00 денари. 

Од други приходи во 2016 година се остварени средства во износ од 1.338.499,00 денари, 

кои во 2015 година изнесуваа 724.231,00 денар. 

Исто така, во 2016 година се остварени и вонредни приходи во износ од 1.045.885,00 

денари, додека во 2015 година по истиот основ не се остварени средства. 

Разликите помеѓу реализираните расходи на одредени ставки во 2015 и 2016 година е од 

следните причини: 
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На позицијата (408000) Наемнина за користење на градежни објекти објекти во 2015 

година беа реализирани 2.766.948,00 денари, додека по истиот основ во 2016 година, беа 

исплатени 407.032,00 денари. Разликата е резултат на тоа што Агенцијата во текот на 

2015 година користеше деловен простор под закуп заклучно со 30 јуни, а од 1 јули 2015 

година се всели во новиот деловен објект, што значи дека во 2016 година за закуп на 

деловниот објект не се исплаќани парични средства. 

На расходната ставка (411000) Кредити и камати за кредити во 2015 година се потрошени 

средства во износ од 3.185.353,00 за исплата на главница и камата на главницата, додека 

во 2016 година по истиот основ се исплатени 19.943.981,00 денар. Во овие средства се 

содржани и 14.000.000,00 денари кои Агенцијата предвремено ги отплати на деловната 

банка во 2016 година. Средствата беа планирани со усвоениот Финансиски план на 

Агенцијата за 2016 година. 

На расходната ставка (414901) Други надоместоци-Членови на Советот на Агенцијата во 

2015 година се потрошени средства во износ од 7.565.077,00 денари, додека во 2016 

година е потрошен износ од 8.796.366,00 денари. Разликата е поради тоа што во 2016 

година, покрај членовите на Советот на Агенцијата, беа исплатени средства и за 

Привремената комисија за следење на медиумското претставување на изборните 

активности во Агенцијата, во период од 100 дена.  

На расходната ставка (417) Договорни услуги во 2016 година има исплатено средства во 

износ од 8.042.928,00 денари. Во 2015 година беа потрошени средства во износ од 

3.696.171,00 денар. Ова разлика се должи на тоа што во 2016 година беа ангажирани 

надворешни соработници преку агенција за привремени вработувања за мониторинг на 

изборните активности во 2016 година. 

На расходната ставка (420300) Други расходи за меѓународна соработка - ИПА  проект, во 

текот на 2015 година се исплатени средства во износ од 1.150.538,00 денари, додека во 

текот на 2016 година 5.405.783,00 денари. Средствата во 2016 година се однесуваат за 

национално кофинансирање на ИПА проекти на Агенцијата. 

На позицијата (440100) Изградба, реконструкција и адаптација на градежни објекти во 

2015 година беа реализирани средства во износ од 122.382.131,00 денари, додека по 

наведениот основ во 2016 година, се потрошени 138.163,00 денари. Разликата е резултат 

на тоа што во 2015 година во целост е завршен и предаден во употреба деловниот објект 

во кој е сместена Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и исплатени се 

сите средства за изградба на истиот. 

На позицијата (441000) Купување - набавка на канцелариски мебел во 2015 година се 

платени средства во износ од 5.061.680,00 денари, додека во 2016 година по истата 

основа се потрошени 100.000,00 денари. Со потрошените средства во 2015 година е 

опремен со мебел деловниот објект на Агенцијата. 
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На позицијата (441200) за набавка на информатичка опрема во 2015 година се платени 

средства во износ од 468.620,00 денари. Во 2016 година беа потрошени средства во 

износ од 1.441.128,00 денари. Средствата во 2016 година се за набавка на ИКТ 

(Информатичка комуникациска технологија) опрема – компјутери, за набавка на ИКТ 

средства, за набавка на мултифункциски принтери. 

На позицијата (441500) за набавка на друга опрема во 2016 година се потрошени 

средства во износ од 1.937.396,00 денари. Најголем дел од овие средства беа наменети 

за аудио и видео опрема за симултан превод и снимање на седниците на Агенцијата. Во 

2015 година за набавка на друга опрема беа потрошени средства во износ од 496.640,00 

денари. 

На позицијата (450100) Помошти, донации и други давања на субјекти во 2015 година се 

потрошени 792.500,00 денари за исплати на рати на веќе реализирани проекти од јавен 

интерес, додека во 2016 година се потрошени 1.792.500,00 денари, односно разликата во 

2016 година е од причина што Агенцијата донираше 1.000.000,00 (еден милион) денари 

на Црвениот Крст на Република Македонија за поплавените подрачја. 

На расходната ставка (460) Вкалкулирани плати во 2016 година се потрошени средства 

во износ од 34.974.838,00 денари, додека пак во 2015 година потрошените средства 

изнесуваат 33.327.494,00 денари.  

