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ВОВЕД
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како надлежен орган за
работите што се предмет на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во
својата работа се грижи за постигнување на целите на овој Закон. Во рамки на своите
надлежности, Агенцијата се грижи за обезбедување на јавност во работата на
радиодифузерите; ја поттикнува слободата на изразување; се грижи за заштита и развој на
плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; охрабрува и поддржува
постоење разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
ги презема законски предвидените мерки во случаите кога е извршена повреда на
одредбите на Законот или на прописите донесени врз основа на него и условите и
обврските од дозволите; се грижи за заштита на малолетните лица; ги донесува актите кои
произлегуваат од Законот; се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на
аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; утврдува постоење недозволена медиумска
концентрација; одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за
телевизиско или радио емитување; презема мерки за времено ограничување на пренос и
прием на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на
Република Македонија; донесува листа на настани од големо значење за јавноста на
Република Македонија; поттикнува медиумска писменост; врши надзор врз работењето на
издавачите на медиуми; ги води регистрите утврдени со овој закон; спроведува
истражувања и анализи во врска со одделни прашања од областа на аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги; врши мерење на гледаност или слушаност на
програмските сервиси на радиодифузерите од Република Македонија и други работи
утврдени со овој закон. За да се обезбеди отчетност за работата на Агенцијата, во членот
8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, е утврдена обврска таа да дава
отчет за својата работа пред Собранието на Република Македонија преку доставување
годишен извештај за работењето во претходната година.
Во овој Извештај се опфатени сите активности што во 2015 година, согласно
своите надлежности, Агенцијата ги презеде во насока на имплементација на Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми.
Првиот дел од Извештајот се однесува на сите надзори што во извештајната година
ги спроведе Агенцијата, и тоа: повеќе од 200 програмски, повеќе од 90 административни и
вкупно 147 стручни надзори врз радиодифузерите, 24 административни надзори врз
издавачите на печатени медиуми, 136 програмски надзори врз операторите на јавни
електронски комуникациски мрежи и два програмски надзори врз давателот на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Во овој дел од Извештајот се содржани
податоци за субјектите врз чиешто работење бил спроведен надзорот, периодот кога е тој
спроведен, која законска обврска била предмет на надзорот, како и за наодите од
спроведените надзори. Покрај тоа, во овој дел се опфатени и сите преземени мерки кон
субјектите коишто произлегоа од прекршувањата констатирани со спроведените надзори
(вкупно 244, од кои 223 изречени мерки – опомена, 14 барања за поведување прекршочна
постапка, една одлука за одземање дозвола и шест решенија за бришење од регистарот).
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Вториот дел се однесува на исполнувањето на обврските на Агенцијата утврдени во
Акцискиот план за спроведување на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за
периодот од 2013 до 2017 година. Во оваа година, Агенцијата изработи Програма за
поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија за периодот од 2016 до
2018 година, Концепт за развој на непрофитните радиодифузни установи и Програма за
обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост.
Активностите на Агенцијата поврзани со усогласување на домашната регулатива,
односно донесените подзаконски и други акти во функција на операционализација на
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на Законот за медиуми се опфатени
во третиот дел. Во 2015 година, Агенцијата донесе вкупно 20 подзаконски и други акти со
кои поблиску се уредуваат одредени прашања од нејзиниот делокруг и од делокругот на
работата на радиодифузерите и на операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи.
Во рамки на својата надлежност да спроведува истражувања и анализи во врска со
одделни прашања од областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, во
извештајната година Агенцијата изработи Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелните
медиумски услуги за 2014 година, две Анализи на структурата на вработените кај
радиодифузерите, Анализа на третманот на родот во телевизиските програми, План за
популаризирање на правото за одговор и исправка, Студија за утврдување на
оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско
емитување на државно ниво, неколку правни анализи и повеќе извештаи.
Во петтиот дел од овој Извештај се опфатени активностите на Агенцијата поврзани
со нејзината надлежност да одлучува за доделување, одземање и продолжување на
дозволите за телевизиско и радио емитување. Во 2015 година, Агенцијата додели дозволи
за телевизиско емитување на 12 субјекти (три од нив, две на државно и една на локално
ниво, беа нови субјекти, а осум беа регионални телевизиски станици коишто добија нови
дозволи поради промена на техничкото средство за емитување). Агенцијата донесе и две
одлуки за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на
локално ниво (на подрачјата на општина Пласница и на општина Карбинци).
Во извештајната година, врз основа на претходна проверка на уредноста и
комплетноста на поднесената документација, Агенцијата издаде вкупно 888 потврди за
регистрација на пакети програмски сервиси на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи.
Преземените активности за подготовка за спроведување на мониторинг на
изборното медиумско претставување за време на изборите во 2016 година, се содржани во
седмиот дел од Извештајот. Покрај тоа, овој дел ги опфаќа и постапувањата на Агенцијата
по поднесените известувања за промена на сопственичката структура на
радиодифузерите, издадените налози за затемнување на реемитуваните програмски
сервиси кон операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, активностите во
врска со надлежноста на Агенцијата да врши мерење на гледаноста и слушаноста на
програмите, односно програмските сервиси во Република Македонија, постапувањата по
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доставените претставки, активностите за поддршка на иницијативите за корегулација и
саморегулација во аудио и аудиовизуелната дејност и друго.
Подигнувањето на институционалниот и административниот капацитет на
Агенцијата, преку програми и обуки за стручно усовршување на вработените во стручната
служба, обезбедување систем за пристап до сигналот на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи и на радиодифузерите, како и активностите за воведување на ИСО
стандардизација (ISO:9001:2008) се опфатени во осмиот дел од Извештајот.
Во текот на 2015 година, Агенцијата соработуваше со домашни регулаторни тела,
надлежни институции и асоцијации, а меѓународната и европската соработка ја
реализираше преку учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од
аудиовизуелната област и билатерална соработка со регулаторни тела и други институции
и организации во регионот и пошироко. Исто така, Агенцијата учествуваше во работната
група за Националната програма за усвојување на европското законодавство (НПАА), во
работните тела во процесот на европска интеграција и во интеграција на Република
Македонија во НАТО.
Последните два дела од Извештајот се однесуваат на транспарентноста во
работењето и комуникација со јавноста, и на материјално-финансиското работење на
Агенцијата во извештајната година.
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НАДЗОР ВРЗ ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ НА ИЗДАВАЧИТЕ НА МЕДИУМИ,
ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И ДАВАТЕЛИТЕ НА
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ

1. Надзор врз радиодифузерите
1.1.

Програмски надзор

Во текот на 2015 година беа реализирани повеќе од 200 редовни, контролни и
вонредни програмски надзори врз телевизиските и радио програмските сервиси.
Програмскиот надзор опфати проверка на тоа колку и како радиодифузерите се
придржуваат до обврските пропишани со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, подзаконските акти и условите од дозволата. Притоа, анализата се фокусира на
низа аспекти, и тоа: правила за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални
комуникации, за квизови, за други емисии со наградно учествување и за игрите на среќа, за
користење телефонски услуги со посебна тарифа, потоа на заштитата на малолетните
лица, на употребата на јазикот, на обврската за емитувањето изворно создадена програма
и за емитување инструментална музика од македонски автори, односно вокална и/или
вокално-инструментална музика на јазикот (јазиците) предвиден(и) во дозволата, како и
годишните обврски за производство и емитување домашна документарна и играна
програма (кај Јавниот сервис и националните терестријални телевизии), односно за
емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти (кај Јавниот
сервис и терестријалните, сателитските и кабелските ТВ на национално ниво). Најчесто
констатирани прекршувања со програмскиот надзор во 2015 година се оние на обврската
за емитување изворно создадена програма.
Динамиката на редовниот програмски надзор беше утврдена во Годишниот план за
вршење програмски надзор за 2015 година. Вонредните надзори се спроведуваа врз
основа на претставки или по службена должност. За секое утврдено прекршување се
реализираше контролен надзор.
Во текот на јануари 2015 година беа спроведени седум контролни програмски
мониторинга по прекршоците направени во декември 2014 година, и тоа: три врз
националните комерцијални радиодифузери - ТВ Алфа, ТВ Сител и Радиото Канал 77, и
три мониторинга врз регионалните медиуми - ТВ Чеграни медиа, Радио Арачина и Радио
Буба Мара.
Утврдено беше дека ТВ Сител не ги почитува доследно правилата за класификација
на програмите што можат да им наштетат на малолетниците (член 50 од ЗААВМУ), а
радиото Арачина не емитува континуирана идентификација на медиумот (член 97). На
обата радиодифузера повторно им беше изречена мерка - опомена, затоа што Законот
предвидува дека втората казнена мерка – поднесување барање за поведување
прекршочна постапка - е полноважна само доколку во тековната година веќе е изречена
опомена за конкретниот прекршок.
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Со вонреден надзор по службена должност беше констатирано дека ТВ Алсат - М
емитува реклами во играна програма за деца чие времетраење е еднакво или пократко од
30 минути (член 99 став 4), а ТВ Сител 2 не ја аплицира предупредувачката сигнализација
за заштита на малолетната публика.
Февруарските контролни надзори, произлезени од наведените вонредни јануарски
мониторинзи, покажаа дека опоменатите радиодифузери – ТВ Алсат - М и ТВ Сител 2 го
усогласија работењето според Законот. Во овој месец, беше направен контролен надзор и
врз програмата на ТВ Телма, која на крајот од декември 2014 година го прекрши правилото
за недозволено емитување реклами во програми за деца пократки или со времетраење од
точно 30 минути. Надзорот покажа дека медиумот соодветно постапил по опомената.
Контролниот надзор врз ТВ Сител покажа дека, и покрај опомената, сервисот продолжи
делови од играната програма да не ги класифицира соодветно, односно тие беа достапни
за малолетници во периоди кога е редуциран родителскиот/старателскиот надзор.
Во февруари беше спроведен редовен програмски надзор врз Првиот (МРТ1) и врз
Вториот (МРТ2) телевизиски канал од Јавниот радиодифузен сервис, како и врз десет
национални комерцијални телевизиски програмски сервиси: пет што се емитуваат преку
преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс: Алсат - М, Алфа, Канал 5,
Сител и Телма, и пет што се емитуваат преку сателит: 24 Вести, Канал 5 Плус, Наша ТВ,
Сител 3 и Сонце.
Минималниот законски процент – 40% дневна застапеност на изворно создадена
програма (50% кај сервисите на МРТ), успеаја да го исполнат само телевизиите: 24 Вести,
Наша ТВ и Сонце. Прекршувања на правилата за заштита на јазикот на емитување на
програмата (член 64), беа констатирани кај телевизиите: Алсат - М, Канал 5 и Сител. Кај
Јавното радиодифузно претпријатие МРТ беше утврдено прекршување на годишната
обврска за производство и емитување домашна документарна и играна програма.
Непочитување на правилата за заштита на потенцијалната малолетна публика во
различни периоди од телевизиското деноноќие (член 50 став 3) беше утврдено кај
телевизиските програмски сервиси: МРТ1, МРТ2, Алсат - М, Алфа, Канал 5, Канал 5 Плус,
Наша ТВ, Сител, Сител 3 и Телма.
Потребата да се адаптира продуцентскиот пристап при подготвување програми во
кои се пласираат производи (член 55) се покажа кај телевизиите Алфа, Канал 5, Канал 5
Плус; во програмите со наградно учествување (член 52) кај ТВ Алфа и ТВ Сител, а за
телешопинг (член 99) - кај ТВ Телма.
Во март, редовен програмски надзор беше извршен врз трите сервиси на
Македонското радио, и врз четири комерцијални национални радија: Антена 5, Канал 77,
Слободна Македонија и Рос Метрополис. Беше констатирано дека Првиот програмски
сервис (МР1) на Македонското радио не емитува минимум 50% музика изворно создадена
во Република Македонија (член 92 став 5), а радијата Рос Метрополис и Слободна
Македонија, по различни начини ги прекршиле законските прописи (првото по член 54, а
второто по член 98) за спонзорство и за одвојување на рекламите од другите делови на
програмата.
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Контролни надзори беа реализирани кај: ТВ Канал 5 (член 50, член 55, член 64,
член 92), ТВ Алсат М (член 50, член 64, член 92), ТВ Сител (член 50, член 52, член 64, член
92), ТВ Телма (член 50, член 92, член 99), ТВ Алфа (член 50, член 52, член 55, член 92) и
РА Арачина (член 97). Од сложената целина аспекти на контролниот програмски надзор
врз емитувањето изворно создадена програма во Република Македонија на македонски
јазик или на јазиците на немнозинските заедници што живеат во РМ, се покажа дека три
комерцијални национални телевизиски програмски сервиси: Алсат - М, Алфа и Телма, не
успеаја да ги исполнат минималните проценти за изворно создадена програма, односно не
постапиле по опомената од Агенцијата и продолжиле со прекршокот. Кај ТВ Алфа,
повторно беше констатирано и прекршување на правилата за употребата на јазикот (член
64).
Во март беше спроведен и надзорот за исполнување на обврската по членот 91, за
задолжителен процент - емитување европски дела и дела од независни продуценти, за
2014 година. Надзорот покажа позитивна тенденција за застапеноста на европски
аудиовизуелни дела во домашните програмски сервиси, односно - дека македонските
национални телевизии успеваат да го достигнат законски пропишаниот минимум. Обврска
за емитување европски аудиовизуелни дела во 2014 година имаа телевизиите: МРТ1,
Сител, Сител 3, Канал 5, Канал 5 плус, 24 вести, Наша ТВ, Алфа, Алсат – М, Телма и
Сонце. Во 2015 година дојде до промена на начинот на мониторирање на исполнувањето
на оваа обврска, со цел да се поедностави процедурата преку која телевизиите
известуваат за исполнувањето на обврската за европски дела. Имено, во рамките на ИПА
проектот „Зајакнување на административните капацитети на телата задолжени за
телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и
повеќенаменски услуги“, во март се одржа работилница на оваа тема. На неа, Агенцијата и
радиодифузерите заедно со експертот Марк Џансен разгледаа алтернативен пристап при
кој наместо да се известува еднаш, по истекот на годината, по случаен избор се
определуваат четири седмици, секоја од различен квартал, и се анализираат тековно, по
што се споредуваат податоците на Агенцијата и на радиодифузерите. Заеднички беше
одлучено да се премине на овој модел така што за примерок беа избрани по една седмица
од март, јули, септември и декември 2015 година. За резултатите од овој надзор ќе биде
известено во извештајот за работа на Агенцијата за 2016 година.
Во фокусот на редовниот програмски надзор, спроведен во текот на месец април,
беа програмските сервиси на телевизиските национални радиодифузери, посебно нивната
обврска по членот 92 (ставови 4, 5 и 6) - за емитување инструментална музика од
македонски автори и/или вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски
јазик или на јазиците на етничките заедници. Еднонеделната анализа опфати дванаесет
национални телевизии: Првиот (МРТ1) и Вториот (МРТ2) телевизиски програмски сервис
на МРТ, петте терестријални комерцијални телевизии: Алсат - М, Алфа, Канал 5, Сител и
Телма, и петте сателитски комерцијални телевизии: 24 Вести, Канал 5 Плус, Наша ТВ,
Сител 3 и Сонце. Притоа, беше констатирано дека ТВ 24 Вести не успеа да ја исполни
обврската за рамномерна процентуална распределба на забавната и на народната музика
во периодот од 7 до 19 часот (член 92 став 6).
Контролен надзор врз основа на членот 92 ставови 1 и 14 - емитување програма
изворно создадена во Република Македонија на македонски или на јазиците на етничките
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заедници, беше спроведен врз три национални телевизии: МРТ2, Канал 5 Плус и Сител 3.
Поради продолжено непочитување на посочената законска обврска, барање за
поведување прекршочна постапка е покренато против МРТ2. Со контролен надзор беше
утврдено дека Радио Арачина го емитува знакот за сопствена идентификација најмалку
еднаш на реален час, со што потполно го усогласи своето работење со одредбата од
членот 97 став 2 од Законот.
Соодветниот програмски распоред и обележувањето со предупредувачка
сигнализација на аудиовизуелните содржини што можат да ù наштетат на малолетната
публика (член 50 став 3), беше предмет на контролен надзор врз пет телевизии: МРТ1,
МРТ2, Канал 5 Плус, Наша ТВ, Сител и Сител 3, при што не беа констатирани
прекршувања.
Продуцентскиот и новинарскиот пристап во програмите преку кои се пласираат
производи и/или услуги (член 55 ставови 5 и 7), беше проверен во програмската понуда на
ТВ Канал 5 Плус, и беше констатирано дека е усогласен со правилата за овој домен од
радиодифузното работење. Контролниот надзор на ТВ Сител утврди дека овој
радиодифузер ги почитува правилата за квизови и наградни игри од член 52.
Врз националното Радио Рос Метрополис беше спроведен вонреден надзор по
службена должност поради непристоен, вулгарен јазик во делови од утринската програма
(членот 61 став 1 алинеи 1, 2 и 8), како - непочитување на професионалните принципи за
негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот, заштита на човековото
достоинство, еднаквост на слободите и правата независно од полот, и зачувување и
негување на јазичната култура. Сето ова официјално му беше посочено на медиумот.
Девет регионални телевизии: Амазон, Едо, Ера, К Три, ХДТВ Канал Плус, ХДТВ
Мега, О2, Скај Нет и Телеканал А1, го сочинуваа примерокот за редовен – програмски
надзор во мај. Во прв план излезе наодот дека ниту една од нив не успева во својот
програмски сервис да го постигне минималниот процент за изворно создадена програма,
како што е пропишано со членот 92 од ЗААВМУ. Кај ТВ Скај Нет беше констатирано и дека
емитува реклами во програми за деца покуси од 30 минути (член 99 став 4), дека го
надминува ограничувањето за бројот емитувани рекламни блокови (член 99 став 9) и
лимитот за рекламирање (член 100 став 1). Се покажа дека телевизиите Амазон и Ера, во
делови од играната програма или воопшто не ја аплицираат или погрешно ја аплицираат
предупредувачката сигнализација за заштита на потенцијалната малолетна публика (член
50 став 3), а дека телевизијата Едо ги крши правилата за употребата на јазикот на кој се
емитуваат делови од програмскиот сервис (член 64 став 1).
Во последната недела од мај, кај програмските сервиси на телевизиите Скај Нет и
Ера, беше проверено дали ја исполнуваат обврската - задолжително неделно да
емитуваат најмалку 8 часа вокална и/или вокално - инструментална музика на јазикот од
дозволата за емитување, при што не беа констатирани прекршувања.
Три еднодневни контролни надзора, по различни законски основи, во мај беа
спроведени врз радијата: Слободна Македонија (услови за рекламирање - член 98 став 1),
Првиот (МР1) програмски сервис на Македонското радио (емитување музика на
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македонски јазик - член 92 ставови 5 и 7), и врз Рос Метрополис (забрана за спонзорирање
вести - член 54 став 5). Констатирано беше дека трите радиодифузери ги почитуваат
програмските насоки зададени со опомените.
Во мај беше направен и вонреден надзор врз програмата на националната
сателитска Телевизија 24 Вести, врз основа на претставка од граѓанин, за наводно
прекршување на одредбите од членот 48 од Законот, што се однесуваат на посебни
забрани за емисии што можат да поттикнат насилно уривање на уставниот поредок на
Република Македонија. Беше утврдено дека претставката е неоснована.
Со редовниот мониторинг во јуни беа анализирани програмските сервиси на
регионалните телевизии: Ирис, Канал Визија, Канал Три, КИСС, Кобра, Коха, МТМ, Ултра,
Ускана и Шутел. Освен на ТВ Ирис и Канал Визија, кај сите други телевизии беше
регистрирано непочитување на обврската за емитување изворно создадена програма.
Дополнително, кај ТВ Шутел и кај ТВ Коха беше регистрирано непочитување на правилата
за употреба на јазикот во програмите (емитување странски програми без соодветен
превод).
Во втората недела од јуни за програмските сервиси на телевизиите МТМ и Шутел,
беше направена анализа за исполнувањето на обврската за емитување најмалку осум часа
музика од македонски автори, односно на јазикот/јазиците за кои програмскиот сервис има
добиено дозвола, при што не беа констатирани прекршувања.
Од вкупно девет телевизии: ТВ Канал 1, ТВ Скопје, КТВ, ТВ Сител 2, ТВМ, ТВ Стар,
ТВ Вис, ТВ Чеграни Медиа и ТВ Тера - опфатени со редовниот програмски надзор
спроведен во јули - ТВМ од Охрид беше единствената кај која не е утврден прекршок на
обврската за емитување изворно создадена програма. Кај програмскиот сервис на ТВ
Сител 2 и ТВ Канал 1 реализиран беше надзор на еднонеделна програма за да се утврди
дали се почитува обврската за емитување задолжителни осум часа македонска музика.
Прекршување немаше.
Од еднодневниот мониторинг произлезе дека телевизијата КТВ ја прекрши
одредбата за јазикот на емитување на програмата (член 64 став 1), а дека ТВ Чеграни
Медиа недозволено емитуваше реклама во емисија со верски служби и проповеди (член 99
став 6).
По контролните надзори за исполнувањето минимален законски процент изворно
создадена програма, повторно прекршување беше утврдено кај телевизиите: ХДТВ КАНАЛ
ПЛУС, О2 и Канал 3. По оваа основа, се утврди дека корекција во својата програмска
понуда извршиле телевизиите: Телеканал А1, Амазон, ТВ К ТРИ, ТВ Едо, ЕРА, ХДТВ
МЕГА, КИСС и Скај Нет.
Исто така, по контролни мониторинзи се покажа дека ТВ ЕРА го коригираше
прекршокот по членот 50 став 3 - во однос на заштитата на малолетниците, а ТВ Коха и ТВ
Едо правилно постапуваат во однос на членот 64 што ја регулира употребата на јазикот во
емитуваните аудиовизуелни целини.
На крајот од јули, врз еднонеделен примерок (од 15 до 21 јуни) на програмата што ја
14

