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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

До:  

 

Предмет: Одговор на претставка 

Почитувана , 

Вашата претставка (наш арх. бр. 3154 од 18 септември 2019 г.), до нас -

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, беше препратена од -

Агенцијата за електронски комуникации каде што првично сте ја доставиле, но, за 

да можеме конкретно да ја разгледаме, неопходно е - точно да посочите: 

На кој датум била емитувана аvдиовизуелната содржина што ја сметате за 

проблематична, кој е нејзиниот назив и точно за каков вид програма станува збор: 

игран филм, серија / серијал, документарен филм, реклама, информативна програма, 

шоу-програма, итн.? Заради регулациска објективност - според контекстот на јавно 

емитуваната аудиовизуелна содржина (програмски распоред/ жанр/ целна публика), 

анализите се прават врз основа на - интегрални снимки на конкретна аудиовизуелна 

целина, а се врз основа на - Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(ЗМВМУ) и на соодветните подзаконски акти. Оттаму, бараните податоци се 

неопходни бидејќи воспоставуваат основа за проверка веќе на Вашето прво тврдење 

од претставката, дека (цитат): „Би сакала да знам дали на нашите телевизиски 
канали е дозволено во 21 часот навечер да тече програма, т.е. филм во кој има 

голи и непријатни сцени од мажи (двајца мажи)." 

Ако под - „наши телевизиски канали" подразбирате - македонски 
радиодифузери, тогаш Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

(АВМУ) секако има - директна надлежност над програмскиот сервис (емитуваната 

содржина), во случајов регулаторно опфатена со членот 50 од ЗАВМУ, и разработена 

во подзаконскиот акт - ,,Правилник за заштита на малолетните лица". Но, ако под таа 

фраза подразбирате - „оператор на јавна електронска комуникациска мрежа" -

преку кој посочениот „М1" ТВ-канал го примате во пакет со други (странски) канали, 

тогаш нештата излегуваат од стриктната надлежност на АВМУ, односно -

процедурата за целата регулаторна постапка се усложнува. 

Можеби Ве збунило тоа што програмскиот сервис / каналот бил преведен 

(титлуван) на македонски јазик, но, сепак, во рамките на опишаниве регулаторни 

околности / услови, најнапред Ви посочуваме дека - нема македонски

радиодифузер со име - „М1", кој би бил под директна регулациска надлежност на 

АВМУ, а, пак, хрватски (сателитски / интернет) радиодифузер со име - „М1" е 
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евидентиран во постојниот регистар странски канали што се реемитуваат (на пример) преку кабелскиот 

оператор- Македонски Телеком А.Д. - Скопје. 

Надлежности за постапување врз странските канали имаат регулаторните тела од земјите каде 

што се формирани овие канали и за нив важи медиумската регулатива во соодветните земји. 

Во согласност со член 45 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Агенцијата 

може да преземе мерки со кои времено ќе ја ограничи слободата на прием, односно на реемитување на 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на нашата држава само 

доколку сервисите од други држави очигледно, сериозно и тешко ги прекршуваат одредбите од членовите 

48 (говор на омраза) и 50 (заштита на малолетници) и се исполнети другите услови од овој член. 

АВМУ досега не се соочила со: „очигледно, сериозно и тешко" (чл. 45 од ЗААВМУ) -
прекршување на посочените законски забрани npeкv реемитување аудио или аудиовизуеЈlНИ медиумски 

услуги - од други држави. 

Доколку сакате детално да се информирате за македонскиот регулаторен пристап кон аудио и за 

аудиовизуелни содржини потенцијално проблематични во однос на заштитата на малолетната публика, 

Ви го посочуваме - ,,Правилникот за заштита на малолетните лица", достапен на - avmu.mk, веб

страницата на Агенцијата. 

Со почит, 
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