Расходите кои се наведени се во рамките на планираните износи во усвоениот 

Финансиски план на Агенцијата за 2016 година. 
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                                                                                                         Прилог 2.1 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ВО 2015 И 2016 ГОДИНА  

 

А РАСХОДИ 
 

Поставка Расходи 
Реализирано 

2015 
Реализирано 

2016 

 Вкупно расходи 191.565.690,00 94.988.083,00 

400 Потрошени материјали 698.549,00 1.212.927,00 

400002 Ситен инвентар во употреба 26.422,00 77.133,00 

400003 Униформи, обувки, облека 0,00 238.133,00 

400100 Потрошено гориво,мазиво и сл. 232.346,00 192.571,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 152.147,00 268.249,00 

400500 Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл. 181.379,00 286.831,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 106.255,00 150.010,00 

400900 Потрошени резервни делови 0,00 0,00 

401 Потрошена енергија 2.293.050,00 2.465.767,00 

401000 Потрошена електрична енергија 1.517.105,00 1.934.278,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 775.945,00 531.489,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 1.276.349,00 487.486,00 

402010 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли 60.767,00 56.844,00 

402020 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-мебел 0,00 0,00 

402030 
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и 
софтвер 

442.933,00 300.794,00 

402040 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема 772.649,00 129.848,00 

403 Други услуги 26.455,00 23.651,00 

403400 Печатарски услуги 26.455,00 23.651,00 

404 Превозни транспортни услуги 1.482.738,00 1.185.742,00 

404500 Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.) 433.332,00 280.993,00 

404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично 1.049.406,00 900.363,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 0,00 4.386,00 

405 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 434.532,00 471.973,00 

405000 Издатоци за репрезентација 434.532,00 471.973,00 

408 Наемнини 2.766.948,00 407.032,00 

408000 Наемнина за користење градежни објекти 2.766.948,00 407.032,00 

408100 Наемнина за користење опрема 0,00 0,00 

408500 Останати видови наемнини 0,00 0,00 

409 Други материјални расходи 629.584,00 367.620,00 

409000 Судски и административни такси 274.586,00 114.818,00 

409100 Издатоци за стручна литература 187.425,00 161.090,00 

409200 Расходи за учество на семинар,советување и сл, 102.700,00 71.049,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 64.873,00 20.663,00 

410 Провизија за платен промет 88.851,00 87.366,00 

410100 Провизија за платен промет 74.483,00 69.482,00 
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410200 Банкарска провизија 14.368,00 17.884,00 

411 Кредити и камати за кредити 3.185.353,00 19.943.981,00 

411000 Кредити и камати за кредити 3.185.353,00 19.943.981,00 

411100 Казнена камата 0,00 0,00 

412 Премии за осигурување 173.103,00 158.361,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права  111.154,00 86.640,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила 61.949,00 71.721,00 

413 Дневници за службени патувања и патни трошоци 1.181.968,00 1.669.906,00 

413000 Дневници за службени патувања во земјата 143.490,00 78.779,00 

413100 Дневници за службени патувања во странство 204.138,00 332.460,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата 43.477,00 22.700,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство 346.732,00 629.800,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј. 126.312,00 13.200,00 

413500 
Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во 
странство 

317.809,00 590.591,00 

413720 Др.надом.во врска со служ.пат. во странство 10,00 2.376,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 8.294.552,00 9.709.601,00 

414000 Надомест за трошоци за превоз до работа и од работа 82.835,00 65.421,00 

414800 Јубилејни награди 0,00   122.631,00 

414900 Други надоместоци 646.640,00   725.183,00 

414901 Други надоместоци – Членови на Совет на Агенцијата 7.565.077,00   8.796.366,00 

415 Негативни курсни разлики 477,00   4.236,00 

415000 Негативни курсни разлики 477,00   4.236,00 

416 Членарини 160.378,00 148.272,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации 160.378,00 148.272,00 

417 Интелектуални и други услуги 3.696.171,00 8.042.928,00 

417100 Договорни услуги 738.368,00 5.115.033,00 

417500 Нотарски услуги 41.025,00 10.235,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги 0,00 34.040,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражување 1.572.693,00 1.749.978,00 

417900 Други услуги од правни лица 1.344.085,00 1.133.642,00 

418 Останати други расходи 1.263.923,00 1.747.082,00 

418800 Други расходи 1.263.923,00 1.747.082,00 

42 Средства за посебни намени 1.150.538,00 5.405.783,00 

420300 Други расходи за меѓународна соработка-Ипа проект 1.150.538,00 5.405.783,00 

440 Средства за градежни објекти 122.382.131,00 138.163,00 

440100 
Изградба, реконструкција и адаптација на градежни 
објекти 

122.382.131,00 138.163,00 

441 Средства за опрема 7.019.258,00 3.874.692,00 

441000 Купување на канцелариски мебел 5.061.680,00 100.000,00 

441100 Купување на моторни возила 992.318,00 396.168,00 

441200 Купување набавка на информатичка и видео опр. 468.620,00 1.441.128,00 

441500 Купување-набавка на друга опрема 496.640,00 1.937.396,00 

442 Други капитални средства 26.846,00 560.100,00 

442100 Откуп на патенти,лиценци и други права 26.846,00 560.100,00 

450 Помошти, донации и други давања на субјекти 0,00 1.792.500,00 

450100 Помошти и други давања на субјекти 0,00 1.792.500,00 

460 Вкалкулирани плати 33.327.494,00 34.974.838,00 

460000 Нето плати и нодомести на плати 22.331.770,00 23.418.421,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 1.997.304,00 2.113.101,00 