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

емитуваше ТВ 24 Вести, беше спроведен контролен мониторинг со кој се потврди дека
медиумот во целост ја исполнува обврската од членот 92 став 6 - за емитување
задолжителен процент македонска музика, но се констатираше дека медиумот не ја
исполнува законската обврската - најмалку половина од музиката да се емитува во
периодот од 7 до 19 часот.
Во јули, Агенцијата спроведе вонреден мониторинг врз програмскиот сервис на ТВ
ЕРА, и тоа по претставка во која беше наведено дека медиумот емитувал - „музички спот
во кој се појавува картата на Голема Албанија“. Согласно со Методологијата за вршење
програмски надзор, на медиумот писмено му беше укажано дека треба да внимава –
програмите што ги емитува да бидат усогласени со членот 61 став 1 алинеја 3 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно - да поттикнуваат дух на
толеранција, заемно почитување и разбирање меѓу индивидуите од различно етничко и
културно потекло.
Во август се реализираше втор редовен програмски надзор над телевизиските
програмски сервиси на национално ниво: МРТ1, МРТ2, Алсат - М, Алфа, Арт, Канал 5,
Сител, Телма, 24 Вести, Канал 5 Плус, Наша ТВ, Сител 3 и Сонце. Прекршувања на
законските одредби за емитување изворно создадена програма беа утврдени кај МРТ1, ТВ
24 Вести, Алсат – М, ТВ Арт и ТВ Телма. Анализата на програмите на ТВ Арт и Канал 5
Плус покажа непочитување на правилата за заштита на малолетниците (член 50 став 3), а
на ТВ Сонце – на правилата за спонзорство (член 54).
Со контролни мониторинзи, пак, продолжено непочитување на обврската за
емитување изворно создадена програма беше констатирано кај МТМ.
Во текот на септември, програмски надзор беше извршен кај: Првиот, Вториот и
Третиот радио програмски сервис на МРТ, Радио Канал 77, Радио Рос Метрополис, Радио
Слободна Македонија и Радио Антена 5. Притоа, од бројните аспекти по кои се анализира
емитуваната програма, беше констатирано едно прекршување кај Радио Антена 5 кое
одредени делови од програмата не ги преведуваше на македонски јазик (спротивно на
членот 64).
Во врска со правилата за класификација и за соодветно обележување програми
потенцијално штетни за малолетниците, беше спроведен контролен мониторинг врз
програмата на ТВ Канал 5 плус, и беше констатирано дека е усогласена со одредбите од
Законот и од Правилникот за заштита на малолетните лица.
Овие аспекти на почитувањето на обврските за изворно создадена програма, што
произлегуваат од член 92, беа проверени и: ТВ Канал 1, КТВ; Шутел, ТВ Скопје, ТВ Ултра,
ТВ Коха и ТВ Сител 2, при што беше констатирано дека првите четири програмски сервиси
работат согласно со законските прописи. Со првиот контролен надзор врз тетовските ТВ
Коха и ТВ Ултра беа констатирани прекршоци, но спроведени беа дополнителни надзори,
затоа што телевизиите ја информираа Агенцијата дека во периодот на првиот надзор биле
фокусирани да информираат за екстремните атмосферски услови што го погодија
тетовскиот регион. При дополнителните надзори не беа констатирани прекршувања.
Контролниот мониторинг на ТВ Сител 2, покажа дека радиодифузерот не постапи по
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опомената да го постигне законскиот минимум од 40% дневно емитување изворно
создадена програма.
Предвидените контролни мониторинзи врз програмата на ТВ Ускана и на ТВ Кобра
не се реализираа, затоа што овие телевизии добија нови дозволи – за емитување преку
оператор на јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс,
така што фактички, станаа нови субјекти и престанаа да важат претходно изречените
мерки.
Во септември се реализираа три вонредни надзори. Кај ТВ Сител и на ТВ Сител 3
беше констатирано непочитување на одредбите за преведување на странските програми
(член 64), а кај ТВ Шутел непочитување на обврската за емитување изворно создадена
програма.
Октомврискиот надзор за извршувањето на обврските по членот 92 ставови 4 и 6 за емитување музика, беше извршен врз Првиот (МРТ1) и Вториот (МРТ2) телевизиски
програмски сервис на МРТ, како и врз комерцијалните национални телевизии: Сител,
Алсат – М, Наша ТВ, Телма, 24 Вести, Алфа, Канал 5, Канал 5 Плус, Сител 3, Сонце и Арт.
Прекршување беше утврдено само кај телевизијата Сител, и тоа по ставот 6 од членот 92,
односно – затоа што во периодот од 7 до 19 часот не бил рамномерно распореден
процентот емитувана - народна и забавна македонска музика.
Според контролниот надзор врз основа на одредбите од членот 92 ставови 1 и 14,
извршен врз телевизиите: 24 Вести, Сител 3, Стар, Вис, Тера, прекршок беше утврден кај
ТВ 24 Вести, затоа што не го исполни условот половина од процентот за изворно
создадената програма да го емитува во периодот од 7 до 19 часот.
Вонредниот надзор на ТВ Вис покажа дека таа не го достигна дневното законско
ниво од 40% изворно создадена програма.
По барање од двајца членови на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, беше направена анализа на содржината од неколку информативни
емисии произведени од Редакцијата на албански јазик на Светскиот сервис на Радио ИРИБ
(Islamic Republic of Iran Broadcasting), реемитувани на три македонски радија: Арачина,
Фама и Аљбана. Утврдено беше дека во емисиите има делови спротивни на начелата од
членот членот 61 став 1 алинеи 2, 3, 6 и 9 што се однесуваат на еднаквост на слободите и
правата на сите луѓе, поттикнување на духот на толеранцијата и на меѓународно
разбирање и соработка, како и објективно и непристрасно прикажување на настаните.
Трите споменати радија беа информирани за потребата да ја усогласат програмата според
цитираните начела за професионално работење.
Поради вонреден надзор, произлезен од претставка на граѓанин за начинот на
известување за сообраќајна несреќа во која живот загуби малолетно лице, до сите
телевизиски програмски сервиси на национално ниво беше упатен допис во кој беа
потсетени на потребата од повишена уредувачка внимателност при селектирање
потенцијално вознемирувачки, експлицитен визуелен материјал за вести во врска со
сообраќајни несреќи и на потребата пред нив да емитуваат предупредувачки коментар.
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Редовен програмски надзор, од кој не произлезе евиденција за прекршоци на
Законот, во ноември беше извршен врз комерцијалните регионални радија Буба Мара,
Стрит ФМ, Зона М-1, Ват и Капитол и кај непрофитните радија УГД (Штип) и УКЛО ФМ
(Битола). Единствено радиото Зона М1 не успеа да го достигне задолжителниот дневен
минимум од 40% македонска музика (член 92 став 15).
Контролните надзори, за исполнување на обврските за преведување на странската
програма, врз Радио Антена 5 и врз Телевизија Сител покажаа усогласеност на
програмските сервиси со одредбите по член 64 од Законот. За ТВ Чеграни Медиа беше
утврдено дека ги исполнува обврските од членот 92 ставови 1 и 14, за емитување изворно
создадена програма во задолжителниот минимален процент, како и дека го отстранила
недозволеното емитување реклами во верски служби и проповеди. Се покажа дека ТВ Арт
постапи по опомената дека не ги обележува соодветно програмите непримерни за
малолетна публика, а ТВ Сонце постапи по опомената дека не смее да ги спонзорира
емисиите што жанровски се класифицираат како актуелно - информативна програма.
Со вонреден програмски надзор беше утврдено дека битолската ТВ Орбис во својот
програмски сервис не ги почитува правилата за пласирање производи, односно во
одредени емисии со забавно-документарен карактер емитува и облици на прикриено
рекламирање.
На крајот од 2015 година, декемврискиот редовен програмски мониторинг ги опфати
регионалните приватни радија: Фортуна, Арачина, Клуб ФМ, Роса и Урбан ФМ, и
непрофитното радио Студент ФМ (Скопје), при што се утврди дека радијата Клуб ФМ и
Урбан ФМ не обезбедуваат најмалку 40% од емитуваната музика во текот на денот да биде
вокална и/или вокално-инструментална музика на македонски јазик и/или инструментална
музика од македонски автори.
Со контролен надзор, беше утврдено дека ТВ Шутел постапи по опомената врз
основа на членот 92 став 14, додека ТВ АРТ и натаму не емитуваше најмалку 40% изворно
создадена програма во Република Македонија на албански и на македонски јазик, ниту пак
успеа најмалку половина од тој задолжителен процент програма да го емитува во периодот
од 7 до 19 часот.
Во декември, по претставки на повеќе граѓански субјекти, беа спроведени два
вонредни програмски надзора, тематски поврзани со членовите 48, односно 61 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Во првиот случај Агенцијата констатираше – негативна кампања во одредени ТВспотови што се дел од платеното политичко рекламирање на политичките партии СДСМ и
ВМРО ДПМНЕ. Претставките ги адресираше до Основното јавно обвинителство, а
радиодифузерите ги потсети дека имаат право да одбијат да емитуваат содржини што се
спротивни на начелата за вршење на дејноста и на правилата за аудио и аудиовизуелни
комерцијални комуникации.
Во вториот случај, поради емитување музички спот што може да предизвика
меѓуетничка нетрпеливост, согласно со Методологијата за вршење програмски надзор,
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писмено ù беше укажано на ТВ КОМПАНИ 21 - М дека треба да внимава содржините што
ги емитува да бидат во духот на начелото од член 61 став 1 алинеја 3 од ЗААВМУ - да
поттикнуваат толеранција, заемно почитување и разбирање меѓу индивидуите од различно
етничко и културно потекло.
1.2.

Почитување на професионалните стандарди и говорот на омраза

Често споменувани теми во медиумската сфера во 2015 година беа прашањата за
почитувањето на професионалните новинарски стандарди и појавата на говор на омраза.
Иако и двете прашања се опфатени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, овој акт не предвидува можност Агенцијата да презема мерки во случаи на нивно
прекршување. Првото - стандардите се појавуваат во три члена од Законот. Член 61 ги
поставува начелата кои се општоважечки – односно обврзни за субјектите во трите сектори
на радиодифузијата (јавен, комерцијален и непрофитен), како и за давателите на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Имајќи ја предвид посебната улога што
јавниот радиодифузен сервис треба да ја игра во едно демократско општество, Законот, во
членот 111 посебно ги поставува стандардите и начелата што важат за лицата
инволвирани во производство, продукција или презентација на програмите, како и за
новинарите и уредниците во МРТ. Освен ова, професионалните новинарски стандарди
можат да се препознаат и во некои од алинеите (особено во првите седум) со кои се
исцртува јавниот интерес во рамките на членот 110 за обврските на МРТ во однос на
програмите и програмските сервиси што ги емитува.
Подрачјето на законски забранетиот говор е омеѓено во членот 48 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во Законот за медиуми е поместен членот 4 со
истоветна содржина (врз чие почитување Агенцијата нема надлежност да врши надзор) со
цел да се потенцира сеопфатноста на посебните забрани за објавување содржини со кои
преку медиумите се загрозува националната безбедност, се поттикнува насилно уривање
на уставниот поредок на Република Македонија, се повикува на воена агресија или на
вооружен конфликт, се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз
основа на раса, пол, религија или националност.
Регулаторното тело отсекогаш водело сметка за почитувањето на обете прашања,
што јасно се гледа и од тоа што тие се посебно третирани во Стратегијата за развој на
радиодифузната дејност во Република Македонија 2013 – 2017. Имено, во неа беше
констатирано дека нивото на почитување на професионалните и етичките стандарди во
медиумите и во новинарството како професија во Македонија е во опаѓање и дека постои
потреба да се зголеми свесноста кај давателите на линеарните и нелинеарните медиумски
услуги и медиумските работници за појавите на омраза и нетрпеливост по различни основи
во медиумските производи и да им се обезбедат алатки за нивно избегнување.
Истражувањата кои беа консултирани при подготовката на овој стратешки документ,
покажаа оти кај медиумските професионалци во Република Македонија се појавуваат
дилеми околу тоа како да известат за некој настан, а притоа да не завлезат во
дискриминација или во говор на омраза. Поради тоа, согласно препораката од
Стратегијата, во изминатите две години се одржаа повеќе обуки и беше изработен
„Водичот за мониторинг на говорот на омразата“ (усвоен од Советот на Агенцијата во
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декември 2014 година, и достапен на Веб страницата на Агенцијата на македонски,
албански и на англиски јазик).
Освен ова, Агенцијата во Методологијата за вршење програмски надзор
(мониторинг) (бр.01-3905/1 од 23.07.2014 година) предвиде дека за овие прашања може да
врши само вонреден надзор врз основа на поплака или по службена должност. Редовен
надзор не е предвиден бидејќи, како што е веќе посочено, во Законот не се определени
прекршочни санкции за нивно непочитување. Оттаму, во Методологијата се посочува дека
доколку со мониторингот на содржината или програмата на која се бара надзор се
констатира прекршување на овие два член или постои сомневање за тоа, предметот се
препраќа до надлежните институции (какви што се Јавното обвинителство, Комисијата за
заштита од дискриминација; во однос на правото на приватност, Дирекцијата за заштита на
личните податоци, Советот за етика во медиумите на Македонија и сл.). Притоа за тоа се
известува радиодифузерот што ја емитувал конкретната содржина/програма. Инаку, при
овој вид програмски надзор се користат истражувачките техники анализа на содржина и
дискурзивна анализа, односно анализа на употребените зборови и синтагми и контекстот
во кој тие се употребени.
Во текот на 2015 година, по членовите 61 и 48 се реализирани неколку вонредни
надзори.
Член 61
Во април вонреден надзор по службена должност беше спроведен врз програмата
на националното Радио Рос Метрополис, при што беше констатирано дека во делови од
утринската програма „Петар за појадок и пауза“ се користи непристоен, вулгарен јазик,
односно дека е прекршен членот 61 став 1 алинеи 1, 2 и 8 - непочитување на
професионалните принципи за негување и развој на хуманите и моралните вредности на
човекот, заштита на човековото достоинство, еднаквост на слободите и правата независно
од полот, и зачувување и негување на јазичната култура. За наодите од надзорот,
медиумот беше писмено известен.
Во јули, по претставка во која беше наведено дека медиумот емитувал - „музички
спот во кој се појавува картата на Голема Албанија“, Агенцијата спроведе вонреден
мониторинг врз програмскиот сервис на ТВ ЕРА и на медиумот писмено му укажа дека
треба да внимава – програмите што ги емитува да бидат усогласени со членот 61 став 1
алинеја 3, односно - да го поттикнуваат духот на толеранција, заемното почитување и
разбирање меѓу индивидуите од различно етничко и културно потекло.
Неколку информативни емисии на Редакцијата на албански јазик на Светскиот
сервис на Радио ИРИБ (Islamic Republic of Iran Broadcasting), во октомври беа анализирани
по барање од двајца членови на Советот на Агенцијата. Беше утврдено дека во делови од
емисиите, реемитувани на три македонски радија: Арачина, Фама и Аљбана, се прекршени
начелата од членот 61 став 1 алинеи 2, 3, 6 и 9 што се однесуваат на еднаквост на
слободите и правата на сите луѓе, поттикнување на духот на толеранцијата и на
меѓународно разбирање и соработка, како и објективно и непристрасно прикажување на
настаните. Трите радија беа писмено известени дека треба да се усогласат со Законот.
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Истиот месец, до сите телевизиски програмски сервиси на национално ниво беше
упатен допис во кој беа потсетени на потребата од повишена уредувачка внимателност
при селектирање потенцијално вознемирувачки, експлицитен визуелен материјал за вести
во врска со сообраќајни несреќи и на потребата пред нив да емитуваат предупредувачки
коментар. Иако со вонредниот надзор, спроведен врз основа на претставка на граѓанин, не
беа констатирани прекршувања, сепак дописот беше испратен бидејќи стануваше збор за
известување за трагична сообраќајна несреќа во која живот загуби малолетно лице.
Поради емитување музички спот што може да предизвика меѓуетничка
нетрпеливост, во декември, писмено ù беше укажано на ТВ КОМПАНИ 21 - М од Скопје
дека треба да внимава содржините што ги емитува да бидат во духот на начелото од член
61 став 1 алинеја 3 од ЗААВМУ - да поттикнуваат толеранција, заемно почитување и
разбирање меѓу индивидуите од различно етничко и културно потекло.
Член 48
Во мај е направен вонреден надзор врз програмата на националната сателитска
Телевизија 24 Вести, и тоа по претставка од граѓанин дека во издание на контактната
емисија „Очи в очи” биле прекршени одредбите од членот 48 од Законот, што се
однесуваат на посебната забрана да се емитуваат содржини што можат да поттикнат
насилно уривање на уставниот поредок на Република Македонија. По анализа на
посочените делови од програмата, утврдено е дека претставката е неоснована.
По претставки на повеќе субјекти, во декември, Агенцијата констатираше –
негативна кампања во неколку ТВ - спотови кои беа дел од платеното политичко
рекламирање на партиите СДСМ и ВМРО ДПМНЕ. Имајќи предвид дека станува збор за
рекламирање, а не за новинарска содржина, регулаторното тело ги потсети
радиодифузерите дека имаат право да одбијат да емитуваат содржини што се спротивни
на начелата за вршење на дејноста и на правилата за аудио и аудиовизуелни
комерцијални комуникации (согласно член 53). Поради индиции дека е прекршен член 48,
два од спотовите („Со гласот за ВМРО ДПМНЕ ти стануваш соучесник во овие злодела“, на
СДСМ и „Виткање кичма или државен интерес“ на ВМРО ДПМНЕ) беа доставени до
Основното јавно обвинителство, кое подоцна одговори оти нема да поведе кривична
постапка, бидејќи „од содржината на двата спота произлезе дека од кривично – правен
аспект, не постои основано сомневање дека било извршено кривично дело кое се гони по
службена должност“ (допис од Основно јавно обвинителство бр. 03-7078/2 од 29.12.2015).
Освен препраќањето на снимките и наодите од надзорот до други институции, на
располагање на Агенцијата и стои само повикувањето на радиодифузерите на морална
одговорност со тоа што ќе бидат известени за наодите од мониторингот, а извештајот од
извршениот надзор, кој во себе секогаш содржи образложение за донесените констатации,
се објавува на веб страницата на Агенцијата, согласно член 15 од Правилникот за
обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги (бр.01-580/1 од 23.01.2015 година).
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1.3.

