Контролен
административен
надзор врз ТВ Гурра
Скопје, 20 мај 2022г. –
Агенцијата изврши контролен
административен надзор врз ТВ Гурра за да утврди дали
радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна
опомена, упатена заради необезбедување на информациите кои
треба да им се достапни на корисисниците .
При надзорот е констатирано дека ТВ Гурра на програмата
емитувана на 9 мај 2022 година не ги обезбеди информациите што
треба да им се направат достапни на корисниците.
Извештајот е достапен на следниот линк:
ТВ Гурра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Редовен
административен
надзор врз радијата Јон,
Метрополис, Антена 5 и Канал
77
Скопје, 20 мај 2022г. – За законските обврски коишто се
однесуваат на импресум, информации достапни до корисниците,
идентификација на радиодифузер, правила за емитување аудио
комерцијални комуникации, обврски при обезбедување квизови или
други облици на наградно учествување, користење телефонски
услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување
игри на среќа редовен административен надзор е извршен врз
радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и Канал 77 .

При надзорите не се констатирани прекршувања на обврските од
ЗААВМУ и Законот за медиуми.
Извештаите се достапни на следните линкови:
РА Јон – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97
од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Јон – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93
и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Метрополис – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и
член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Метрополис– (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52,
член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Антена 5 – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и
член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Антена 5 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52,
член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Канал 77 – ( член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и
член 97 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Канал 77 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52,
член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Контролен програмски надзор
врз ТВ Гурра
Скопје, 20 мај 2022г. – Агенцијата изврши контролен програмски
надзор врз ТВ Гурра за да утврди дали радиодифузерот постапил
по Решението за преземање меркa јавна опомена, упатенo заради

непочитување на обврската за дневно емитување најмалку 30%
програма изворно создадена како македонски аудио или
аудиовизуелни дела .
При надзорот е констатирано дека на програмата емитувана на 9
мај 2022 година ТВ Гурра не емитуваше најмалку 30% програма
изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни
дела, ниту пак најмалку половина од заканскиот минимум во
период од 7:00 до 19:00 часот.
Извештајот е достапен на следниот линк:
ТВ Гурра – (Член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Редовен програмски надзор врз
радијата Јон, Метрополис,
Антена 5 и Канал 77
Скопје, 20 мај 2022г. – За обврските коишто се однесуваат на
употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку
18 часа програма на радијата и емитување на доброволно
пријавениот процент македонска музика, редовен програмски
надзор е извршен врз радијата Јон, Метрополис, Антена 5 и
Канал 77 .
При надзорот не се констатирани прекршувања на обврските од
ЗААВМУ.
Извештаите се достапни на следните линкови:
РА Јон – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и член 90 од
ЗААВМУ) – 20.05.2022

РА Метрополис – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Антена 5 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022
РА Канал 77 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

Редовен програмски надзор врз
операторот Антена АС КТВ
Скопје, 20 мај 2022г. – За обврските коишто се однесуваат на
регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување
на програмите коишто ги реемитуваат операторите, извршен е
редовен програмски надзор врз операторот Антена АС КТВ од
Кичево .
Надзорот покажа дека операторот Антена АС КТВ на 20 мај 2022
година за своите корисници го реемитувал програмскиот сервис
„Russia Today Documentary “ кој не е опфатен со потврдата за
регистрација на програмски сервиси издадена од Агенцијата.
Извештајот е достапен на следниот линк:
Антена АС КТВ – (член 141 од ЗААВМУ) – 20.05.2022

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ
Скопје, 18 мај 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги го осудува повикувањето на новинарката на
„Сакам да кажам“ на службен полициски разговор поради објавен

текст и истакнува дека ваквите дејствија ја загрозуваат
слободата на медиумите .
Апсолутно е неприфатливо да се повикуваат новинари на
информативни разговори за објавени написи од јавен интерес,
бидејќи можат да бидат протолкувани како обид за заплашување,
што пак придонесува за појава на самоцензура. Ваквите случаеви
негативно се одразуваат врз слободата на информирање.
Агенцијата потсетува дека секој којшто смета дека одреден
медиум му го нарушил угледот и честа со објавување нецелосни,
непроверени или неточни информации, има право да побара од
медиумот објавување на демант, одговор и исправка, или да
поднесе претставка до саморегулаторните тела за медиуми.

Изречена мерка јавна опомена
на Г-ТВ Телевизија
Скопје, 17 мај 2022г – Советот на Агенцијата на 18-та седница
одржана на 16 мај 2022 годинa врз основа на констатации од
вонреден програмски надзор по службена должност донесе решение
за преземање мерка јавна опомена за ТВ Г-ТВ Телевизија од
Гостивар поради повреда од член 64 став 1 од ЗААВМУ, односно
на 11 април 2022, цртаниот филм „Пинк Пантер“ (Pink Panter
Pinkozoic Era) го емитувалa изворно на англиски јазик без да
обезбеди превод на албански јазик, македонски или турски
јазик, односно на јазиците на кои што медиумот емитува
програма согласно дозволата .
Мерката јавна опомена е достапна на линкот:
Г-ТВ Телевизија – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 17.05.2022

Вонреден програмски надзор по
службена должност врз ТВ
Канал 5
Скопје, 17 мај 2020г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги по службена должност изврши вонреден
програмски надзор врз работата на ТВ Канал 5 со цел да
констатира дали е отстранета повредата на член 55 ставови 6 и
7 од ЗААВМУ .
Со вонредниот надзор е констатирано дека ТВ Канал 5 на
емитуваната програма на 21 и 26 април 2022 година, во
изданијата на забавно-документарната емисија „Манџа“, и на
информативната тематски специјализирана емисија за здравство
„По дома со…“ пласираните производи, директно вклучени во
дејствијата/сценаријата на емиисите, посебно промотивно се
пропорачуваат преку визуелно и вербално прекумерно
истакнување, а во изданијата на говорното-шоу „Вип сезона“,
емитувани на 26 април 2022 година, пласираниот производ
претерано визуелно се истакнува.
Извештајот е достапен на следниот линк:
ТВ Канал 5 – (член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ) – 16.05.2022

Контролен програмски надзор

врз ТВ Канал 5 и ТВ Сител
Скопје, 17 мај 2022г. – Со цел да се утврди дали е постапено
по мерката јавна опомена упатена за обврската учество во
реклами и телешопинг на одредени лица, Агенцијата изврши
контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5 од Скопје и ТВ
Сител од Скопје .
Надзорот

покажа

дека

радиодифузерите

постапиле

согласно

законската обврска.
Извештаите се достапни на следните линкови:
ТВ Канал 5 – (член 101 од ЗААВМУ) – 16.05.2022
ТВ Сител – (член 101 од ЗААВМУ) – 16.05.2022

Контролен програмски надзор
врз ТВ Канал 5
Скопје, 17 мај 2022г. –
Агенцијата изврши контролен
програмски надзор врз ТВ Канал 5 за да утврди дали
радиодифузерот постапил по Решението за преземање меркa јавна
опомена, упатена заради непочитување на обврската за прикриени
аудиовизуелни комерцијални комуникации .
Надзорот покажа дека
законската обврска.

радиодифузерот

постапис

Извештајот може да се преземе на следниот линк:
ТВ Канал 5 (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 13.05.2022

согласно