Административен надзор

Во 2015 година беа спроведени повеќе од 90 административни (редовни, вонредни
и контролни) надзори врз радиодифузерите. Редовните надзори се реализираа во
согласност со Годишниот план за вршење административен надзор за 2015 година.
Еден од аспектите кои се следат со административниот надзор е примената на
правилата за објавување импресум (Закон за медиуми) и за објавување одредени
информации кои треба да им бидат достапни за корисниците (Закон за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги).
Првиот административен надзор за овие одредби беше спроведен во мај врз осум
регионални телевизии: Амазон, Едо, Ера, Канал Три, ХДТВ Канал Плус, ХДТВ Мега, О2,
Скај Нет и Телеканал А1. До правилата за импресумот на медиумот соодветно се
придржуваше само телевизијата ХДТВ Мега, додека прекршок направија телевизиите:
ХДТВ Канал Плус, Телеканал А1, Амазон, Едо, Ера, О2, Канал Три и Скај Нет.
Во јуни, со административен надзор беа опфатени ТВ Ирис, ТВ К Три, ТВ Канал
Визија, ТВ КИСС, ТВ Кобра, ТВ Коха, МТМ, ТВ Шутел, ТВ Ултра и ТВ Ускана. Прекршувања
немаше кај ТВ ИРИС и кај ТВ Канал Визија. Прекршување на одредбите од двата закона
имаше кај ТВ Кобра и ТВ Ускана, член 51 го прекршија ТВ К Три, ТВ КИСС, ТВ Коха, ТВ
Ултра и ТВ Шутел, а МТМ не ја исполни обврската за објавување импресум.
Јулскиот редовен административен надзор беше извршен врз ТВ Канал 1, ТВ
Чеграни, КТВ, ТВМ, ТВ Сител 2, ТВ Скопје и ТВ Стар. Двоен прекршок направија ТВ
Чеграни и ТВ Скопје, а обврската за импресум не ја исполни ТВ Канал 1. Со контролните
административни надзори беше констатирано дека ТВ ЕРА, ТВ О2, ТВ Канал 3, ТВ Скај
нет, ТВ ЕДО и ТВ Амазон ги отстранија прекршувањата.
Во август административниот надзор беше направен врз програмите на: МРТ1,
МРТ2, Наша ТВ, 24 вести, Алсат - М, Алфа, Арт, Канал 5, Канал 5 плус, Сител, Сител 3,
Сонце, Телма, Тера и Вис. Двојно прекршување беше констатирано кај ТВ Арт и ТВ Сонце,
кај Сител 3 на член 51, а ТВ Вис не ја исполни обврската за објавување импресум.
Контролните надзори покажаа дека ТВ К Три, ТВ КИСС, ТВ Кобра, ТВ Скопје, ТВ Телеканал
А1, ТВ Ултра, ТВ Коха и ХДТВ Плус ги исполнија законските обврски.
Септемврискиот административен надзор покажа дека од трите радио програмски
сервиса на МРТ, само МР1 - Првиот канал на Македонското радио, ги објавува
неопходните податоци за импресумот и за новинарско–техничките екипи што ја
реализираат програмата. Всушност, административниот надзор покажа дека овие
податоци биле изоставени кај Вториот (МР2) и Третиот (МР3) програмски сервис на
Македонското радио, а комерцијалното национално радио Слободна Македонија не ги
објавуваше деталите за импресумот, односно за ангажираниот уреднички и реализаторски
тим за секое издание на вестите. Усогласеност со обврските беше констатирана кај
радиостаниците Антена 5, Канал 77 и Рос Метрополис и кај регионалните телевизии ТВ
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Скопје и ТВ Шутел.
Редовниот ноемвриски административен надзор ги опфати комерцијалните
регионални радија: Буба Мара, Стрит ФМ, Ват, Зона М1 и Капитол ФМ, како и
непрофитните, студентски радија: УГД (Штип), Студент ФМ (Скопје), УКЛО ФМ (Битола).
Неисполнување на обврската за објавување импресум и прекршување на членот 51 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се покажаа кај радијата Стрит ФМ,
Ват, Зона М1, а прекршок на член 51 е констатиран кај Капитол.
Контролен надзор по истиве административни обврски беше направен врз
програмите на следниве радиодифузери: Вториот (МР2) и Третиот (МР3) програмски
сервис на Македонското радио, ТВ Арт, ТВ Чеграни, ТВ Сонце и ТВ Вис. Притоа не беше
констатирано ниту едно прекршување на законските одредби.
Со редовниот административен надзор во декември прекршувања беа утврдени кај
радијата Арачина, Клуб ФМ и Роса, затоа што не ги објавија податоците што треба да им
се направат достапни на корисниците, а радијата Фортуна и Урбан ФМ се придржуваа до
соодветните правила од Законот за медиумите и од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Контролен административен надзор беше спроведен за Вториот (МР2) и за Третиот
(МР3) радио канал од Јавниот радиодифузен сервис, при што беше утврдено дека
постапиле по опомените.
Согласно Годишниот план за вршење административен надзор за 2015 година, во
април беше извршен редовен административен надзор над сите радиодифузери со цел да
се утврди дали ја исполниле обврската од Законот за медиуми, според која тие се должни
најдоцна до 31 март до Агенцијата да достават податоци за сопственичката структура,
уредништвото и за економското работење во претходната година. Беше констатирано дека
оваа обврска ја исполниле сите радиодифузери евидентирани во Регистарот на
радиодифузери што емитуваат телевизиска програма и во Регистарот на радиодифузери
што емитуваат радио програма.
Во врска со исполнувањето на обврската на радиодифузерите најмалку три пати во
годината на сопствената програма во ударни термини да ги објават податоците за
сопственичката структура, одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање
во претходната година и снимката од објавата да и ја достават на Агенцијата во рок од 15
дена од денот на објавувањето, во текот на 2015 година беа извршени вкупно шест
административни надзори, и тоа три редовни и три контролни.
Првиот редовен административен надзор над исполнувањето на оваа обврска беше
извршен во април и со него беше констатирано дека од вкупно 135 радиодифузери,
податоците во предвидениот рок (најдоцна до 31 март) не ги објави само ТВ Еми од
Радовиш. Постапувајќи согласно Законот за медиуми, Агенцијата писмено го опомени
радиодифузерот и му наложи во рок од 45 дена да ја изврши оваа законска обврска.
Контролниот надзор над ТВ Еми беше извршен во мај и со него беше констатирано дека
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радиодифузерот во целост постапил по опомената и го отстранил прекршувањето на
законот.
Согласно Годишниот план за вршење административен надзор за 2015 година, во
јули беше спроведен вториот редовен административен надзор во врска со исполнувањето
на оваа обврска. Во вториот предвиден рок (најдоцна до 30 јуни) оваа обрска не ја
исполнија локалната телевизија ТВ Еми од Радовиш и локалната радиостаница РА Лав од
Охрид, поради што Агенцијата им изрече мерки – опомени и им даде дополнителен рок да
ги отстранат прекршувањата. Со контролните надзори над овие два радиодифузери,
извршени во август, беше констатирано дека тие во целост ја исполниле оваа обврска.
Третиот административен надзор во врска со исполнувањето на оваа обврска беше
извршен во ноември. Обврската во третиот предвиден рок од страна на Агенцијата
(најдоцна до 31 октомври) во целост ја исполнија вкупно 135 радиодифузери кои емитуваа
телевизиска и радио програма. Во овој рок податоците на сопствената програма не ги
објави ТВ Еми од Радовиш и РА Ди-Џеј од Струга, поради што Агенцијата писмено ги
опомени и им наложи во рок од 45 дена да ја извршат оваа обврска. Рокот за
отстранување на прекршувањето од страна на овие два радиодифузери истекуваше во
јануари 2016 година.
1.4.

Следење на обврската за плаќање на надоместокот за доволата за
телевизиско или радио емитување

Во текот на извештајната година, Агенцијата го следеше исполнувањето на
обврската од член 80 од Законот, според кој радиодифузерите се должни на Агенцијата да
и плаќаат годишен надоместок за дозволата за радио или телевизиско емитување. Притоа,
беше констатирано дека вкупно 27 радиодифузери делумно или во целост не ја исполниле
обврската во утврдениот рок. Четири од нив го платија надоместокот пред Агенцијата да
покрене постапка за одземање на дозволата, а за останатите 23 радиодифузери беа
покренати постапки за одземање на дозволите. Во рокот од 15 дена, во којшто Советот на
Агенцијата требаше да ги донесе одлуките за одземање на дозволите, 21 радиодифузер ја
исполни обврската, поради што покренатите постапки беа запрени. Агенцијата донесе две
одлуки за одземање на дозволите за телевизиско емитување на регионално ниво, и тоа на
ТРД ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, коишто не
ја исполнија законската обврска. По донесувањето на одлуката за одземање на дозволата,
ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје во целост го плати надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување и согласно одредбите од Законот за општата управна постапка и
Законот за управните спорови Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се поништи
одлуката за одземање на дозволата на овој радиодифузер.
1.5.

Стручен надзор

Во рамки на законската надлежност на Агенцијата да врши стручен надзор на
радиодифузери заради утврдување на исполнувањето на техничките, просторните и
кадровските услови во согласност со барањето за добивање дозвола, во текот на
извештајната година Агенцијата спроведе вкупно 147 стручни надзори.

23

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

Во текот на февруари 2015 година беше извршен стручен надзор над вкупно 136
радиодифузери. Со надзорот беа опфатени 133 радиодифузери на коишто на 05.01.2015
година, по завршената постапка за замена на постојните дозволи за вршење
радиодифузна дејност, им беше издадена дозвола за телевизиско или радио емитување, и
три радиодифузери на кои им беше доделена дозвола за телевизиско емитување без
објавување јавен конкурс.
Со надзорот беше констатирано дека најголем дел од радиодифузерите во целост
ги исполнуваат техничките, просторните и кадровските услови што ги навеле во пријавата
за замена на дозволата, односно во барањето за добивање нова дозвола. Кај помал дел
од радиодифузерите беа констатирани отстапувања во однос на податоците наведени во
пријавата, но сите ги задоволуваа минималните услови предвидени со Правилникот за
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за
радио и телевизиско емитување.
Минималните услови предвидени во овој Правилник, поточно условот од најмалку
тројца вработени, од кои двајца треба да бидат новинари со високо образование, не ги
задоволуваше само радиостаницата Еми од Жировница,. Поради тоа што во Правилникот
беа утврдени исти минимални услови за сите локални радиостаници, независно од бројот
на населението и економската развиеност на подрачјето во кое тие емитуваат
радиопрограма, а со цел да се утврдат минимални услови кои ќе соодветствуваат со
економските услови во кои работат радиодифузерите и со бројот на населението во
подрачјето на кое се врши дејноста, во мај 2015 година Советот на Агенцијата донесе
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско
емитување бр.01-5774 од 21.11.2014 година.
Локалната радиостаница Ди-Џеј од Струга не приложи соодветни документи како
доказ дека е исполнет минималниот услов од најмалку тројца вработени, од кои двајца
новинари со висока стручна спрема. Заради тоа, Агенцијата покрена постапка за одземање
на дозволата за радио емитување на овој радиодифузер. Во рокот од 15 дена, во којшто
Советот на Агенцијата требаше да донесе одлука за одземање на дозволата,
радиостаницата ги достави потребните документи, поради што постапката за одземање на
дозволата беше запрена.
Во текот на 2015 година беше извршен стручен надзор над уште 11 телевизиски
станици. Три од нив беа нови субјекти, а останатите осум беа телевизии коишто добија
нова дозвола заради промена на техничкото средство за емитување на програмскиот
сервис. По еден стручен надзор беше извршен во мај (на ТВ Плус од Куманово), октомври
(на ТВ Кобра од Радовиш) и во декември (на ТВ Шења од Скопје), два во ноември (на ТВ
Компани 21-М од Скопје и ТВ Телеканал А1 од Струмица) и по три во јули (на ТВ Вис од
Струмица, ТВ Стар од Штип и на ТВ Чеграни-медиа од Гостивар) и во август (на ТВ Канал
Визија од Прилеп, ТВ Ирис од Штип и на ТВ Ускана од Кичево).
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2. Надзор врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи
2.1.

Програмски надзор

Во 2015 година, врз работењето на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи Агенцијата спроведе вкупно 136 надзори, со коишто беа опфатени
сите субјекти евидентирани во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски
пакети. Вкупно 129 од овие надзори Агенцијата ги спроведе самостојно, а останатите
седум во соработка со Координативното тело за интелектуална сопственост при Влада на
Република Македонија.
Во согласност со Годишниот план за вршење програмски надзор, каде беше
планирано да се спроведува надзор над два оператори во секој месец од годината, беа
спроведени вкупно 31 редовен надзор врз работењето на 24 оператори на јавни
електронски комуникациски мрежи (седум од нив нудат и аналоген и дигитален пакет, па
затоа беше спроведен посебен надзор над секој пакет).
Прекршувања не беа констатирани кај следните осум оператори: РОБИ Штип со
подружница во Радовиш, ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци, КАБЕЛ-Л-НЕТ с.Лабуништа
Струга, ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП Куманово, КАБЕЛ-НЕТ Струмица, СКРЕМБЛ Ново Село,
ТРАНШПЕД ТРЕЈД Скопје и БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје.
Прекршувања на членот 141, односно реемитување програмски сервиси коишто не
се регистрирани согласно со овој член беа констатирани кај следните десет оператори:
СТУДИО АНДЕС Радовиш, СКУПИ КАБЛЕ Скопје, ИМПЕРИЈА САТ Чашка Општина Чашка,
ПРОФИ САУНД с.Лабуништа Струга, КАМ НЕТ Македонска Каменица, КТВ-69 с.Истибања
Виница, ВОКС КАТВ Гостивар, КТВ САТО-НЕТ с.Челопек Брвеница, Македонски Телеком
Скопје и МОБИ СЕРВИС с.Кривогаштани.
Кај два оператори (ТОТАЛ ТВ Скопје и ГЛОБАЛСАТ Скопје, с.Чучер Сандево) беше
констатирано прекршување на член 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 во Република Македонија.
Кај еден оператор (ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје), беа констатирани две прекршувања
на Законот, и тоа и на член 141 и на член 64 став 2.
Врз основа на претходно поднесена пријава од нивна страна, во регистарот на
оператори на јавни електронски комуникациски мрежи беа евидентирани правните лица
СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ Илинден, ТРИНГ МАКС ДООЕЛ Скопје и НЕОТЕЛ Скопје. Со
редовниот надзор беше констатирано дека тие не ја нудат услугата пренос и реемитување
на програмски сервиси. По претходно барање од Агенцијата, СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ
Илинден и ТРИНГ МАКС ДООЕЛ Скопје доставија известувања дека не ја вршат дејноста,
поради што беа избришани од регистарот на оператори кои реемитуваат програмски
пакети, а НЕОТЕЛ Скопје ја извести Агенцијата дека ќе започне да ја врши дејноста од
февруари 2016 година.
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Во текот на извештајната година, Агенцијата спроведе вкупно 31 вонреден надзор врз
работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи.
Во текот на јануари со еднодневен мониторинг беа опфатени вкупно 35 оператори
(РОБИ Штип со подружница во Скопје, Скрембил Ново Село Струмица, ТРАНШПЕЈД
ТРЕЈД Скопје, МОБИ СЕРВИС Прилеп, КТВ САТО-НЕТ с.Челопек Брвеница Тетово, АЛТРА
САТ 2000 Охрид, БИВ Пирамида с. Звегор Делчево, БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД
Скопје, БТВ - НЕТ Битола, ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА Скопје, ГИВ Иван и др. Гостивар,
СКУПИ КАБЛЕ Скопје, ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци, ИНФЕЛ-КТВ Охрид, КАБЕЛНЕТ Струмица, ИП СИСТЕМС Куманово, КАБЛЕКАЛЛ Кичево, Канал 16 Ресен, КДСКабелнет Прилеп, КДС-ВТ Пробиштип, КОМБО 2003 Куманово, Македонски Телеком
Скопје, МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар, МУЛТИМЕДИА - НЕТ Куманово, ПЕТ-НЕТ
Гевгелија, РИ-ГО КАБЕЛ САТ с.Мирковци Чучер - Сандево Скопје, САНЕТ КАБЕЛСАТ
Виница, СПАЈДЕР-НЕТ Гевгелија, СПЕЈС ТЕЛ НЕТ с.Кадино Илинден, СТУДИО АНДЕС
Радовиш, Теленет Ком Тетово, ТОТАЛ ТВ Скопје, ВИНСАТ КАБЕЛ Виница, ВИВА НЕТ
Берово и Пела Дигитал 2008 Струга). Беа спроведни вкупно 52 надзори над аналогните
и/или дигиталните пакети што тие ги нудат, при што беше констатирано прекршување на
обврската од член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во
февруари, а врз основа на нови констатации, Агенцијата утврди дека од страна на пет од
погоре наведените оператори (РОБИ Штип со подружница во Скопје, Скрембил Ново Село
Струмица, ТРАНШПЕЈД ТРЕЈД Скопје, МОБИ СЕРВИС Прилеп и КТВ САТО-НЕТ с.Челопек
Брвеница Тетово) нема прекршување на одредбите од законот, па затоа беа направени
измени и дополнувања на писмениот извештај за спроведен вонреден надзор. На
останатите оператори Агенцијата им изрече решенија за опоменување и за исклучување
на реемитувањето на програмските сервиси кои ги реемитуваа спротивно на одредбите од
Законот.
Со вонредниот надзор спроведен во февруари над операторот РОБИ Штип со
подружница во Скопје, беше констатирано прекршување на членот 141 од Законот за што
Агенцијата на овој оператор му изрече мерка опомена и му наложи веднаш да ги исклучи
програмските сервиси што не се регистрирани согласно овој член.
Целта на вонредниот мониторинг во март беше да се констатира дали операторите
ги реемитуваат програмските сервиси согласно дозволите за емитување издадени од
странските надлежни тела и органи. Надзорот беше спроведен над петте оператори
коишто имаат најголем удел на пазарот (РОБИ Штип со подружница во Скопје, ТОТАЛ ТВ
Скопје, Македонски Телеком Скопје, БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје и ДИГИ
ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА Скопје) и со него беше констатирано дека реемитуваната содржина
соодветствува со онаа за којашто се издадени дозволите. Истиот месец, при вонреден
надзор беше утврдено дека операторот МУЛТИМЕДИА-НЕТ Куманово реемитува
програмски сервиси спротивно на членот 141 од Законот, а беа спроведени надзори и над
работењето на операторите ИП СИСТЕМС Куманово и КТВ Пешна Македонски брод со кои
не беа констатирани прекршувања. Во соработка со Координативното тело за
интелектуална сопственост беше спроведен надзор и над операторот ТОТАЛ ТВ Скопје, со
кој беше констатирана повреда на член 141 од Законот.
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Во април беа реализирани три вонредни надзори врз работењето на операторите
Пела Дигитал 2008 Струга, ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје и КТВ Пешна Македонски Брод. Кај
КТВ Пешна Македонски Брод не беа констатирани прекршувања, а останатите два
оператори реемитуваа програмски сервиси што не се регистрирани согласно член 141 од
законот. Со надзорот во мај, со кој беа опфатени четири оператори (РОБИ Штип,
ФИЛАДЕЛФИЈА-2002 Скопје, КАБЕЛ РИЗ Скопје, АСТРА ПЛУС Скопје, сите со подружници
во Кочани), а кој беше спроведен во соработка со Координативното тело при Влада на
Република Македонија, не беа констатирани прекршувања на одредбите од Законот.
Од вкупно седум вонредни надзори спроведени во октомври, над четири оператори
(МУЛТИМЕДИА - НЕТ Скопје, ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП Куманово, ИП СИСТЕМС Куманово и
ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје), прекршувања беа констатирани само кај операторот
ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје, и тоа на членот 141 од Законот.
Во ноември, беа реализирани осум надзори врз четири оператори (ГИВ ДООЕЛ
Скопје, Мултимедија Нетворк Л Гостивар, РОБИ Штип со подружница во Неготино и ИНЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци), од кои четири беа спроведени во соработка со
Координативното тело за интелектуална сопственост при Влада на Република Македонија.
Со надзорот беше констатирано дека операторот РОБИ Штип со подружница во Неготино,
и во аналогниот и во дигиталниот пакет реемитува програмски сервиси кои не се
регистрирани согласно членот 141 од законот. Истото прекршување беше констатирано и
кај аналогниот пакет на операторот ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци. Кај ГИВ ДООЕЛ
Скопје, Мултимедија Нетворк Л Гостивар и дигиталниот пакет на ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Кавадарци не беа констатирани прекршувања.
Во декември беше спроведен надзор над работењето на операторите КТВ Пешна
Македонски Брод и БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје, со којшто беше констатирано
прекршување на членот 64 став 2 од законот од страна на операторот БЛИЗУ МЕДИА ЕНД
БРОУДБЕНД Скопје.
За да се провери постапувањето по претходно изречените мерки, во извештајната
година врз операторите на јавни електронски комуникациски мрежи беа реализирани 74
контролни надзори.
Во февруари беа спроведени 20 контролни надзори врз 15 оператори (ИНЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци, БТВ-НЕТ Битола, МОБИ СЕРВИС Прилеп, КДСКабелнет Прилеп, КОМБО 2003 Куманово, КАБЛЕКАЛЛ Кичево со подружница Дебар, КТВ
ПЕШНА Македонски Брод, БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје, ИП СИСТЕМС
Куманово, КДС-Кабелнет Прилеп, ИП СИСТЕМС ДООЕЛ Куманово, ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје,
ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА Скопје, КАНАЛ 16 Ресен и СПАЈДЕР-НЕТ Гевгелија). Со овие
надзори беше констатирано дека шест од нив во целост постапиле по изречените мерки, а
останатите девет, и покрај изречената мерка, продолжиле да ја вршат повредата на
Законот.
Контролен надзор во март беше реализиран врз 22 оператори (ВИВА НЕТ Берово,
МОБИ СЕРВИС Прилеп, ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, АЛТРА САТ 2000 Охрид, БИВ Пирамида с.
Звегор Делчево, БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје, БТВ - НЕТ Битола, ИНЕЛ
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ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци, ИНФЕЛ-КТВ Охрид, КАБЛЕКАЛЛ Кичево, КДС-ВТ
Пробиштип, Македонски Телеком Скопје, МУЛТИМЕДИА - НЕТ Куманово, ПЕТ-НЕТ
Гевгелија, РИ-ГО КАБЕЛ САТ с.Мирковци Чучер - Сандево Скопје, СТУДИО АНДЕС
Радовиш, ВИНСАТ КАБЕЛ Виница, САНЕТ КАБЕЛСАТ Виница, КАБЕЛ-НЕТ Струмица, ИП
СИСТЕМС Куманово, РОБИ Штип со подружница во Скопје и Пела Дигитал 2008 Струга),
врз кои беа спроведени 35 надзори. Само кај ВИВА НЕТ Берово, СТУДИО АНДЕС Радовиш
и Пела Дигитал 2008 Струга беа констатирани прекршувања, и тоа на член 141 од законот.
Во април беа спроведени девет контролни надзори врз работата на седум
оператори (МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л Гостивар, Теленет Ком Тетово, ФИБЕРНЕТВОРКС
Скопје, РОБИ Штип со подружница во Скопје, СКУПИ КАБЛЕ Скопје, СПЕЈС ТЕЛ НЕТ
с.Кадино Илинден и ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје). Притоа, беше констатирано дека само
операторите СКУПИ КАБЛЕ Скопје и ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје не постапиле по
решенијата за опоменување и за исклучување на програмските сервиси, како и дека
операторот СПЕЈС ТЕЛ НЕТ с.Кадино Илинден повеќе не ја врши дејноста пренос и
реемитување на програмски пакети. Врз основа на известувањето што овој оператор го
достави во Агенцијата, тој беше избришан од регистарот на оператори кои реемитуваат
програмски пакети.
Со контролниот надзор во јуни, спроведен врз операторите ГЛОБАЛСАТ Скопје,
с.Чучер Сандево и ИМПЕРИЈА САТ Чашка Општина Чашка, беше констатирано дека тие во
целост постапиле по решенијата за преземање мерка, а со контролниот надзор во јули врз
операторот ПРОФИ САУНД с.Лабуништа Струга беше констатирано прекршување на
членот 141 од Законот. Во периодот од август до ноември беа релизирани седум
контролни надзори врз пет оператори (ГИВ ДООЕЛ Скопје со подружница во Гостивар,
КТВ-69 ДОО с.Истибања Виница, КАМ НЕТ ДООЕЛ Македонска Каменица, ВОКС КАТВ
Гостивар, КТВ САТО-НЕТ с.Челопек Брвеница), при што беше утврдено дека овие
оператори во целост постапиле по решенијата за преземање на мерка.
2.2.

Следење на обврската за наплата на годишниот надоместок за надзор

Во февруари 2015 година, до сите регистрирани оператори на електронски
комуникациски мрежи и до единствениот субјект евидентиран во регистарот на даватели
на аудиовизуелни медиумски услуги на барање, Агенцијата испрати барање да достават
извештај за остварениот приход во претходната година. Врз основа на доставените
податоци, а согласно член 142 од Законот, Агенцијата изготви и достави решение и
фактура за наплата на годишниот надоместок кој тие беа должни да го платат најдоцна до
15 април истата година. Агенцијата го следеше исполнувањето на оваа обврска од страна
на овие субјекти. Само еден оператор, којшто веќе не ја вршеше дејноста реемитување
програмски сервиси, не ја исполни оваа обврска.
3. Надзор врз давателите на АВМУ на барање
3.1. Програмски надзор
Во Годишниот план за вршење програмски надзор за 2015 година беше предвидено
редовниот програмски надзор врз давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по
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барање да се спроведе двапати во текот на годината. Во оваа година, во регистарот на
даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање беше евидентиран само еден
субјект - Акционерското друштво за електронски комуникации Македонски Телеком од
Скопје, со назив на услугата Маx TV.
Редовниот надзор беше спроведен во јуни и ноември, 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.
4. Надзор врз издавачите на печатени медиуми
Во 2015 година беа извршени вкупно 24 административни надзори над работењето
на издавачите на печатени медиуми, од кои десет беа редовни, десет контролни и четири
вонредни. Еден од редовните надзори се однесуваше на исполнувањето на обврската за
обезбедување јавност во работењето, утврдена во член 15 став 2 од Законот за медиуми,
а сите останати (редовни, вонредни и контролни) на исполнувањето на обврската за
објавување импресум, утврдена во член 14 став 1 од истиот закон.
Согласно Годишниот план за вршење административен надзор за 2015 година,
надзорот врз исполнувањето на обврската од член 15 став 2 од Законот за медиуми,
согласно која издавачите на печатен медиум се должни податоците за 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, 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, беше спроведен во април. Со него беше констатирано дека сите
издавачи на печатени медиуми ја исполниле оваа обврска.
Согласно член 14 став 1 од Законот за медиуми, 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. Во врска со исполнувањето на оваа овбрска, по еден
редовен надзор беше извршен во февруари и август, по два во март и во јуни и три во
октомври. Со нив беа опфатени вкупно 29 печатени медиуми и беше констатирано дека кај
13 од нив само делумно е исполнета обврската за објавување импресум, поради што
Агенцијата писмено ги опомена издавачите на тие медиуми и им даде дополнителен рок од
30 дена да ги отстранат прекршувањата.
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По службена должност, Агенцијата изврши четири вонредни административни
надзори над издавачите на печатени медиуми (три во ноември и еден во декември), со кои
беа опфатени седум печатени медиуми. Кај два од нив во целост беше исполнета
обврската за објавување импресум, додека кај пет само делумно, поради што Агенцијата
им изрече мерки опомени на издавачите на овие пет медиуми и им наложи да ја извршат
оваа обврска во дополнителниот рок од 30 дена.
Контролните надзори беа спроведени со цел да се утврди дали издавачите на
печатени медиуми на коишто Агенцијата им изрекла мерки опомени постапиле во целост,
делумно или не постапиле по опомените. По еден контролен надзор беше извршен во
февруари, март и јуни, по два во мај и во декември и три во април. Со нив беше
констатирано дека кај само два печатени медиуми, над кои редовниот надзор беше
извршен во претходната година, не е отстрането прекршувањето на член 14 став 1 од
Законот за медиуми. Бидејќи и во двата медиуми стануваше збор за прво вакво
прекршување во 2015 година, Агенцијата писмено го опомена издавачот на овие медиуми
и му даде рок од 30 дена да ја исполни оваа обврска. По истекот на дополнителниот рок
беше направен контролен надзор, со кој беше констатирано дека двата медиуми во целост
ги објавиле податоците утврдени во член 14 став 1 од Законот за медиуми.
5. Заштитата на плурализмот на сопственоста на радиодифузерите
Во јуни 2015 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги констатираше прекршување на членот 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги (Посебна забрана за стекнување на сопственост), од страна на
Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе и од
страна на Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, во смисла на
тоа дека Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија Ц.О. Скопје,
чијашто сопственост е државна, поседуваше удели кај овие две радиостаници. Имено, во
овој член е предвидено дека политички партии, државни органи, органи на државна управа,
јавни претпријатија, единици на локална самоуправа, носители на јавни функции и
членовите на нивните семејства не можат да вршат радиодифузна дејност ниту да бидат
основачи, соосновачи или да се здобиваат со учество во сопственоста на
радиодифузерите.
Согласно одредбите од членот 43 од Законот, Агенцијата им наложи на овие две
радиостаници во рок од 90 дена од денот на приемот на одлуките за утврдување повреда
на забрана, да ја усогласат својата сопственичка структура со одредбите од овој закон. Во
периодот што следуваше и двете радиостаници ја известија Агенцијата дека се соочуваат
со неможност да ја усогласат сопственичката структура во утврдениот рок (кој за ТРД
РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе истече на 07.09.2015 година, а за ТРД РАДИО
ОХРИД ДОО Охрид на 06.10.2015 година). Во врска со ова, со писмен допис до Агенцијата
се обрати Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија Ц.О. Скопје,
наведувајќи дека по стапувањето на сила на одредбите од Законот за изменување и
дополнување на Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија
бр.38/2014), согласно кои „Содружниците во друштвото кои должат по основ на
неплатени даноци, царини и придонеси не можат да купуваат, ниту да вршат пренос на
удели во своето, или во други трговски друштва“, Фондот се судрува со пречки да го
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понуди на продажба уделот што го поседува во РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО“. Во врска со
Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, Фондот ја извести
Агенцијата дека во 2011 година го продал уделот што го поседувал во сопственоста на
оваа радиостаница и дека не му е позната причината зошто новиот сопственик не е
впишан во трговскиот регистар.
За да се изнајде начин за надминување на констатираните состојби, Агенцијата го
извести и Министерството за информатичко општество и администрација, кое
организираше работен состанок помеѓу претставници на ова министерство, Фондот на
пензиското и инвалидското осигурување, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, Министерството за економија и на Комисијата за хартии од вредност. Во врска со
уделот на Фондот во сопственоста на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, а
за да се надминат пречките коишто настапија со измените на Законот за трговските
друштва, на состанокот беше донесен заклучок Министерството за информатичко
општество и администрација да иницира измени во овој закон со коишто Фондот ќе може
да ги отстапува уделите што ги поседува во трговски друштва, а во врска со уделот на
Фондот во сопственоста на ТРД РАДИО ОХРИД ДОО Охрид, согласно член 196 ставови 3 и
4 од Законот за трговските друштва, беше заклучено Фондот да поднесе предлог до судот
да донесе одлука за упис на продадениот удел во Централниот регистар.
Со оглед на сето ова, Советот на Агенцијата донесе Заклучок за одложување на
понатамошното постапување по донесените одлуки за утврдување повреда на забрана на
членот 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од страна на овие две
радиостаници, се до исходот од најавените активности од страна на надлежните
институции.
Во рамки на својата законска надлежност да утврдува постоење недозволена
медиумска концентрација, Советот на Агенцијата донесе Одлука за поведување на
постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација по
службена должност, кај Трговското радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип.
Постапката беше поведена поради тоа што беше констатирано дека основачот на ТРД
Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и
информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип, во 2014 година остварувало приходи од
вршење на дејноста 73.12 – Огласување преку медиуми, која според Националната
класификација на дејности спаѓа во групата дејности „реклама и пропаганда“. 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 ...поврзани лица во смисла
на одредбите на овој закон... и ...оснивачи на друштво за реклама и пропаганда...“.
Согласно членот 43 став 2 од Законот, Агенцијата побара од ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ
Штип во рок од 45 дена од денот на приемот на Одлуката за поведување на постапка за
утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација по службена должност,
да ги достави во Агенцијата сите податоци од значење за одлучувањето. Кон Одговорот
што го достави радиодифузерот, покрај другите документи, беше доставено и „Стручно
мислење по повод постапка за утврдување на недозволена медиумска концентрација“,
изработено од Центарот за развој на медиуми на барање на ТРД Канал 77. Во овој
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документ Центарот за развој на медиуми дава толкување на цитираните одредби од
Законот, со кое тврди дека “...не постои недозволена медиумска концентрација по ниту
еден од можните основи согласно ЗААВМУ, а најмалку по основ на член 39 став 1
алинеја 5 и дека Агенцијата треба да донесе одлука со којашто ќе ја запре постапката
за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација“. Поради тоа што
единствен орган кој дава автентично толкување на законите е Собранието на Република
Македонија, а во врска со членот 175 од Деловникот на Собранието, Агенцијата побара од
Владата на Република Македонија до претседателот на Собранието на Република
Македонија да поднесе барање за автентично толкување на членот 39 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги. До моментот на изработка на овој извештај, до
Агенцијата не беше доставено автентично толкување на овој член.
6. Преземени мерки кон издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелни
услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи
кои вршат реемитување на програмски сервиси
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 6 став 1
алинеја 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 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,
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.
Согласно член 27 од Законот за медиуми, Агенцијата врши исклучиво
административен надзор над исполнувањето на обврските утврдени во членовите 6, 7, 14
и 15 од Законот за медиуми, а мерките кои Агенцијата може да ги преземе и 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.
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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 2015 година, беа преземени вкупно
244 мерки, од кои:
o

223 решенија за преземање мерка опомена (137 кон радиодифузерите, 20 кон
издавачите на печатени медиуми и 66 кон операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи); 1

o

14 барања за поведување на прекршочна постапка (три против
радиодифузерите и 11 против операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи);2

o

една одлука за одземање на дозвола3 и

o

шест решенија за бришење од регистарот на радиодифузери.4

6.1. Преземени мерки кон радиодифузерите

6.1.1. Изречени мерки – опомена
Агенцијата во текот на 2015 година кон радиодифузерите изрече вкупно 137 мерки –
опомени, и тоа:
o 15 поради необјавување податоци што радиодифузерот е должен да ги емитува на
соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис (член 14 од Законот за
медиуми);
o пет заради необјавување на податоци на сопствената програма и недоставување
снимка од објавата до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во
рок и на начин утврден во член 15 став 3 од Законот за медиуми;
o 15 решенија за преземање мерка – опомена заради констатирана повреда на член
1

Деталните податоци за преземените решенија за изречени мерки кон радиодифузерите и издавачите на
печатени медиуми се наведени во табеларниот преглед 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 2015 година ” (Прилог бр.1).
2
Деталните податоци за преземените барања за поведување на прекршочна постапка кон радиодифузерите и
операторите на јавна електронска комуникациска мрежа се наведени во табеларниот преглед на крајот на
Извештајот „Преземени мерки – барања за поведување на прекршочна постапка од Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги во 2014 година и успешно спроведени постапки за порамнување во 2015
година” (Прилог бр.2).
3
Деталните податоци за преземените одлуки за одземање на дозволата за телевизиско/радио емитување се
наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Преземени мерки – одлуки за одземање на
дозволата за телевизиско/радио емитување од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во
2015 година ” (Прилог бр.3).
4
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 2015 година ” (Прилог бр.4).
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50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и на одредби од
Правилникот за заштита на малолетните лица5, од кои:
 две поради несоодветно категоризирана програма и емитување во
несоодветен временски период за категоријата програма (член 16 од
Правилникот за заштита на малолетните лица);
 една поради означување на програма со погрешна предупредувачка
сигнализација (член 17 од Правилникот за заштита на малолетните лица);
 пет поради емитување програма во несоодветен временски период од
деноноќието и емитување програма односно нејзино означување со погрешна
предупредувачка сигнализација (член 16 и член 17 од Правилникот за заштита
на малолетните лица);
 една заради емитување програма во која не е аплицирана предупредувачка
сигнализација и емитување објави за програма без нивно обележување со
визуелниот знак што ја означува категоријата програма и во несоодветни
временски периоди од деноноќието (член 19 и член 22 од Правилникот за
заштита на малолетните лица);
 пет поради емитување програма во која не е аплицирана предупредувачка
сигнализација (член 19 од Правилникот за заштита на малолетните лица);
 една поради емитување објави за програма без нивно обележување со
визуелниот знак што ја означува категоријата програма и во несоодветни
временски периоди од деноноќието (член 22 од Правилникот за заштита на
малолетните лица).
o две поради тоа што при емитување квизови или други различни облици на наградно
учествување на гледачите на аудиовизуелната програма радиодифузерите не
обезбедиле недвосмислено објавување на правилата за тие содржини и за јавно
ветената награда (член 52 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o 30 поради необезбедување на информации достапни за корисниците (член 51 став
1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o една поради емитување прикриени аудиовизуелни комерцијални комуникации (член
53 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o една поради промотивно препорачување производи на спонзорите во
спонзорираните аудио или аудиовизуелни медиумски услуги (член 54 став 1 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o една поради емитување спонзорирани спортски и бизнис вести (член 54 став 5 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o четири поради непочитување на правилата за емитување аудиовизуелни
комерцијални комуникации – пласирање на производи (член 55 став 5 и 7 од
Законот за аудио и аудиивизуелни медиумски услуги);
5

Достапен на вен страницата на Агенцијата
http://www.avmu.mk/images/Pravilnik_za_zashtita_na_malloletnite_lica.pdf
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o десет заради констатирана повреда на член 64 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и тоа:
 три поради неемитување на програмата на радиодифузерите на македонски
јазик и кирилско писмо (член 64 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги);
 една поради употреба на јазикот спротивно на член 64 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги (член 64 став 1 и став 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги);
 шест поради 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
(член 64 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o 45 поради констатирани повреди на член 92 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги од кои:
 36 поради неисполнување на обврската за емитување најмалку 40% изворно
создадена програма во Република Македонија на македонски јазик или 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 14 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
 две поради неисполнување на обврската јавниот радиодифузен сервис
дневно да емитува најмалку 50% програма изворно создадена во Република
Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници, од
која половина во периодот од 07.00 до 19.00 часот (член 92 став 2 и 14 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
 една поради непочитување на обврската на трговските радиодифузни
друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат во
текот на неделата за емитување најмалку осум часа вокална и/или вокално
инструментална музика на македонски јазик и непочитување на обврската за
процентуална распределба на емитуваната музика, односно 50% од музиката
да биде забавна, а 50% народна (член 92 став 4 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги);
 една поради неисполнување на обврската на јавниот радиодифузен сервис
за обезбедување најмалку 50% од емитуваната музика во текот на денот да
биде вокална/вокално-инструментална музика на македонски јазик и/или
инструментална музика изворно создадена во Република Македонија (член 92
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
 две поради необезбедување соодветна процентуална застапеност на
народната и забавната музика во периодот од 07.00 до 19.00 часот (член 92
став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
 три поради неисполнување на обврската на радиодифузерите за
обезбедување најмалку 40% од емитуваната музика во текот на денот да биде
вокална/вокално–инструментална музика на македонски јазик и/или
инструментална музика изворно создадена во Република Македонија (член 92
став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
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o една поради неемитување на знакот за идентификација на радиодифузерот
најмалку еднаш во текот на еден реален час на радио програма (член 97 став 2 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o една поради регистрирано емитување на рекламни содржини што не се јасно
препознатливи и одвоени од другите делови на програмата со оптички и/или звучни
средства (член 98 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o една поради тоа што телешопинг прозорците не биле јасно означени со оптички и
звучни средства и немале непрекинато времетраење од минимум 15 минути (член
99 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o две поради емитување на рекламирање и телешопинг во програми за деца чие
времетраење е еднакво или пократко од 30 минути (член 99 став 4 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o една поради емитување рекламирање во верска служба и проповеди (член 99 став
6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги);
o една поради непочитување на правилата за начинот на рекламирање и телешопинг
- кинематографското дело било прекинато со четири рекламни блокови иако имало
предвидено времетраење од околу 90 минути (член 99 став 9 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги);
o една 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 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги).

6.1.2. Покренати прекршочни постапки
Во извештајната година, Агенцијата покрена вкупно 15 прекршочни постапки против
радиодифузерите. Од нив 12 завршија успешно во фазата на забрзана постапка за
порамнување односно радиодифузерите ги платија глобите утврдени во (прекршочните)
платните налози издадени од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги. Додека пак, по неуспешно спроведените (забрзани) постапки за порамнување, а
заради сторени повреди на Законот за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, Агенцијата
поднесе три барања за поведување прекршочна постапка кон јавниот радиодифузен
сервис, и тоа едно за сторено прекршување на член 92 ставови 8 и 9 (неисполнување на
обврската за произведување и емитување најмалку 30 часа домашна документарна и
домашна играна програма во периодот од 07.00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во
тековната година) и две за непочитување на член 92 став 2 (неисполнување на обврската
за дневно емитување најмалку 50% изворно создадена програма во Република Македонија
на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во Република
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Македонија). Трите барања за поведување прекршочни постапки се во тек пред
надлежените судови.
6.1.3. Одземени дозволи за телевизиско и радио емитување
Во извештајниот период Агенцијата донесе две одлуки за одземање дозволи - на
ТРД ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје. Овие два
радиодифузери емитуваа телевизиски програмски сервиси на регионално ниво (на
регионот Д1 – Црн Врв/Скопје), а дозволите им беа одземени поради неисполнување на
обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
односно поради неплаќање на надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок. Со
оглед на тоа што ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, по донесувањето на одлуката за
одземање на дозволата, го плати во целост надоместокот за дозволата за телевизиско
емитување, согласно одредбите од Законот за општата управна постапка и Законот за
управните спорови, Советот на Агенцијата донесе Одлука Уп 1 08-611 од 18.03.2015 година
со која се поништи одлуката за одземање на дозволата на овој радиодифузер.
6.1.4. Бришење од регистарот на радиодифузери
Од регистарот на радиодифузери беа избришани следните шест телевизиски станици:
o

o

o

o
o

o

ТРД ТВ БТР Национал Зоран ДООЕЛ Скопје поради престанување на важноста на
дозволата за телевизиско емитување по сила на закон – со одземање на дозволата
од страна на Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги) и согласно донесената Одлука за одземање на дозволата (бр.08398 од 03.03.2015 година);
ТРД ВИЖН БМ–ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп, поради престанување на
важноста на дозволата за телевизиско емитување по сила на закон (член 85 став 1
алинеја 2);
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ поради престанување на
важноста на дозволата за телевизиско емитување по сила на закон (член 85 став 1
алинеја 2);
ТРД Телевизија ИРИС ДОО Штип поради престанување на важноста на дозволата
за телевизиско емитување по сила на закон (член 85 став 1 алинеја 2);
ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш поради престанување на важноста на
дозволата за телевизиско емитување по сила на закон, со писмена изјава на
имателот на дозволата (член 85 став 1 алинеја 2);
ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Скопје поради престанување на важноста на дозволата
за телевизиско емитување по сила на закон, со писмена изјава на имателот на
дозволата (член 85 став 1 алинеја 2).

6.2. Преземени мерки кон издавачите на печатени медиуми
6.2.1. Изречени мерки - опомена
Во 2015 година, на издавачите на печатените медиуми им беа упатени вкупно 20
решенија за изречена мерка – опомена, сите заради непочитување на обврската од член
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14 став 1 од Законот за медиуми, согласно која издавачот на медиум е должен на видно
место за секој поединечен носител на содржина (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.

6.3. Преземени мерки кон операторите на јавни електронски комуникациски мрежи
6.3.1. Изречени мерки – опомена
Во извештајната година, Агенцијата изрече вкупно 66 мерки – опомени кон операторите
на јавни електронски комуникациски мрежи, и тоа:
o

62 за констатиран прекршок на член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги (реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани
согласно овој член), со кои Агенцијата им наложи на операторите веднаш да го
исклучат реемитувањето на нерегистрираните програмски сервиси и

o

четири за констатиран прекршок на член 64 став 2 од истиот Закон (неисполнување
на обврската програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни електронски
комуникациски мрежи доколку се титлуваат на јазик различен од јазикот на кој
оригинално се произведени, 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).

6.3.2. Покренати прекршочни постапки
Во 2015 година, Агенцијата покрена вкупно 26 прекршочни постапки против
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, за сторен прекршок на член 141,
односно поради реемитување програмски сервиси кои не се регистрирани согласно овој
член. Вкупно 11 од овие постапки завршија неуспешно во фазата на постапка за
порамнување, по што беа поднесени исто толку барања за поведување прекршочна
постапка пред надлежните судови, а 15 постапки завршија успешно, односно операторите
на јавна електронска комуникациска мрежа, во спроведените постапки за порамнување
согласно Законот за прекршоците, ги платија глобите утврдени во (прекршочните) платните
налози.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2013 –
2017 ГОДИНА

1. Програма за поттикнување на медиумската
Македонија за периодот 2016 – 2018

писменост

во

Република

Советот на Агенцијата, на 28-та седница одржана на 10 септември 2015 година, ја
усвои Програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија за
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периодот 2016 – 2018. Јавната расправа за текстот на Нацрт - програмата за развој на
медиумската писменост траеше од 2 јули до 17 август.
Станува збор за документ кој, потенцирајќи ја важноста на медиумската писменост
за јакнење на способноста на граѓаните за учество во демократскиот живот, разработува
низа активности за нејзин развој во Република Македонија. Сите активности се групирани
во три плана: за подигнување на свеста, за координација и консултација и за следење на
трендовите за медиумска писменост.
Агенцијата почна да се занимава со прашањето на медиумската писменост во
актуелната Стратегија за развој на радиодифузната дејност (2013 – 2017), а донесувањето
на Програмата е дел од обврските од член 26 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, согласно кој регулаторното тело „презема активности за поттикнување
на медиумската писменост во Република Македонија“ и притоа „соработува со невладини
организации, здруженија на граѓани, образовните институции и други заинтересирани
страни и истите ги објавува на својата веб страница“ (член 26 став 3). Во прилог на
активностите за развој на медиумската писменост, Агенцијата настојуваше да се изработат
истражувања за нивото на медиумска писменост на граѓаните на Република Македонија
(кај возрасна популација и кај деца). Со експертска помош беа изработени прашалници, и
беше спроведена постапка за избор на кредибилна научна установа која ќе ги реализира
истражувањата (преку јавна набавка). Набавката ја доби приватниот Универзитет
„Евробалкан“ од Скопје, но не ги спроведе истражувањата поради што регулаторното тело
поднесе тужба и донесена е првостепена судска одлука во корист на Агенцијата. Со оглед
на фактот дека станува збор за истражувања кои треба да дадат базични сознанија за
нивото на медиумската писменост во земјата, за 2016 година планирано е повторно да се
распише јавна набавка за истражување на степенот на медиумска писменост на
возрасната популација во Република Македонија.
На 24 април 2015 година се одржа работилница на која беше промовирана Нацрт –
програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија
изработена од г. Паоло Челот, генерален секретар на Европската асоцијација за
интересите на гледачите – ЕАВИ, во рамките на проектот „Зајакнување на
административните капацитети на телата задолжени за областите телекомуникации и
медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски услуги“,
финансиран преку ИПА Компонента 1 – ТАИБ 2009. На работилницата, за улогата на
медиумите во промовирањето на медиумската писменост говореше д-р Снежана Трпевска,
виша експертка на проектот, додека пак, претставници од Бирото за развој на
образованието, Дирекцијата за заштита на личните податоци, Катедрата на УНЕСКО за
медиуми, дијалог и заемно разбирање при Високата школа за новинарство и односи со
јавноста и на Фондацијата Метаморфозис ги претставија своите минати, сегашни и идни
проекти во сферата на медиумската писменост. На настанот беше промовирана
македонска верзија на спотот на ЕАВИ за авантурата на момчето Јове, (“A Journey to Media
Literacy”) за кој гласот го позајми г. Зоран Петров од Антена 5 радио. Спотот, чија
адаптација е направена врз основа на Договор за соработка со ЕАВИ, подоцна им беше
испратен на Министерството за образование и на Бирото за развој на образованието со
надеж дека ќе биде користен на часовите по медиумско образование, како и на сите
телевизиски програмски сервиси за да го емитуваат на своите програми.
39

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

Во рамките на поттикнувањето на медиумската писменост во Република
Македонија, Агенцијата изработи македонска верзија и на ТВ спот насловен „Каде е
Горан?“ (“Wo ist Klaus?”), чија цел беше да ја реактуелизира информацијата дека во
Македонија постои софтвер за родителска контрола врз Интернет-содржините до кои
пристапуваат децата. Спотот, чија адаптација беше реализирана со помош на ТВ Сител,
беше промовиран на Третиот јавен состанок на Агенцијата, по што беше доставен до сите
телевизиски станици кои можат да го прикажуваат означен како „бесплатно емитување“,
исполнувајќи така дел од својата улога за подигнување на нивото на медиумската
писменост. За користење на спотот беше потпишан договор со германската организација
Klicksafe.de, со кој се отстапува правото за негово телевизиско емитување за
некомерцијални цели најдоцна до 31 март 2016 година. Софтверот за родителска
контрола, на кој се реферира во спотот, е изработен пред неколку години во рамките на
проектот http://surfajbezbedno.mk на Министерството за информатичко општество и
администрација.
Во подготовка е македонска верзија и на второто продолжение на авантурата на
Јове (A Journey to Media Literacy Episode 2 - Awareness: What am I doing?), кој се очекува да
биде емитуван преку радиодифузерите и пошироко популаризиран во текот на 2016
година. Во адаптацијата повторно помогна Радио Антена 5.
За сите активности информации има на посебниот дел од веб страницата на
Агенцијата посветен на медиумската писменост.
2. Концепт за развој на непрофитните радиодифузни установи
Советот на Агенцијата, на 39-та седница одржана на 11.12.2015 година, го усвои
Концептот за развој на непрофитните радиодифузни установи. Имајќи предвид дека за
развој на непрофитните радија се потребни мерки и иницијативи од повеќе други сектори
во општеството, со Концептот треба да се постигне двојна цел: Од една страна треба
пошироко да се пренесе информацијата за постоењето на третиот радиодифузен сектор, а
од друга страна треба да се поттикнат институциите и органите во државата да осмислат и
предвидат мерки со кои ќе се помогне неговиот развој.
Непрофитниот сектор во радиодифузијата во Република Македонија е воведен со
Законот за радиодифузната дејност од 2005 година, а потребата од неговото постоење е
потврдена со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. При изработката на
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност во Република Македонија 2013 – 2017,
беше направен пресек на состојбите во непрофитниот сектор, при што беше констатирано
дека тој стагнира и дека, со цел да се разгледаат можните правци за негов натамошен
развој, треба да се изработи посебен концепт. За да се обезбедат ставовите на другите
заинтересирани страни во врска со можните развојни правци на непрофитниот
радиодифузен сектор, Агенцијата изработи документ со податоци од компаративните
меѓународни искуства, насловен „Непрофитни медиуми – медиуми на заедницата“, кој
послужи како основа за јавна расправа што траеше од 31 декември 2014 до 20 март 2015
година. Во овој период пристигна само еден одговор од Здружението на граѓани Центар за
развој на медиуми.
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При подготовката на финалниот текст, Агенцијата настојуваше да консултира и
други институции (Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за
остварување на правата на заедниците и Агенцијата за електронски комуникации). По
усвојувањето, Концептот беше доставен до Министерството за информатичко општество и
администрација, Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за остварување
на правата на заедниците, Агенцијата за електронски комуникации и Министерството за
финансии имајќи предвид дека некои од посочените развојни правци се поврзани со мерки
и активности кои се во надлежност или имаат допирни точки со работата на овие
институции. Повратен одговор досега е добиен од Министерството за финансии.
3. Изработка на програма за обезбедување достапност до медиумите на лицата
со сетилна попреченост
Како дел од активностите за социјална инклузија, Советот на Агенцијата, на својата
21 седница од 18 јуни 2015 година, ја усвои Програмата за обезбедување достапност до
медиумите на лицата со сетилна попреченост. Нацрт – текстот беше изработен од м-р
Јелена Сурчулија Милојевиќ, експертка по медиумско право, и д-р Снежана Трпевска,
виша експертка за правни и регулаторни прашања за медиумите, преку проектот
„Зајакнување на административните капацитети...“, а беше презентиран на 3 април на
работилница на која учествуваа претставници на здруженијата на лицата со оштетен вид и
слух, на релевантните институции и органи, како и на телевизиите. Програмата беше
усвоена по широка јавна расправа која траеше од 30 април до 15 јуни, при што повратно
беа добиени сугестии од Националната федерација за спорт и рекреација на инвалидите
на Македонија – Македонскиот параолимписки комитет и од Народниот правобранител.
Како дел од спроведувањето на активностите од Програмата на Агенцијата за
обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост, како и за
реализација на проектот „Достапна администрација за лица со хендикеп“, на 15 јули 2015
година беше донесена Процедура за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и
степен попреченост.

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА РЕГУЛАТИВА

1.

Донесување подзаконски акти во функција на операционализација на Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

Во текот на 2015 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
донесе 20 подзаконски и други акти со кои поблиску се уредуваат одредени прашања од
нејзиниот и делокругот на работа на радиодифузерите и операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи.
1.1.

Подзаконски и други акти во врска со работењето на радиодифузерите

Согласно своите законски надлежности, во извештајната година Агенцијата ги
донесе следните акти во врска со работата на трговските радиодифузни друштва:
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Правилник за начинот на објавување на податоците за работењето на
радиодифузерите;
 Упатство за правото на кратко известување за настани за кои се стекнати
ексклузивни права за емитување;
 Правилник за спонзорство;
 Правилник за начинот на водење на дневната евиденција и за квалитетот на
снимките од емитуваната програма на радиодифузерите;
 Правилник за нови рекламни техники и
 Одлука за утврдување листа со настани од големо значење за јавноста на
Република Македонија.

1.2. Подзаконски акти во врска со работењето на операторите на јавни
електронски комуникациски мрежи
Во 2015 година беа донесени два акти во врска со работата на операторите на јавни
електронски комуникациски мрежи, и тоа:




Правилник за утврдување на локациите за прибирање сигнали од операторите на
јавни електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање и
План за намена и распределба на капацитети на дигитален терeстeријален
мултиплекс на оператор на јавна електронска комуникациска мрежа кој има обврска
за емитување на програмските сервиси на радиодифузерите.

1.3. Општи акти во врска со работењето на Агенцијата
Во врска со тековното работење на Агенцијата беа донесени десет правилници,
еден кодекс и едно упатство, и тоа:








Правилник за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на
информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
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Правилник за стручно усовршување, дообразување и специјализација на
вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги;
Правилник за определување на траењето на годишниот одмор на вработените во
стручната служба на Агенцијата;
Правилник за службена облека и обувки на вработените во стручната служба на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
Кодекс за однесување на членовите на Советот и вработените во стручната служба
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за работниот ред и дисциплинската и материјалната одговорност на
вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и
Упатство за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата
за преземање мерка.

1.4. Измени на претходно донесени подзаконски акти
Во текот на 2015 година се јави потреба од спроведување на измени и дополнувања
на одредени подзаконски акти коишто Агенцијата ги донесе во 2014 и 2015 година. Во таа
насока беа донесени следните подзаконски акти за изменување и дополнување:















Правилник за измена на Правилникот за систематизација на работните места во
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за користење на
службени мобилни телефони и 3Г УСБ модем во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за месечниот надоместок
и другите трошоци на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги бр.01-3802/1 од 17.07.2014 година и бр.01-4886/1 од 07.10.2014 година;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги за користење на средствата за репрезентација
бр.01-3636/1 од 08.07.2014 година;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење,
управување и одржување на службените моторни возила на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-3635/1 од 08.07.2014 година;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за определување на
траењето на годишниот одмор на вработените во стручната служба на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-1879/1 од 12.03.2015;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за минимални технички,
просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и
телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година;
Правилник бр.01-3601/1 од 21.05.2015 година за изменување и дополнување на
Правилникот за бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-579/1 од 23.01.2015 година;
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Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење,
управување и одржување на службените моторни возила на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-1063/1 од 11.02.2015 година;
Правилник 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);
Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на мерење на
гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските сервиси на
радиодифузерите во Република Македонија бр.01-6582/1 од 27.12.2014 година;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за службена облека и
обувки на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-1880/1 од 12.03.2015 година;
Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за службена облека и
обувки на вработените во стручната служба на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-1880/1 од 12.03.2015 година и бр.01-5504/1
од 18.09.2015 година;
Правилник бр.01-3844/2 од 29.12.2015 година за изменување на Правилникот за
бруто плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги бр.01-3844/1 од 08.06.2015 година и
Упатство за дополнување на Упатството за определување на рокот за постапување
по решенијата на Агенцијата за преземање мерка бр.01-2760/1 од 06.04.2015
година.

До крајот на 2015 година се уште траеше јавната расправа за текстот на НацртПравилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на локациите
за прибирање сигнали од операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и
давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање (бр.01-2408/1 од 30.03.2015).
Овој Правилник беше донесен во февруари 2016 година.

ИЗВЕШТАИ, ПЛАНОВИ, ИСТРАЖУВАЊА И АНАЛИЗИ

1. Истражување на ставовите
телевизиските програми

и

потребите

на

публиката

за

радио

и

Во декември 2015 година, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, истражувачката агенција Друштво за трговија и услуги „СВОТ“ ДООЕЛ
Скопје изработи “Студија 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“6. Истражувањето на ставовите и потребите на
публиката беше спроведено во периодот од 23-ти ноември до 02-ри декември, со
6

Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:
http://avmu.mk/images/STUDIJA_ZA_UTVRDUVANJE_NA_OPRAVDANOSTA_ZA_OBJAVUVANJE_JAV
EN_KONKURS_-_SWOT_RESEARCH.pdf
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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.
2. Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2014
година
Во 2015 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи
Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година7, во која се
опфатени податоците за вкупните приходи и структурата на приходите во претходната
година, вкупните трошоци и структурата на трошоците, остварениот финансиски резултат,
бројот на вработени во редовен работен однос и др. Овие податоци се анализирани во
рамки на релевантниот пазар на кој припаѓаат радиодифузерите, односно засебно се
анализирани економските показатели за работењето на субјектите во јавниот и во
комерцијалниот сектор, како и на субјектите од телевизиската и од радиската индустрија, а
во нивните рамки и работењето на радиодифузерите од аспект на нивото на коешто тие
емитуваат програма (државно, регионално и локално ниво).

3. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според
работни места, образование, пол и статус
Во Анализата на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски
сектор во 2014 година8 се анализирани податоците за вкупниот број на вработени во
јавниот сервис и во комерцијалните телевизиски и радиостаници на државно, регионално и
на локално ниво од аспект на работните места на кои се ангажирани, статусот (редовен
работен однос или хонорарно ангажирани), полот и образованието на вработените.
4. Анализа на структурата на вработените во радиодифузната индустрија според
етничката припадност
Анализата на структурата на вработените според етничка припадност во аудио и
аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014 година9 содржи податоци за етничката
7

Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година е достапна на
веб страницата на Агенцијата на следниот линк:
http://avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_na_AVMU_za_2014_godina.pdf
8

Анализата на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски сектор во 2014
година е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:
http://avmu.mk/images/Analiza_na_strukturata_na_vrabotenite_vo_audio_i_audiovizuelniot_mediumski_se
ktor_vo_2014_godina.pdf
9

Анализата на структурата на вработените според етничка припадност во аудио и аудиовизуелниот
медиумски сектор во 2014 година е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:
http://avmu.mk/images/Analiza_na_struktura_na_vrabotenite_spored_etnicka_pripadnost_vo_audiovizuelni
ot_mediumski_sektor_vo_2014_godina.pdf
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припадност на вработените во телевизиската индустрија и во радиоиндустријата во 2014
година (македонска, албанска, турска, српска, ромска, влашка, бошњачка и друга
националност) и за нивната распределба по работни места. Оваа е четврта анализа од
овој вид. Првата беше изработена во 2012 година, а се однесуваше на податоците за
етничката припадност на вработените во радиодифузната индустрија во 2011 година.
5. Анализа на поведените управни спорови против одлуките на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија
Со цел согледување на состојбите на управните спорови поведени против одлуки на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медумски услуги, согласно загарантираното право на
судска заштита, односно правото за поднесување тужба за поведување управен спор
против актите на регулаторното тело, во јануари 2015 година, беше изработена Анализа на
поведените управни спорови против одлуките на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги10. Предмет на анализа, беа поведените управни спорови во периодот од
јануари до декември 2014 година. Во оваа Анализа, беше претставена правната рамка на
институтот управен спор, беше прикажан бројот на поведени управни спорови против
актите на Агенцијата, како и видот на актите на Агенцијата кои беа оспорени пред
надлежниот суд. Во Анализата беше презентирана утврдената состојба, која беше
констатирана врз основа на анализираните податоци (со кои регулаторното тело
располагаше до моментот на нејзината изработка), како и заклучокот кој беше изведен врз
основа на констатираната состојба по однос на поведените управни спорови.
6. Анализа на надзорот врз законските обврски на операторите на јавни
електронски комуникациски мрежи и давателите на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање
Во јануари 2015 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
изработи годишна анализа на надзорот врз обврските на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи во однос на почитувањето на авторските и сродните права за 2014
година, во којашто беа презентирани податоци во врска со регистрацијата и
евидентирањето во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети,
сознанијата од извршените програмски надзори врз работата на операторите, како и
преземените мерки кон нив.
7. Анализа на надзорот врз обврските на радиодифузерите и другите даватели
на медиумски услуги во однос на почитувањето на авторските и сродните
права
Во оваа година, Агенцијата изработи и годишна анализа на надзорот врз обврските на
радиодифузерите и другите даватели на медиумски услуги во однос на почитувањето на
авторските и сродните права, заштитата на ексклузивни права на радиодифузерите,
најчестите прекршувања и изречените мерки. Анализата се однесува на договорите за

10

Анализата е достапна на следниот линк:
http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_povedenite_upravni_sporovi_protiv_odlukite_na_Agencijata_vo_p
eriod_od_januari_do_dekemvri_2014g.pdf
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регулирање на авторските и сродните права за емитуваните програми, заштитата на
ексклузивните права на радиодифузерите, најчестите прекршувања, изречените мерки,
поднесените барања за поведување прекршочни постапки и кривични пријави
и
изречените санкции кон радиодифузерите

8. Анализа на сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и најчести прекршувања од страна на
издавачите на медиуми, давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа
Во текот на извештајната година Агенцијата изработи две полугодишни анализи на сите
преземени мерки кон радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и операторите
на јавна електронска комуникациска мрежа и најчестите прекршувања од страна на овие
субјекти констатирани во периодот за кој анализите се однесуваат. Првата анализа беше
изработена во јануари 2015 година, а се однесуваше на периодот од 01 јули до 31
декември 2014 година11, а втората во јули и се однесуваше на периодот од 01 јануари до
30 јуни 2015 година12.
9. 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, во текот на 2015
година Агенцијата изработи две полугодишни анализи, од кои едната се однесуваше на
втората половина од 2014 година, а втората на првата половина од 2015 година. Во
овие анализи се опфатени правната рамка врз основа на која регулаторното тело
покренува прекршочни простапки, податоци 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. Извештај за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на
нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на
изворите за финансирање
Во 2015 година Агенцијата изработи два полугодишни извештаи за преземените
активности во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на
нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на
финансирање. Првиот извештај се однесува на активностите преземени во втората

11

Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк
http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_site_prezemeni_merki_od_strana_na_Agencijata_vo_periodot_od_1_juli_do_31_dekemvri_
2014g.pdf
12
Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк
http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_site_prezemeni_merki_od_strana_na_Agencijata_protiv_radiodifuzerite_pecatenite_mediumi
_OJEKM.pdf
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половина од 2014 година13, а вториот на активностите преземени во првата половина од
2015 година14. Поточно, во овие извештаи се претставени промените во сопственичката
структура на радиодифузерите коишто Агенцијата ги одобрила, констатираните случаи на
недозволена медиумска концентрација, констатираните прекршувања на забраната од
членот 38 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и активностите во
врска со следење на обврската на радиодифузерите за обезбедување јавност во нивното
работење.
11. Анализа на третманот на родот во телевизиските програми
Во декември 2015 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, ги
претстави резултатите од четвртиот Извештај за родот во телевизиските програми, кој во
себе ги содржи резултатите од анализите на третманот на родовите прашања, како и на
претставувањето и прикажувањето на жените и мажите во телевизиските програми.
Извештајот е обврска од членот 17 од Законот за еднакви можности на жените и мажите,
согласно кој регулаторното тело еднаш годишно поднесува извештаи до Собранието на
Република Македонија за начинот на прикажување и претставување на жените и на
мажите, како и за родовите прашања во програмските концепти и содржини на
радиодифузерите.
Специфика на Извештајот од 2015 година е тоа што истражувачките инструменти –
прашалниците за анализа на содржина и дискурзивна анализа беа преразгледани и од
аспект на Родово чувствителните индикатори за медиумите на УНЕСКО кои се однесуваат
на родовото портретирање во медиумските содржини, при што се покажа дека содржината
на прашалниците е сосема соодветна за да обезбеди одговори на овие индикатори.
Наодите од Извештајот од 2015 година беа презентирани во декември, на четвртиот
јавен состанок на Агенцијата. Анализата на дневно - информативните емисии покажа дека,
во вестите, родовите прашања како и родовиот аспект на третирање на темите од
општествена важност се речиси отсутни, а жените се неколкукратно помалку присутни како
соговорнички отколку мажите. Анализата на рекламите покажа дека жените се позастапени
како субјекти во рекламните спотови и почесто се прикажани во традиционални улоги.
Најголемиот број субјекти во рекламите и кај жените и кај мажите спаѓаат во возрасната
група меѓу 18 и 30 години, што укажува дека митот за општествената пожелност на
младоста и убавината и натаму важи за жените, но се проширува и на мажите.
Презентирањето на Извештајот за родовите беше искористено за, пред
радиодифузерите да се отворат прашањата за родова стереотипизација и за застапеноста
и третманот на родовите малцински групи во нивните програми.

13

Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:
http://avmu.mk/images/Izveshtaj_za_prezemenite_aktivnosti.pdf
14

Извештајот е достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:
http://avmu.mk/images/Analiza_za_prezemenite_aktinosti_na_Agencijata_Sopstvenicka_srtuktura__od_01-januari_do_30_juni_2015.pdf

48

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

Агенцијата планираше последната предвидена активност - кампањата против
сексизмот во медиумите да ја реализира во декември 2015 година, во периодот на
објавувањето на резултатите од истражувањето Родот во телевизиските програми.
Меѓутоа, во меѓувреме, во сила стапи Законот за изменување и дополнување на
Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија бр. 196 од 10.11.1015 год.)
според кој (член 83) заради организирање предвремени избори за пратеници, кои ќе се
одржат на 24 април 2016 година, од денот на донесувањето на Законот до денот на
одржувањето на изборите, не смеат да се емитуваат, односно објавуваат реклами
финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот
Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни овластувања.
Поради ова, Агенцијата го одложи реализирањето на кампањата за втората половина од
2016 година.

12. Извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информациите
од јавен карактер
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и во тековната 2015 година,
продолжи со имплементацијата на одредбите од Законот за слободен пристап до
информациите од јавен карактер („Службен весник на Република Македонија бр.13/06,
бр.86/08, бр.6/10, бр.42/14 и 148/15), а изработи и Годишен извештај за спроведувањето на
овој закон во периодот од 01.01.2015 до 31.12.2015 година, којшто го достави до
Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер
на Република Македонија, во законски утврдениот рок.
13. Анализа на имплементација на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и анализа на имплементација на Законот за медиуми
Во октомври 2015 година Агенцијата формираше работна група за изработка на
Анализа на имплементацијата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и
Анализа на имплементација на Законот за медиуми. Изработката на наведените анализи
беше во насока на обезбедување доследна имплементација на овие закони од страна на
регулаторното тело, како и давање придонес од негова страна во надминување на
одредени недоследности во законските одредби, констатирани низ нивната примена во
практиката. Во анализите е опфатен периодот од стапување во сила на овие два закони (3
јануари 2014 година), до моментот на изработка на анализите (декември 2015 година). До
31 декември 2015 година беа изработени нацрт верзиите на двете анализи.

14. План за популаризирање на правото на одговор и исправка
Во текот на 2015 година, низ неколку активности насочени кон медиумите и кон
граѓаните, Агенцијата работеше на популаризацијата на правото на одговор и исправка.
Активностите беа предвидени со Планот за популаризирање на правото на исправка и
одговор, што Агенцијата го изработи во февруари 2015 година, како одговор на
препораките од експертската мисија посветена на клеветата и навредата, што се
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реализираше во Република Македонија на 13 и 14 октомври 2014 година, а беше
организирана во соработка со Советот на Европа.
Агенцијата нема надлежност да го спроведува Законот за граѓанска одговорност за
клевета и навреда, ниту пак да врши надзор врз почитувањето на одредбите во врска со
правото на одговор и исправка од Законот за медиуми. Сепак, Планот беше изработен
тргнувајќи од фактот дека заштитата на интересите на граѓаните во областа на аудио и
аудиовизуелните медиумски услуги и промоцијата на медиумската писменост (член 6 став
1 алинеи 7 и 12 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги), се две значајни
надлежности на Агенцијата, како и имајќи предвид оти искуството и практиката на
регулаторното тело укажуваат оти правото на одговор и исправка ретко се користи.
Со Планот се предвидени активности (секако во рамките на надлежностите на
регулаторното тело) кои се насочени кон граѓаните, правните субјекти и давателите на
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел да се апелира до медиумите, до
граѓаните и до правните лица да ја користат законската можност за исправка на неточна
информација, како и да си ги заштитат честа и угледот.
Најпрвин, на првиот јавен состанок (во март 2015) беше одржана презентација
наменета за медиумските професионалци на која беа разработени механизмите што ги
дава Законот за медиуми, при што тие беа потсетени на нивните обврски. Потоа, во текот
на летото, на веб страницата на Агенцијата беше создаден посебен дел наменет за
граѓаните и правните лица, преку кој на популарен начин можат да се информираат за
своите права и обврски во контекст на објавувањето одговор или исправка. Беше
предвидено на крајот од годината да биде објавено и соопштение во печатените медиуми
преку кое уште еднаш ќе се сврти вниманието на јавноста кон линкот на веб страницата на
Агенцијата како алатка што можат да ја користат граѓаните за да знаат точно кога и како да
го остварат ваквото свое право. Меѓутоа, во ноември 2015 година, во сила стапи Законот
за изменување и дополнување на Изборниот законик според кој (член 83) заради
организирање предвремени избори за пратеници во 2016 година, од 10 ноември, па до
денот на одржувањето на изборите, не смеат да се емитуваат, односно објавуваат
реклами финансирани од Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и
на градот Скопје и на сите други лица на кои со закон им е доверено вршење јавни
овластувања. Поради ова, Агенцијата ќе ја спроведе оваа активност по завршувањето на
изборниот процес во 2016 година.

15. Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за
доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво
Поради тоа што во извештајната година до Агенцијата беа доставени барања за
распишување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно
ниво и за доделување дозвола за радио емитување на две локални подрачја, Друштвото за
трговија и услуги „СВОТ“ ДООЕЛ од Скопје, по нарачка на Агенцијата изработи „Студија за
утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола, од
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аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и од аспект на потребите на публиката“15.
Првиот дел од Студијата се однесува на оправданоста за објавување јавен конкурс од
аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги. Овој дел од студијата е поделен на два сегменти, при што првиот претставува
анализа на пазарот која се однесува на импликациите кои би ги имал евентуалниот влез на
нов субјект, а вториот претставува анализа на постоечката медиумска понуда како и
стратешките насоки за развој на аудио и аудиовизуелните медиуми во Македонија.
Вториот дел од Студијата се однесува на оправданоста за објавување јавен конкурс од
аспект на потребите на публиката. За да обезбеди податоци за тоа дали и колку публиката
е задоволна од понудата на домашните телевизиски станици, кои програмски содржини и
недостасуваат на програмската понуда на домашните телевизии, податоци за ставот на
публиката за квалитетот на понудените програмски содржини и друго, Друштвото за
трговија и услуги „СВОТ“ ДООЕЛ од Скопје спроведе телефонско анкетно истражување на
стратифициран репрезентативен примерок од 1.200 испитаници на возраст над 16 години.
Предмет на анализа во овој дел од Студијата се резултатите добиени со ова истражување.
Во делот „Резиме на заклучоци и наоди од Студијата“, а во врска со оправданоста
за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на
државно ниво, во Студијата е наведено дека: „... понудата на општ формат или пак
претежно информативна содржина не излегува во пресрет на потребите на публиката.
Напротив, може да се каже дека резултатите од истражувањето во голема мера ги
потврдуваат наодите и препораките од Стратегијата за развој на радиодифузната
дејност во Република Македонија за периодот од 2013 до 2017 година каде се
констатира отсуство на детски и образовни програми и се предлага доделување на
дозволи за програмски понуди од специјализиран формат. Според потребите на
публиката утврдени со оваа студија, тоа треба да е со претежно
образовна/документаристичка програма и програма за деца“. Во врска пак, со
оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на
локално ниво, според наодите на Студијата, „постои оправданост да се објави оглас во
оние локални подрачја во коишто нема ниту едно локално радио, а постои
заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница“.

V. ДОЗВОЛИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ
1. Доделување дозволи за радио/телевизиско емитување по пат на јавен конкурс

Во 2015 година, Агенцијата донесе две одлуки за објавување јавен конкурс за
доделување дозвола за радио емитување на локално ниво, и тоа едната за подрачјето на
општината Пласница и втората за подрчјето на општината Карбинци. Двете одлуки беа
15

Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:
http://avmu.mk/images/STUDIJA_ZA_UTVRDUVANJE_NA_OPRAVDANOSTA_ZA_OBJAVUVANJE_JAV
EN_KONKURS_-_SWOT_RESEARCH.pdf
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донесени по претходно доставени писмени барања за објавување јавен конкурс од
заинтересирани страни, по што откако од страна на Агенцијата за електронски комуникаци
беше потврдено дека во овие подрачја има слободни фреквенции, согласно член 70 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата изработи Студија за
утврдување на оправданоста за објавување конкурс за доделување дозвола и тоа од
аспект на исполнувањето на целите на овој закон и од аспект на потребите на публиката.
Врз основа на наодите од Студијата дека „...постои оправданост да се објави оглас во
оние локални подрачја во коишто нема ниту едно локално радио, а постои
заинтересираност за инвестирање во локална радиостаница“, Агенцијата донесе две
одлуки за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на
програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на
подрачјата на општините Пласница и Карбинци. Двете одлуки беа објавени во „Службен
весник на Република Македонија”, на веб-страницата на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“. Рокот
за поднесување на пријави за учество на јавните конкурси истекува во март 2016 година.
До Агенцијата беше поднесено и едно барање за објавување јавен конкурс за
доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис од општ формат со
претежно информативна функција, на државно ниво преку преносен капацитет на
дигитален терестријален мултиплекс. Со оглед на тоа дека со Студијата за утврдување на
оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола беше утврдено дека
нема оправданост за објавување јавен конкурс, Агенцијата донесе одлука со која
поднесеното барање беше одбиено.
2. Доделување дозволи за радио/телевизиско емитување без јавен конкурс
Во текот на 2015 година, по претходно поднесени барања за доделување дозвола за
телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи
ограничен ресурс, без објавување јавен конкурс Агенцијата додели 12 дозволи, и тоа:
o три дозволи за телевизиско емитување на програмски сервис, на државно ниво, и
тоа: на правното лице Друштво со ограничена одговорност „Company 21” ДОО од
Република Косово (Одлука Уп 1 бр.08-649 од 31.03.2015 година), на правното лице
Друштво за трговија и услуги „Медиа Ворлд Невс” ДООЕЛ од Скопје (Одлука Уп 1 бр.08-677
од 06.04.2015 година) и на физичкото лице Сеад Кочан од Скопје (Одлука Уп 1 бр.08-1015
од 17.09.2015 година);
o осум дозволи за телевизиско емитување на програмски сервис, на регионално
ниво, од кои:
 три на подрачјето на радиодифузниот регион Д4 – Боскија, и тоа: на ТРД ТВ-КАНАЛ
ВИС ДООЕЛ од Струмица, (Одлука Уп 1 бр.08-794 од 27.05.2015 година), на ТРД
Телевизија КОБРА ДОО од Радовиш (Одлука Уп 1 бр.08-910 од 20.08.2015 година) и
на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ од Струмица (Одлука Уп 1 бр.08-1014 од 17.09.2015
година);
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 две на подрачјето на радиодифузниот регион Д3 – Туртел, и тоа: на ТРД ТВ-СТАР
ДОО од Штип (Одлука Уп 1 бр.08-792 од 27.05.2015 година) и на ТРД Телевизија
ИРИС ДОО од Штип (Одлука Уп 1 бр.08-875 од 25.06.2015 година) ;
 две на подрачјето на радиодифузниот регион Д5 – Пелистер, и тоа: на ТРД
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу ДООЕЛ од Кичево (Одлука Уп 1 бр.08-850 од
18.06.2015 година) и ТРД ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ од Прилеп (Одлука
Уп 1 бр.08-849 од 18.06.2015 година);
 една на подрачјето на радиодифузниот регион Д8 – Попова Шапка: на ТРД ТВ
ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ од с.Чегране-Гостивар (Одлука Уп 1 бр.08-793 од
27.05.2015 година); и
o една дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис на локално ниво на
подрачјето на општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане, на физичкото лице
Ивана Петровска од Доброшане, Куманово (Одлука Уп 1 бр. 08-281 од 18.02.2015 година).

3. Престанување на важност на дозволи по сила на закон
Со доделувањето на дозволите за телевизиско емитување преку јавна електронска
комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, коишто Агенцијата ги додели врз
основа на уредно поднесени Барања за доделување дозвола без објавување на јавен
конкурс, а врз основа на доставени писмени изјави заверени на нотар, по сила на закон
престанаа да важат дозволите за телевизиско емитување преку преносен капацитет на
дигитален терестријален мултиплекс на ТРД ТВ-СТАР ДОО од Штип, ТРД ТВ-КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ од Струмица, ТРД ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА ДООЕЛ од с.Чегране-Гостивар, ТРД
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу ДООЕЛ од Кичево, ТРД ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ
ВИЗИЈА ДООЕЛ од Прилеп, ТРД Телевизија ИРИС ДОО од Штип, ТРД КОБРА ДОО од
Радовиш и ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ од Струмица.

VI. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДИ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ ПАКЕТИ НА ПРОГРАМСКИ СЕРВИСИ НА
ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ

Во 2015 година, од страна на операторите на јавни електронски комуникациски
мрежи до Агенцијата беа доставени вкупно 586 пријави за регистрација на пакет
програмски сервиси. Врз основа на Правилникот за содржината и формата на пријавата за
евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на
потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси, усвоен во 2014 година,
Агенцијата вршеше проверка на уредноста и комплетноста на доставените пријави. Откако
беше констатирано дека пријавите за регистрација се целосни и уредни, Агенцијата издаде
вкупно 888 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
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од пријавите беше побарана регистрација на програмски сервиси и за аналогните и за
дигиталните пакети што ги нудат операторите.
Во извештајниот период, врз основа на доставено барање од страна на
подносителот, Агенцијата донесе шест заклучоци за запирање на постапката за издавање
на потврда за регистрација на пакет програмски сервиси. Поради некомплетност на
поднесените пријави и непостапување по претходно доставено писмено известување до
подносителите да ја докомплетираат и доуредат пријавата, Агенцијата донесе 25
заклучоци согласно кои се смета дека пријавите не се доставени.

VII. ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА

1. Изборна регулатива
Во рамки на подготовките за спроведување на мониторингот на изборното
медиумско претставување за време на изборите во 2016 година, Агенцијата, согласно
обврската од измените на Изборниот законик од ноември 2015 година, донесе
Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и
телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси16. Во текот на овој
процес, стандардната методологија на Агенцијата за мониторинг на изборното медиумско
претставување преку програмите на радиодифузерите беше преразгледана во однос на
најновите меѓународни практики и документи и беше усогласена со последните измени на
Изборниот законик.
Имајќи предвид дека со ноемвриските измени на Изборниот законик, на Агенцијата и
беше дадена обврска да врши мониторинг на медиумското изборно претставување не само
на радиото и телевизијата, туку и преку електронските медиум (интернет портали), веднаш
беа преземени активности за да се утврди опфатот на овој поим во Република Македонија
и начинот на кој тие би се мониторирале. Се покажа дека постојат повеќе причини поради
кои е невозможно Агенцијата да реализира мониторинг на изборното медиумско
претставување на електронските медиуми (интернет порталите), и тоа:
- Дефиниција за поимот „интернет портали“, и неговиот опфат нема ниту во
Изборниот законик, ниту во другите домашни закони;
- Во Република Македонија не постои регистар на интернет портали, како што на
пример, има регистри на издавачи на печатени медиуми, на радијата и на телевизиите;
- Од Класификацијата на дејностите што ја употребува Централниот регистар, но и
од дефинициите на поимот во стручната литература, евидентно е дека станува збор за
термин со далеку поширок опфат отколку лаичките претпоставки за него;
16

Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и
телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси е достапна на веб страницата
на
Агенцијата
на
следниот
линк:
http://www.avmu.mk/images/Metodologija_za_monitoring_na_izbornoto_pretstavuvanje_preku_radio_i_tel
eviziskite_programski_servisi.pdf)
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- Сопственото истражување на Агенцијата преку Интернет дистрибутивниот систем
на Централниот регистар на Република Македонија, покажа дека некои од правните лица
кои би требало да бидат опфатени во категоријата интернет портали се регистрирани со
друга дејност, а некои интернет портали ги издаваат здруженија на граѓани или новински
агенции, поради што надзорот би бил селективен, односно не може да се обезбеди
праведен и правичен пристап во основата на мониторингот; и
- Во европската регулаторна практика не беа пронајдени примери за мониторинг врз
содржините на интернет медиуми од страна на регулаторни тела, какво што е Агенцијата.
Сето ова беше сублимирано во Став на Агенцијата во врска со обврската да врши
надзор врз изборното медиумско претставување на интернет порталите.
За текстот и на Методологијата и на Ставот беше отворена јавна расправа која
траеше од 15 до 27 декември, во чии рамки беше организирана и посебна презентација (на
четвртиот јавен состанок одржан на 22 декември 2015 година) за радиодифузерите и
другите релевантни чинители. Финалните документи беа усвоени од Советот на Агенцијата
на седницата одржана на 5 јануари 2016 година.
Инаку, Агенцијата трипати испрати до Министерството за правда дописи кои се
однесуваа на Изборниот законик. Во почетокот на ноември, во пресрет на најавените
измени, беа испратени предлози за подобрување на текстот на Законикот кои
произлегуваа од практиката на регулаторното тело при неговата примена за време на
претходните избори. По усвојувањето на измените (кон крајот на ноември) беше упатен
допис со цел да се предупреди дека не се предвидени мерки за непочитување на
забраните за емитување реклами финансирани од јавни средства и за платено политичко
рекламирање кои веќе стапија на сила. Во јануари 2016 го испрати третиот допис во кој
информираше за констатираните нејаснотии и дилеми поврзани со примената на
одредбите за медиумско претставување кои се појавија при изработката на
Методологијата, како и при дискусијата со радиодифузерите за време јавната расправа за
нејзиниот текст.
2. Постапување по известувања
сопственичката структура

на

радиодифузерите

за

промена

на

Во 2015 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 11
одлуки со кои дозволи спроведување промени во сопственичката структура на девет
радиодифузери, и тоа на една телевизија со дозвола да емитува програма на национално
ниво преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа (ТРД ТВ АРТ Артан
ДООЕЛ од Тетово), една локална телевизија (ТРД Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ од
Гостивар), една радиостаница на национално ниво (РТД РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО
од Скопје), една на регионално ниво (ТРД СТРЕЕТ ФМ ДОО од Скопје) и на пет локални
радиостаници (ТРД РАДИО ОХРИД ДОО од Охрид, ТРД Б-97 ДООЕЛ и ТРД РАДИО
АКТУЕЛ од Битола, ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО од Свети Николе и ТРД РАДИО РЕД
ФМ ДООЕЛ од Тетово).
Согласно член 41 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Трговското радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан ДООЕЛ Тетово до Агенцијата достави
Известување за промена на сопственичката структура, со кое побара согласност, со
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купување на 51% од уделот на постојниот сопственик на радиодифузерот (физичкото лице
Артан Скендери), во сопственоста да пристапи правното лице Друштво АНМ
ЕНТЕРПРИСЕ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Тетово. Со планираната промена на
сопственичката структура на се прекршуваа одредбите од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, поради што Советот на Агенцијата донесе одлука со која
ја одобри оваа промена.
Согласност за промена на сопственичката структура побара и Трговското
Радиодифузно друштво Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Гостивар. Промената се однесуваше
на целосно истапување на единствениот сопственик, физичкото лице Фатмир Лимани од
Кичево и пристапување на физичкото лице Блерим Мустафи од Гостивар. Бидејќи со
предложената промена не се создаваше недозволена медиумска концентрација во смисла
на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и не се прекршуваа одредбите од
членовите 34, 35 и 38 од овој закон, Советот на Агенцијата донесе одлука со која дозволи
спроведување на промената.
Радиодифузното трговско друштво РОС МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје од
Агенцијата побара одобрение уделот на физичкото лице Ацо Драговиќ од Скопје да биде
пренесен на содружникот Дарко Гелев, исто така од Скопје. Поради тоа што не постоеја
пречки во смисла на одредбите од Глава IV „Заштита на плурализмот и разновидноста на
аудио и аудиовизуелните медиумски услуги“ од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, Советот донесе одлука со која го дозволи спроведувањето и на оваа
промена.
Трговското радиодифузно друштво СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје во јануари побара
согласност за истапување од сопственоста на радиодифузерот на единствениот
сопственик, правното лице Друштво за контрола и услуги БИЛД КОНТРОЛ ДООЕЛ Скопје,
и за пристапување на физичките лица Соња Филиповска и Петар Фидановски од Скопје.
Бидејќи со предложената промена не се создаваше недозволена медиумска концентрација
и не се прекршуваа одредбите од членовите 34, 35 и 38 од законот, Советот на Агенцијата
донесе одлука со која дозволи спроведување на промената.
Во февруари, Трговското радиодифузно друштво СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје до
Агенцијата достави ново Известување за промена на сопственичката структура, во прилог
на кое беше доставена и изјава од управителот на радиодифузерот дека промената за која
претходно беше побарано одобрение и за која беше издадена одлука за одобрување, нема
да биде спроведена во Централниот регистар на Република Македонија и дека во целост
го повлекуваат претходно поднесеното известување. Со новото известување беше
побарана согласност за истапување на единствениот сопственик на радиодифузерот,
правното лице Друштво за контрола и услуги БИЛД КОНТРОЛ ДООЕЛ Скопје и за
пристапување на физичките лица Соња Филиповска и Аритон Занев од Скопје. Со оглед на
тоа дека не постоеја законски пречки, Советот донесе одлука со која ја одобри и оваа
промена.
Трговското радиодифузно друштво РАДИО ОХРИД ДОО Охрид поднесе Известување
за промена на сопственичката структура, а промената се однесуваше на истапување на
физичкото лице Венко Шапкар од Охрид и пристапување на правното лице Друштво за
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производство трговија и услуги МАЕМИ ДООЕЛ Охрид. Со оглед на тоа дека предложените
промени не беа спротивни на одредбите од Глава IV од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, Советот на Агенцијата донесе одлука со која ја одобри промената на
сопственичката структура на овој радиодифузер. Поради неможност оваа промена да се
реализира во Централниот регистар на Република Македонија, Советот во октомври
донесе одлука со која ја поништи истата.
Трговското Радио-Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола побара согласност за
истапување од сопственоста на единствениот сопственик на радиодифузерот, физичкото
лице Петар Робе од Битола, и за пристапување на физичкото лице Методија Младеновски,
исто така од Битола. Со оглед на тоа што не постоеја законски пречки, Советот ја одобри
промената на сопственичката структура на оваа радиостаница.
Во септември, ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола ја извести Агенцијата дека промената на
сопственичката структура која Агенцијата претходно ја одобри не е реализирана во
Централниот регистар на Република Македонија и достави ново Известување за промена
на сопственичката структура, со кое побара согласност за целосно истапување на
единствениот сопственик, физичкото лице Петар Робе од Битола и за пристапување на
физичкото лице Марија Младеновска-Димитровска, исто така од Битола. Отакако
констатираше дека не постојат законски пречки за реализирање на оваа промена, Советот
ја одобри истата.
Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе ја
извести Агенцијата дека планира да изврши промена на сопственичката структура на начин
што од сопственоста ќе истапат тогашните сопственици, Фондот на ПЕНЗИСКОТО И
ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА Ц.О. Скопје и Друштвото за
интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ
ДООЕЛ Свети Николе, а ќе пристапи физичкото лице Борче Серафимовски од Свети
Николе. Откако констатираше дека со предложената промена не се создава недозволена
медиумска концентрација Советот на Агенцијата донесе одлука со која дозволи
спроведување на промената.
Трговското Радио-дифузно Друштво РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ до Агенцијата
достави Известување за промена на сопственичката структура, со кое побара да му издаде
одобрение за истапување на физичкото лице Владимир Николоски од Битола и за
пристапување на физичкото лице Лазар Николоски од Битола. Откако констатираше дека
со планираната промена не се прекршуваат одредбите од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата донесе одлука со која ја одобри
предложената промена.
Трговското радиодифузно друштво РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово побара
Агенцијата да му одобри од сопственоста на радиостаницата да истапи единствениот
сопственик, физичкото лице Мухамет Ајети од с.Пршовце, Теарце, а да пристапи
физичкото лице Арба Мехмети од Тетово. Со оглед на тоа дека не постоеа законски
пречки, односно дека не се создаваше недозволена медиумска концентрација, Агенцијата
издаде одобрение за промена на сопственичката структура на оваа радиостаница.
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3. Издадени налози за затемнување на реемитуваните програмски сервиси
Заради заштита на екслузивните права на радиодифузерите, во текот на 2015 година,
Агенцијата до операторите на јавни електронски комуникациски мрежи упати три налози за
затемнување на реемитуваните програмски сервиси и едно известување до
радиодифузерите за ексклузивни права.
Во јануари 2015 година, на барање од јавниот сервис, Агенцијата упати налог до
операторот БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје да го затемнува програмскиот сервис
на РТЛ од Хрватска, во периодот кога се емитуваат натпреварите на Светското првенство
за ракомет за мажи за 2015 година. Воедно, Агенцијата ги извести и сите останати
оператори дека Македонската радио-телевизија ги поседува ексклузивните права за
пренос на овие натпревари на територијата на Република Македонија.
Истиот месец, ТВ Канал 5 побара од Агенцијата да издаде налог до сите оператори
за затемнување на програмскиот сервис Гранд Народна Телевизија од Србија, во периодот
на емитување на телевизиските шоуа „Ѕвездите на Гранд“ и „Народот прашува“, но
подоцна радиодифузерот го отповика барањето.
Во март, на барање на ТВ Сител, Агенцијата издаде налог за затемнување на
програмскиот сервис РТЛ од Хрватска (реемитуван од страна на операторот БЛИЗУ
МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје) поради тоа што ТВ Сител ги имаше обезбедено
ексклузивните права за емитување на шоуто „Х-Фактор Адриа“. Истиот месец, ТВ Телма ја
извести Агенцијата дека ги поседува ексклузивните права за емитување на телевизиските
серијали „Friends“ и „CQB-Close Quarter Battle TV series“, и играните филмови „Among Us“,
„Beyond the hill“, „Combat girls“, „Deflowering Of Eva Van End“, „Here and There“, „Hunting
Down Small Predators“, „Jensen&Jensen“, „Kurt Turns Evil“, „Lose Your Head“, „Lourdes“,
„Moomins and the Commet Chase“, „Painless“, „Panique Au Village“, „Playoff“ и „Vanishing
waves“. Откако Агенцијата констатираше дека ТВ Телма ги има регулирано авторските и
сродните права за емитување на овие серијали и филмови, ги извести сите
радиодифузери да ги почитуваат ексклузивните права на оваа телевизија.
Во септември, ТВ Сител ја извести Агенцијата дека ги обезбедиле ексклузивните
права за емитување на реалното шоу „Големиот Брат“. Во договорот што го достави ТВ
Сител, склучен со имателот на правата, беше утврдено дека ниту еден кабелски оператор
на територијата на Република Македонија, за која важи лиценцата, нема право да
реемитува програмски сервиси кои го емитуваат „Големиот Брат“. Агенцијата до сите
оператори на јавни електронски комуникациски мрежи упати налог за затемнување на
програмските сервиси на РТЛ од Хрватска, ОБН и ТВ БН од Босна и Херцеговина, РТС 1 и
Б92 од Србија, во периодот кога се емитува реалното шоу „Големиот Брат“.
4. Водење регистар на печатени медиуми, радиодифузери, оператори на јавни
електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање
Согласно член 66 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата
води два регистри на радиодифузери, и тоа: регистар на радиодифузери што емитуваат
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телевизиска програма17 и регистар на радиодифузери што емитувааат радио програма18.
Наведените регистри содржат податоци за: фирмата и седиштето на радиодифузерот,
одговорното лице и одговорниот уредник на радиодифузерот, начинот на емитување на
програмскиот сервис, нивото на гледаност/слушаност, подрачјето на кое се врши дејноста,
сервисната зона и локацијата на техничкото средство за емитување, доколку се работи за
радиотерестријално аналогно емитување, знакот за идентификација и програмскиот
концепт. Во текот на 2015 година, Агенцијата вршеше редовно дополнување на овие
регистри со нови субекти на кои им беше доделена дозвола за радио, односно телевизиско
емитување, како и нивно ажурирање веднаш откако ќе настанеше промена кај некој од
податоците што тие ги содржат, имајќи ги предвид прописите за заштита на личните
податоци.
Обврската на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да води
регистар на издавачи на печатени медиуми произлегува од член 5 став 4 од Законот за
медиуми. Овој регистар, кој беше изработен во 2014 година, содржи податоци за фирмата
и седиштето, односно називот и адресата на издавачот на печатен медиум, името и
презимето на одговорното лице на издавачот на печатен медиум и името на весникот или
на магазинот. Во 2015 година во регистарот беа додадени пет нови субјекти коишто
издаваат шест печатени медиуми, како и три други печатени медиуми кои ги издаваат
претходно евидентирани издавачи. На крајот од извештајната година во регистарот беа
евидентирани 21 издавач коишто издаваа вкупно 37 печатени медиуми.
Во извештајната година, во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски
пакети беше извршен упис на четири нови оператори на јавни електронски комуникациски
мрежи, и тоа на два кабелски оператори (ВОКС КАТВ од Гостивар и КАБЕЛ АС КТВ од
Македонски Брод), и на два оператори преку IPTV платформа (НЕОТЕЛ од Скопје и
СОНЦЕ од Скопје). Вкупно шест оператори на јавни електронски комуникациски мрежи
(АС-САТ од Гостивар, СИСТЕМ КАБЕЛ од Миладиновци Илинден, СПЕЈС ТЕЛ НЕТ од
Скопје, ТРИНГ МАКС ДООЕЛ од Скопје, ПРОФИ СОУНД од Лабуништа и Пела Дигитал
2008 од Струга) до Агенцијата доставија известувања дека престанале да ја вршат
дејноста, поради што беа избришани од регистарот. На крајот од анализираната година
беа евидентирани вкупно 48 оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, од кои
43 кабелски, три IPTV, еден ДВБ–Т и еден DVB-S оператор.

5. Мерење на гледаноста и слушаноста на програмите, односно програмските
сервиси на радиодифузерите од Република Македонија
5.1.

Електронско мерење на телевизиската публика

Во текот на 2015 година продолжија активностите започнати во претходната година,
чија цел беше во Република Македонија да се формира заеднички индустриски комитет,
којшто ќе ги координира активностите во врска со електронското мерење на телевизиската
17

Регистарот на радиодифузери што емитуваат телевизиска програма е достапен на следниот линк:
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1146&Itemid=342&lang=mk
18
Регистарот на радиодифузери што емитуваат радио програма е достапен на следниот линк:
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1150&Itemid=343&lang=mk
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публика. На почетокот на јануари беше формиран Македонски комитет за мерење на
публиката, со организационен облик стопанска интересна заедница. Членови на Комитетот
се ТВ Алсат-М, ТВ Алфа, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Сител, Македонската радиотелевизија,
Македонската асоцијација на агенции за маркетинг и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, која нема право на глас. Структурата на ова тело, уделите на
содружниците, начинот на управување, правата и должностите на членовите и останатите
прашања во врска со неговото функционирање се уредени во Договорот за основање, чии
потписници се сите членови со право на глас.
На 03 март 2015 година, во дневниот весник „Дневник“, Комитетот објави јавен повик
за прибирање понуди за избор на истражувачка агенција која ќе спроведе истражување врз
основа на кое ќе се добијат сознанија за структурата и профилот на домаќинствата во
Република Македонија, а коешто ќе биде основа за креирање на панелот за мерење на
гледаноста на програмите. Во рокот утврден во повикот (12 март), до Комитетот пристигнаа
три понуди: од истражувачката агенција Гаусс Полл од Скопје, од ГФК од Скопје и една
заедничка понуда од истражувачките агенции ИПСОС ДООЕЛ и Подружницата Ниелсен
Аудиенце Меасуремент од Скопје. За најповолна беше избрана понудата на агенцијата
ГФК, со којашто беше склучен договор да го спроведе истражувањето. Во август 2015
година, ГФК ги презентираше резултатите од истражувањето пред членовите на
Комитетот. Истиот месец беа упатени покани за поднесување писмо на интерес за мерење
на телевизиската публика во Република Македонија, до три агенции кои имаат
долгогодишно искуство и кредибилитет во вршењето на оваа услуга – Кантар Медиа со
седиште во Лондон, ГФК со седиште во Виена и АГБ Ниелсен со седиште во Њујорк. По
разгледувањето и оценувањето на понудите, за најповолна беше избрана понудата на
агенцијата АГБ Ниелсен. Во моментот на пишување на овој Извештај, во тек е
прецизирање на одредени детали од договорот помеѓу Комитетот и АГБ Нилсен, пред
негово конечно склучување.
5.2.

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

За да избере специјализирана агенција којашто ќе спроведува истражување на
гледаноста на телевизиите што не се предмет на електронско мерење, како и на
слушаноста на радиостаниците во 2015 година, Агенцијата спроведе постапка согласно
Законот за јавни набавки, при што за најповолна беше избрана понудата на
истражувачката агенција МАРКЕТ ВИСИОН од Скопје. Методологијата којашто се
користеше при истражувањето (телефонско интервју со помош на компјутер, со користење
на полуструктуиран прашалник), како и примерокот врз којшто беше тоа спроведено (1.500
испитаници за секое тримесечие), ги утврди Агенцијата, а со истражувањето беа
обезбедени податоци за просечниот дневен и неделен досег на телевизиските и радио
станиците, учеството во вкупната гледаност односно слушаност, како и податоци за
демографската структура на гледачите, односно на слушателите, за секое тримесечие во
2015 година. Покрај кварталните извештаи, беше изработен и еден годишен извештај.
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6. Утврдување предлози за ослободување од плаќање радиодифузна такса на
обврзниците од одредени населени места што не се покриени со
радиодифузен сигнал
Во текот на 2015 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз
основа на член 136 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
постапувајќи по дописите добиени од Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, a
пo претходно извршени мерења од нивна страна, до Владата на Република Македонија
достави десет предлог – одлуки за ослободување од плаќање радиодифузна такса на
обврзници во подрачја кои не се покриени со радиодифузен сигнал. Владата на Република
Македонија, на предлог на Агенцијата, ги донесе следните одлуки:
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-9916/1 од
13.10.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса три семејни
домаќинства од с.Ореовец, општина Македонски Брод,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-9988/1 од
20.10.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 95 семејни
домаќинства од с.Двориште, општина Берово,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-9991/1 од
20.10.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса девет семејни
домаќинства од с.Цветово, општина Студеничани,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-1063/1 од
20.10.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса осум семејни
домаќинства од с.Нова Брезница, општина Сопиште,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-10106/1 од
20.10.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса четири
семејни домаќинства од с.Канарево, општина Старо Нагоричане,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-10107/1 од
20.10.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса две семејни
домаќинства од с.Челевец, општина Демир Капија,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-10897/1 од
10.11.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 20 семејни
домаќинства од с.Габрово, општина Делчево,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-10598/2 од
10.11.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 250 семејни
домаќинства од с.Долно Свиларе, општина Сарај,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-10599/2 од
10.11.2015 година, со која се ослободуваат од плаќање радиодифузна такса 67 семејни
домаќинства од с.Пчиња, општина Куманово,
- Одлука за ослободување од плаќање радиодифузна такса бр.42-12188/1 од
22.12.2015 година, со која се ослободува од плаќање радиодифузна такса обврзникот Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ГЈМ КОМПАНИ увоз – извоз
с.Црешка, Штип, населено место без уличен систем, бр.12, Црешка, Штип.
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7. 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, 156/15, 193/15), и во текот на
2015 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), и да постапува по нив во
согласност со наведениот Закон.
Во септември 2015 година, беше донесен Закон за дополнување на законот за
постапување по претставките и предлозите, со кој се допрецизираше поимот претставка,
на начин што писмените или усните обраќања (барање за поведување на постапка за
остварувања на права или правни интереси, иницијатива за вршење на инспекциски или
друг вид надзор) од чија содржина произлегува барање од подносителот за поведување на
постапка која е регулирана со посебен закон, не претставуваат претставка, односно
предлог. Агенцијата, го почитуваше наведеното законско решение и претставките, односно
предлозите, од чија содржина произлегуваше иницијатива за вршење на надзор или
барање од подносителот за поведување на постапка која е регулирана со Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, не се евидентираа во Уписникот
за претставки и предлози на Агенцијата (Образец УПП).
Во Уписникот за предметите по претставки и предлози на Агенцијата за 2015 година,
согласно со одредбите од Законот за постапување по претставките и предлозите, беа
евидентирани вкупно 71 претставкa односно предлог, по кои е постапено во законски
утврдениот рок.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, до Министерство за
информатичко општество и администрација - Државен управен инспекторат, достави два
Извештаи за податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките и
предлозите, еден за периодот од 01 јануари до 30 јуни 2015 година и еден за периодот од
01 јули до 31 декември 2015 година.
8. Имплементација на подзаконските акти за заштита на личните податоци
На почетокот од извештајната година беа определени офицери за заштита на лични
податоци и одговорно лице за контрола и одржување на системот за видео надзор во
Агенцијата. Во март Агенцијата изработи Годишен извештај за извршени контроли од
страна на офицерите за заштита на лични податоци во 2014 година, кој го достави до
Дирекцијата за заштита на лични податоци. Агенцијата ги регистрираше збирките на лични
податоци во Централниот регистар на Дирекцијата, а согласно новите акти за внатрешна
организација и систематизација, беа изработени и нови овластувања за вршење обработка
на лични податоци на вработените и членовите на Советот на Агенцијата, од чија страна
беа потпишани и нови изјави за тајност и заштита при обработката на личните податоци.
Поради преселбата во нов деловен објект, беше започната изработка на акт за вршење на
видео надзор, кој во моментот на подготовка на овој извештај е доставен на мислење до
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Дирекцијата. По претходно добиени насоки од Дирекцијата, Агенцијата ги уништи
доставените лични податоци (број на трансакциона сметка, банка во која таа се води и
место на раѓање на одговорните лица во издавачите на медиуми/операторите на јавна
електронска комуникациска мрежа/давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по
барање), коишто беа доставени до Агенцијата на нејзино барање, а во врска со
стапувањето во сила на новиот Закон за прекршоците. Исто така, Агенцијата го дополни
Планот за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност
и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата, со уште една збирка на
лични податоци - збирка на аудио и аудиовизуелни содржини од емитуваните радио и
телевизиски програмски сервиси и аудиовизуелни секвенции од програмските пакети кои ги
реемитуваат операторите на јавна електронска комуникациска мрежа.
9. Поддршка на иницијативите за корегулација и саморегулација во аудио и
аудиовизуелната дејност
Во 2015 година, за да се започне конструктивна расправа за отворените прашања во
областа на аудио и аудиовизуелната дејност, Агенцијата разговараше со Комисијата за
заштита од дискриминација и со Советот за етика во медиумите на Македонија за
потпишување меморандуми за соработка. Првичните одговори се позитивни и се очекува
процесот да заврши успешно во текот на 2016 година. Позитивни првични контакти за
потпишување меморандум за соработка се направени и со Дирекцијата за заштита на
личните податоци.

VIII.

ПОДИГНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ И АДМИНИСТРАТИВНИОТ
КАПАЦИТЕТ НА АГЕНЦИЈАТА

1. Програми и обуки за стручно усовршување на вработените во стручната
служба
Во текот на 2015 година, вработените во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги реализираа една студиска посета, остварија повеќе посети и земаа
учество на повеќе семинари, работилници, трибини, меѓународни конференции и
состаноци, и тоа на :
o

o
o

првиот состанок на подгрупата за територијална јурисдикција на ЕРГА (Европска
група на регулатори за аудиовизуелни медиумски услуги, формирана од страна на
Европската Комисија), што се одржа во Брисел, Кралство Белгија, на 10 февруари
2015 година;
11-от Поткомитет за правда, слобода и безбедност, што се одржа во Брисел,
Кралство Белгија, на 25 и 26 февруари 2015 година;
11-от состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност на Европската
Унија и Република Македонија, што се одржа во Брисел, Кралство Белгија, на 26-ти
март 2015 година;
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o

o

o
o
o

o
o

o

o

o
o
o

o
o
o

o

работилница за дигитална комуникација: Максимизирање на користењето на
спектрумот, што се одржа на 20-ти март 2015 година во Тирана, Република
Албанија;
3-тата средба на Европската регулаторна група за аудиовизуелни медиумски услуги
(ЕРГА), што се одржа во Париз, Република Франција, од 13-ти до 15-ти април 2015
година;
меѓународната работилница за колективно управување со правата, што се одржа од
15 до 17 април 2015 година, во Тирана, Република Албанија;
41-от состанок на Европската платформа на регулаторни тела (ЕПРА), што се
одржа во Берн, Швајцарија од 14-ти до 15-ти мај 2015 година;
конференција како дел од проектот “Претставување на родовите малцински групи
во медиумите“, во организација на Факултетот за медиуми и комуникации на
Универзитетот Сингидунум во Белград, што се одржа во Белград, Република
Србија, на 30 и 31 мај 2015 година;
регионалната средба посветена на „Реалити-шоу програмите и заштита на
малолетниците“, што се одржа во Будва, Црна Гора, на 6-ти и 7-ми јули 2015 година;
студиска посета на француското регулаторно тело за медиуми (CSA), во рамките на
„TAIEX“ – Инструмент за техничка помош за размена на информации, на Европската
комисија, што се одржа на 24-ти и 25-ти септември 2015 година, во Париз,
Република Франција;
меѓународната конференција „Улогата на информациските и комуникациските
технологии во развојот на инклузивно општество“, којa се одржa во Белград,
Република Србија, на 08-ми и 09-ти октомври 2015 година;
состанок на Групата експерти на Евровизија за пристап до услугите (“EUROVISION
Access Services Experts Group”), што се одржа во Брисел, Белгија, на 12-ти и 13-ти
октомври 2015 година;
42-от состанок на „Европската платформа на регулаторни тела“ (ЕПРА), што се
одржа во Нирнберг, од 28-ми до 31-ви октомври 2015 година;
17-тото пленарно собрание на Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA),
што се одржа во Сплит, Република Хрватска, на 1-ви и 2-ри октомври 2015 година;
“Обука за финансиска ревизија“, организирана од “Центарот за развој на финансии“,
(CEF), што се одржа во Љубљана, Република Словенија, од 21 до 23 октомври 2015
година;
конференцијата “SPEAK UP! 3“, во организација на Европската комисија, што се
одржа во Брисел, Кралство Белгија, на 4-ти ноември 2015 година;
4-тата средба на Европската регулаторна група за аудиовизуелни медиумски услуги
(ЕРГА), што се одржа во Брисел, Кралство Белгија, на 27-ми ноември 2015 година;
обуката “Воспоставување на процеси за управување со ризик во организациите од
јавниот сектор“, организирана од “Центарот за развој на финансии“, (CEF), што се
одржа во Љубљана, Република Словенија, од 09 до 11 декември 2015 година и
регионален состанок во врска со реалните шоу програми, што се одржа во Загреб,
Република Хрватска, на 18-ти декември 2015 година.

Исто така, вработените во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со цел
подигнување на институционалниот и административен капацитет, во текот на годината
присуствуваа и на обуки во Република Македонија, кои се однесуваа на следните теми:
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o

o

o

o

o
o

o

o

o

o

o
o
o

Обука за Законот за јавните набавки, со работен наслов ”Oбврските на договорните
органи во врска со барањата за добивање на согласност пред Советот за јавни
набавки и нивни анализи низ практични примери согласно најновите измени во
Законот за јавни набавки”, организирана од ”Институтот за бизнис образование”,
одржана на 28.02.2015 година;
Обука за проектот “Достапна администрација“ за подобрување на услугите и
унапредување на комуникацијата со граѓаните кои имаат одреден вид и степен на
попречување, организирана од Министерството за труд и социјална политика и
Заводот за социјални дејности;
Обука на тема “Закон за вработените во јавниот сектор и Закон за
административните службеници“, организирана од “АКАДЕМИК“, одржана на
29.01.2015 година;
Тркалезна маса, на тема „Искуствата од примената на Законот за заштита од
вознемирување на работното место во практиката”, во организација на Факултетот
за правни науки при „Американ колеџ” и Здружението на правници на Република
Македонија, одржана на 30.03.2015 година;
Обука за управување со учинок во организација на Министерство за информатичко
општество и администрација, одржана на 30 и 31.03.2015;
Обука за воспоставување односно подобрување на процесот на управување со
ризиците во јавниот сектор во Република Македонија, одржана на 01.04.2015
година;
Обука за Законот за работните односи, со работен наслов ”Работното време,
одмори, отсуства и други права, отказ од причина на вина кај работникот,
откажување на договорот за вработување поради кршење на работниот ред и
дисциплина или работните обврски со отказен и без отказен рок, откажување на
договорот за вработување заради економски, организациони, технички или слични
причини”, организирана од ”Институтот за бизнис образование Концепт”, одржана на
22.04.2015 година;
Обука за Јавните набавки во пракса и специфичностите и сложености околу
согласностите што ги издава Советот за јавни набавки во Бирото за јавни набавки”,
организирана од “Македонија биро –Скопје“, одржана на 29.04.2015 година;
Обука за последни актуелности од законот за архивски материјал и водење на
електонска архива (е-деловодник), организирана од ”Институтот за бизнис и
корпоративно образование Концепт”, одржана на 21.05.2015 година;
Советување на тема: „Медијација, спогодби и договори во административните
процедури и во управната постапка/начин на обезбедување на законитоста на
актите донесени во управна постапка од страна на надлежните органи“, одржана на
18.05.2015 година;
Семинар за членовите на Експертската работна група на Меѓуресорското тело за
човекови права, одржана на 27.05.2015 година;
Обука за обучувачи за менторство во организација на Министерство за
информатичко општество и администрација, одржана на 29.04.2015 година;
Обуката на тема “Новиот Закон за општата управна постапка“, организирана од
страна на “АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје”, одржана на 09.09.2015 година;
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o

o
o

o

o

o

Обука за користење на системот за управување со човечки ресурси – HRMIS,
организирана од Министерството за информатичко општество и администрација,
одржана на 11.09.2015 година;
Средба на правниците, организирана од страна на Здружение на правници,
одржана во Охрид, во периодот од 15 до 17.10.2015 година;
Средба/обука во рамки на проектот “Достапна администрација за лица со хендикеп”
во Домот на хуманитарни организации Даре Џамбаз – Скопје, одржана на
05.10.2015 година;
Обука на тема „Примена на Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за
административните службеници”, организирана од страна Министерство за
информатичко општество и администрација, во соработка со Мисијата на ОБСЕ во
Скопје, одржана во периодот од 30.10 до 01.11.2015 година;
Семинар, за членовите на Експертската работна група на Меѓуресорското тело за
човекови права, во организација на Канцеларијата на Високиот комесар за човекови
права на Обединетите Нации, одржана во периодот од 03 до 05.11.2015 година
Советување на тема “актуелните прашања во прекршочната постапка,
инспекцискиот надзор и трудовоправниот систем на Македонија“,, во организација
на “Јуридика“, одржана на 20.11.2015 година.

2. Обезбедување на систем за пристап до сигналот на операторите на јавни
комуникациски мрежи
Во рамки на Инструментот за претпристапна помош за 2011 година, во декември
започна реализацијата на проектот „Обезбедување опрема за мониторинг на медиумските
содржини што го врши Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“. Со овој
проект беше извршена набавка на опрема со која, освен што технички ќе се осовремени
системот за снимање, чување и прегледување на програмските содржини емитувани на
радијата и телевизиите, ќе се овозможи и прием на сигналите на сите оператори на јавни
електронски комуникациски мрежи кои реемитуваат програмски сервиси, во седиштето на
Агенцијата.
Вредноста на набавената опрема изнесуваше 839,608.00 евра, од кои 75% се
обезбедени од ИПА, а 25% со кофинансирање од страна на Агенцијата. Проектот ќе го
реализира компанијата Ассеко СЕЕ ДООЕЛ Скопје во конзорциум со SALVIOL Svetovanje
doo Ljubljana.

3. Активности за ИСО стандардизацијата (ISO 9001:2008)
Во функција на правилна имплементација на Системот за управување со квалитет
според меѓународниот стандард ISO 9001:2008, со помош на експерт ангажиран во рамки
на ИПА програмата за 2009 година беа изработени 35 процедури, со кои беше
документиран голем дел од работењето на Агенцијата. Во март и април беше извршено
шифрирање на овие процедури согласно шифрите одредени во стандардот MKC EN ISO
9001:2008 (на македонски јазик) на Институтот за стандардизација и беше изготвен
Регистар на документи по квалитет.
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Согласно Годишниот план за интерни проверки, во периодот што следеше беа
спроведени проверки во сите сектори/одделенија, а со цел да се провери дали
вработените во стручната служба на Агенцијата доследно и законито ги спроведуваат
дејствијата наведени во процедурите. Интерните проверки беа извршени од страна на
интерните проверувачи, односно лицата определени од страна на Агенцијата за кои
претходно беше извршена обука за интерни контролори.
Во септември беше отпочната постапка за јавна набавка за ИСО сертификација,
преку која беше избрана сертификационата куќа која треба да изврши проверка на
изготвените процедури, да достави план и програма за сертификација на
имплементираниот Систем за управување со квалитет и да и издаде ISO сертификат на
Агенцијата. За извршување на оваа услуга беше избрано Друштвото за едукација, тренинг
и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ од Скопје.

IX. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
Согласно Стратешкиот план за извршување на внатрешната ревизија за периодот
од 2015 до 2017 година и Годишниот план за извршување на внатрешната ревизија за 2015
година, а врз основа на претходни анализи и проценки на ризик, во извештајната година
беа извршени пет внатрешни ревизии.
Во првите два и пол месеци од 2015 година беше извршена ревизија врз
спроведувањето на постапките за јавни набавки, чија цел беше да се утврди дали
контролите врз спроведувањето на овие постапки се соодветни и дали обезбедуваат
законито, навремено, ефикасно, ефективно и економично трошење на финансиските
средства на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Во периодот од 16 март до 29 мај 2015 година беше извршена ревизија врз
подготовката и пресметката на излезните фактури, како и следењето на нивната
реализација од страна на правните и физичките лица на кои им се доставуваат излезните
фактури. Целта на оваа ревизија беше да се утврди дали воспоставените контроли врз
овие процеси се соодветни и дали обезбедуваат точна пресметка на фактурите, нивно
навремено доставување и следење со цел нивно навремено плаќање.
Третата ревизија се однесуваше на проектите финасирани од ИПА
фондовите и беше спроведена во периодот од 01 јуни до 10 август 2015 година, а со
цел да се утврди дали ИПА работната групата назначена во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги постапува согласно директивите дадени од ЕУ и
прирачниците согласно кои треба да се постапува.
Во периодот од 17 август до 30 октомври 2015 година беше извршена
ревизија врз влезните фактури во Агенцијата. Ревизијата беше спроведена со цел
да се утврди дали вопоставените контроли врз влезните фактури, односно
контролите врз реализирање на договорите за јавни набавки и другите договори за
кои Агенцијата треба да исплати финансиски средства, обезбедуваат точна
пресметка, навремено плаќање на фактурите и исплата на фактурите за реални
извршени услуги и примени стоки.
Последната ревизија во извештајната година беше спроведена во периодот
од 01 ноември до 31 декември и се однесуваше на процесот на постапување пред
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надлежните судови во Република Македонија. Целта беше да утврди дали пристапот пред
надлежните судови во РМ се врши навремено, комплетно и согласно релевантните закони
и подзаконските акти.
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.
Заради надминување на идентификуваните слабости, од страна на внатрешниот
ревизор беа дадени шест препораки, од кои пет беа имплементирани во предвидениот рок,
а една по истекот на рокот даден во препораката.

X.

СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ
ИНСТИТУЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ

РЕГУЛАТОРНИ

ТЕЛА,

НАДЛЕЖНИ

1. Соработка со Централниот регистар на Република Македонија
Соработката помеѓу Агенцијата и Централниот регистар на Република Македонија
се одвиваше согласно потпишаниот Меморандум помеѓу двете институции, според којшто
Централниот регистар на Република Македонија презеде обврска на Агенцијата да и
доставува тримесечни извештаи со податоци за трговските друштва коишто се основани во
тој период, а се регистрирани за дејностите 58,13 – издавање на весници и 58,14 издавање на списанија и периодични публикации, како и размена на искуства, релевантни
за полето на делување на двете страни потписници на Меморандумот.

2. Соработка со Министерството
администрација

за

информатичко

општество

и

Во текот на 2015 година, Агенцијата оствари соработка со Министерството за
информатичко општество и администрација во однос на примената на Законот за
вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници.
Во врска со примената на Законот за вработените во јавниот сектор, Агенцијата до
Министерството, на негово барање, ги достави актите за внатрешна организација и
систематизација на работните места на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, и пополнет формулар со податоци за Агенцијата, раководното лице на Агенцијата и
за овластеното лице на Агенцијата за проектот Информационен систем за управување со
човечки ресурси (ИСУЧР). Исто така, Агенцијата оствари соработка и со Државниот
управен инспекторат при Министерството за информатичко општество и администрација.
Притоа, Агенцијата укажа дека согласно член 4 став 2 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, таа е самостојно и независно непрофитно регулаторно
тело со статус на правно лице со јавни овластувања во областа на аудио и
аудиовизуелните медиумски услуги, како и на одредбата содржана во член 22 став 1 од
истиот Закон, во која е наведено дека внатрешната организација, делокругот на работа и
условите за вработување во стручната служба на Агенцијата поблиску се уредуваат со
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актите за внатрешна организација и систематизација на работите и задачите, согласно со
Законот за работните односи и дека одредбите од Законот за државните службеници не се
применуваат на вработените во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Одредбите од Законот за административните службеници не се применуваат на
вработените во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, од причина што
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не е усогласен со Законот за
административните службеници. Оттука, во сила е погоре наведеното законско решение
содржано во член 22 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

3. Соработка со Агенцијата за електронски комуникации
Соработката со Агенцијата за електронски комуникации се одвиваше преку размена
на податоци за слободни радиофрекфенции и доставување на бараните податоци (преддоговори за емитување на програмски сервис, заверени на нотар, кои радиодифузерите
како баратели на дозвола ги доставиле кон барањето за доделување дозвола), во случај
на настанат спор меѓу радиодифузер и оператор на јавна електронска комуникациска
мрежа.
4. Соработка со Дирекцијата за заштита на лични податоци
Покрај соработката која произлезе во врска со законската надлежност на
Дирекцијата за заштита на личните податоци да дава мислење по подзаконските акти од
областа на заштита на личните податоци, беше остварена соработка и во врска со
одредени дилеми со кои Агенцијата се соочуваше при вршењето на работните процеси, а
кои опфаќаа аспекти и од областа на заштитата на личните податоци. Во рамките на
законската должност на Агенцијата да соработува и да разменува податоци со други
органи и институции, во еден наврат, на барање на Дирекцијата за заштита на лични
податоци, за потребите на вршењето инспекциски надзор во рамките на нејзините законски
надлежности, од страна на Агенцијата на Дирекцијата и беше издадена снимка од
аудиовизуелна содржина со која располагаше Агенцијата.
5. Соработка со Министерството за правда
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во текот на 2015 година,
оствари соработка со Министерството за правда во однос на имплементацијата на
одредбите од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, кој влезе во
сила на 10.11.2015 година. Имено, по извршениот увид во текстот на Законот за
изменување и дополнување на Изборниот законик, со цел негова имплементација, од
страна на Агенцијата беше констатирано дека во членовите 82 став 119 и 8320 од Преодните
19

Заради организирање на предвремени избори за пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година,
забрането е платено политичко рекламирање кај радиодифузерите, печатените медиуми и електронските
медиуми (интернет порталите) во периодот од 20 декември 2015 година до денот на почетокот на изборна
кампања за предвремените парламентарни избори во 2016 година;
20
Од денот на влегувањето во сила на овој Законик до денот на одржување на предвремените изборите за
пратеници кои ќе се одржат на 24 април 2016 година, радиодифузерите, печатените медиуми и електронските
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и завршни одредби од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,
содржани се одредени обврски/забрани за радиодифузерите, печатените медиуми и
електронските медиуми (интернет порталите), но не се предвидени казни и прекршочни
одредби. Во случај на непочитување на забраните кои се јасно дефинирани во овие
членови, не постојат законски претпоставки за водење прекршочна постапка и за
изрекување на прекршочна санкција од страна на надлежниот суд, поради што Агенцијата
укажа на потребата за итно дополнување на Законот за изменување и дополнување на
Изборниот законик. Исто така, Агенцијата укажа и на потребата, поради утврденa печатна
грешка, да се изврши соодветна исправка на членот 182 став 1 алинеја 3 од Изборниот
законик.
6. Соработка со Државната изборна комисија
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во текот на 2015 година,
оствари соработка со Државната изборна комисија во однос на имплементацијата на
одредбите од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик. Од страна на
Агенцијата беше констатирана дилема во врска со примената на одредбата содржана во
член 55 од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик, со која се измени
членот 178-а21 од Изборниот законик. Имено, дилемата произлезе од одредбите од
Законот за прекршоците кој ги уредува општите услови за спроведување на прекршочната
постапка и условите за спроведување на забрзаните постапки, а особено одредбата
содржана во член 47 став 2 во која изречно е наведено дека надлежните државни органи
овластени за поведување на прекршочна постапка се должни да му предложат на
сторителот на прекршокот една од забрзаните постапки, пред да поднесат барање за
поведување на прекршочна постапка, ако тоа е определено со закон. Во врска со тоа, а
имајќи ја предвид важноста за доследна имплементација на одредбите од Законот за
изменување и дополнување на Изборниот законик, Агенцијата од Државната изборна
комисија побара мислење дали по утврдување на прекршување на Изборниот законик,
пред да покрене прекршочна постапка пред надлежен суд Агенцијата потребно е да
спроведе забрзана постапка или забрзаната постапка за секое констатирано прекршување
ќе ја спроведува надлежниот прекршочен суд.
7. Соработка со Државниот инспекторат за труд
Во извештајната година, Агенцијата ја продолжи соработката со Државниот
инспекторат за труд, преку редовно доставување 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 контактираше инспекторатот за
новините во Законот за работните односи кои произлегоа од неговите измени и
дополнувања во текот на 2015 година, а побара и доби мислење поврзано со правото на
работникот за исплата на јубилејна награда.
медиуми (интернет порталите) не смеат да емитуваат, односно да објавуваат реклами финансирани од
Буџетот на Република Македонија, од буџетите на општините и на градот Скопје и на сите други лица на кои со
закон им е доверено вршење на јавни овластувања;
21
За прекршоците предвидени во овој законик прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува
надлежен суд.
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8. Соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата
Во 2015 година, Агенцијата учествуваше во изготвување на Државната програма за
превенција и репресија на корупцијата 2016-2019. Во октомври и ноември беа одржани две
работилници за подготовка на структурата и содржината на оваа програма. По
консултацискиот период програмата беше усвоена, и на 09 декември - Светскиот ден на
антикорупцијата, програмата беше официјално презентирана за сите чинители. Агенцијата
и останатите институции кои се носители на мерки ќе известуваат за нивната
имплементација на квартално ниво.

9. Соработка со невладини организации
Во текот на 2015 година, Агенцијата реализираше соработка со Коалицијата „Сексуални
и здравствени права на маргинализираните заедници“, со цел пред радиодифузерите да се
отворат прашањата за родова стереотипизација и за застапеноста и третманот на
родовите малцински групи во нивните програми. Имено, на четвртиот јавен состанок на
Агенцијата, Коалицијата ги претстави резултатите во врска со (не)известувањето за ЛГБТИ
заедницата во медиумите во Република Македонија, од истражувањето што го спровела во
рамките на регионалниот проект „Репрезентација на родовите малцински групи во
медиумите: Србија, Црна Гора и Македонија“.

XI. МЕЃУНАРОДНА И ЕВРОПСКА СОРАБОТКА
1. Учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од аудиовизуелната
област - Европската платформа на регулаторни тела (EPRA), Групата на
европски регулатори за аудиовизуелни медиумски услуги (ERGA),
Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA) и остварување соработка
со регулаторните тела во Европа
На 3-ти март 2015 година, во Брисел, Кралството Белгија, се одржа првата средба
на Подгрупата на ЕРГА за територијална јурисдикција. На средбата беше презентирана
структурата на документот кој треба да содржи сеопфатна анализа на одредбите од
Директивата во врска со територијалната јурисдикција, особено за ефикасноста на
принципот „земја потекло“, како основен критериум за определување на јурисдикцијата врз
аудиовизуелните медиумски услуги, во светло на развојот на аудиовизуелниот сектор. На
средбата беше разговарано за предизвиците од имплементацијата на техничките
критериуми за утврдување на територијалната јурисдикција врз аудиовизуелните
медиумски услуги, согласно Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги, а врз основа
на искуството на сателитскиот оператор ЕУТЕЛСАТ.
На 20 март 2015 година, во Тирана, Република Албанија, се одржа „Работилница за
дигитална комуникација: максимизирање на користењето на спектрумот“, во организација
на Инструментот за техничка помош и размена на информации на Европската комисија
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(ТАИЕХ), во соработка со Министерството за иновации и јавна администрација на
Република Албанија. Целта на настанот беше да се соберат на едно место еминентни
учесници и експерти од областа на медиумите и електронските комуникации како и
национални и европски претставници од регулаторните тела за медиуми, претставници од
Европската унија, Меѓународната унија за телекомуникации, Советот на Европа,
приватните медиуми и мобилни оператори, невладини организации за да ги потенцираат
придобивките од процесот на дигитализација, притоа давајќи резиме на тековната состојба
и предизвиците со кои се соочиле во процесот, за да подобро се разбере и забрза овој
процес. За процесот на дигитализација во Република Македонија говореше претставник од
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Во периодот од 13 до 14 април 2015 година, во Париз, Република Франција, се
одржа 3-тиот пленарен состанок на ЕРГА (Група на европските регулатори за
аудиовизуелни медиумски услуги). На состанокот чиј домаќин беше француското
регулаторно тело, ЦСА, присуствуваа претставници од 28 регулаторни тела од Европската
унија, претставници од Европската Комисија, ЕПРА (Европска платформа на
регулаторните тела), ОЕА (Европската Аудиовизуелна Опсерваторија), како и
претставници на набљудувачите на ЕРГА (од Принципатот Лихтенштајн, Република
Македонија и др.).
Во периодот од 13 до 16 мај 2015 година, во Берн, Швајцарија, се одржа 41-та
средба на ЕПРА. На средбата на ЕПРА, која во 2015 година ја одбележа 20-годишнината
од своето основање, присуствуваа околу 150 претставници од повеќе од 50 регулаторни
тела од над 40 земји во Европа, кои разговараа за прашања од областа на медиумската
регулатива и разменија информации и искуства на теми од заеднички интерес. На
средбата беше избран и нов Извршен одбор на ЕПРА. Во рамките на работните групи се
дискутираше на темите за аудиовизуелните комерцијални комуникации, содржините на
јавните радиодифузни сервиси во рамки на мулти-платформно опкружување, како и
истражувачката улога и регулаторните тела. Првата пленарна седница беше посветена на
изборот на новиот Извршен одбор, а втората пленарна седница беше посветена на
дискусија за обезбедување и оценување на медиумскиот плурализам и разновидноста на
содржините.
На 1 и 2 октомври 2015 година, во Сплит, Република Хрватска, беше одржано 17-то
пленарно собрание на Медитеранската мрежа на регулаторни тела (MNRA), чиј
полноправен член е и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на
Република Македонија. Домаќин на пленарното собрание беше Агенцијата за електронски
медиуми на Република Хрватска, во својство на потпретседател на MNRA. На Собранието
учествуваа претставници од дваесет регулаторни тела, а двете главни теми на кои беа
посветени дискусиите се однeсуваа на иднината на МНРА и медиумската писменост.
Во периодот од 28 до 30 октомври 2015 година, во Нирнберг, Германија, се одржа
42-рата средба на ЕПРА (Европската платформа на регулаторни власти). На средбата
присуствуваа 156 учесници од 52 членки на ЕПРА и постојаните набљудувачи. Оваа
средба беше посветена на три области:
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-

„Содржините на јавниот сервис во мулти-платформно опкружување: од
концептот на „must-carry“ до концептот „must be found“,

-

„Аудиовизуелни комерцијални комуникации, трендови и предизвици: акцент врз
пласирањето производи“ и

-

„Локална/регионална ТВ: модели на финансирање“.

На 24 и 25 септември 2015 година, претставници од стручната служба на Агенцијата
беа на студиска посета на француското регулаторно тело за медиуми - Висок
аудиовизуелен совет (Conseilsupérieurdel'audiovisuel) – ЦСА во Париз, Франција. Посетата
беше организирана преку инструментот TAIEX (Technical Assistance and Information
Exchange) на Европската комисија. Покрај регулатoрното тело, во рамките на програмата
беа остварени посети на Radio France, France Télévision и на Media World France. Целта на
студиската посета беше да се добијат практични совети за имплементацијата на
европската легислатива и сознанија за најдобрите практики, како и практични насоки во
поглед на креирањето програми за лица со хендикеп, зголемувањето на медиумската
писменост преку информирање на гледачите, особено малолетниците, зголемувањето на
свеста за родовите заради избегнување на стереотипите и правењето проценки за
влијанието и ефектите од новите медиуми врз пазарот на радиодифузна дејност,
медиумско образование/писменост, политики на полова еднаквост, влијание на новите
медиуми врз пазарот.
2. Билатерална и регионална соработка
На 24 и 25 јануари 2015 година се одржа работилница за Меѓуресорското тело за
човекови права, со наслов „Улогата и компаративните искуства во примена на интегриран
пристап при имплементација на меѓународните обврски за човекови права“, организирана
од Министерството за надворешни работи, во соработка со Канцеларијата на
Резидентниот координатор на Обединетите нации во Република Македонија. На
работилницата се дискутираше за актуелните обврски на Република Македонија во
областа на човековите права во контекст на интеграцијата со ЕУ. На 12 февруари 2015
година се одржа и шестиот состанок на Меѓуресорското тело за човекови права. Исто така,
во извештајната година, членот на експертската работната група во ова тело, делегиран од
Агенцијата, учествуваше на семинарот за членовите на експертската работната група, кој
се одржа на 27 мај 2015 година, а беше спроведен во соработка со Канцеларијата на
Високиот комесар за човекови права на ОН. На семинарот беа презентирани
интегрираниот пристап за спроведување на препораките од Универзалниот периодичен
преглед, како и компаративни искуства и практики. Во периодот од 13 до15 јули беше
организирана работилница за експертската работна група на којашто беше презентиран
меѓународниот систем и обврски за човековите права, а во периодот од 2 до 5 ноември
беше одржана втора работилница, во рамките на која беа дискутирани начините за
натамошно унапредување на работата на Меѓуресорското тело за човекови права и на
експертската работна група во однос на известувањето и спроведувањето на извештајните
обврски на Република Македонија во сферата на човековите права.
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На 25 февруари 2015 година, во Брисел, Кралство Белгија, беа одржани работни
средби со две белгиски регулаторни тела – Високиот аудиовизуелен совет и Фламанскиот
регулаторен орган за медиуми. На средбите се разменија гледишта и искуства во сферата
на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, особено во поглед на претстојните обврски
на Агенцијата, како што се проектите за унапредување на медиумската писменост,
создавањето програми за лицата со попреченост и поставување цврсти основи за
саморегулација.
Од 15 до 17 април 2015 година, во Тирана, Албанија, се одржа работилница
организирана од страна на Европската Комисија - инструмент за техничка подршка и
размена на информации (ТАIEX) во соработка со Канцеларијата за авторски права од
Албанија. Учество во работилницата земаа претставници од Македонија, Албанија, Босна
и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија. Целта на работилницата беше да се зацврсти
системот на колективно управување на авторското право и сродните права во земјите кои
се вклучени, да се стекне и да се има корист од најдобрите практики со цел да се зајакне
улогата и транспарентноста на колективното управување во земјите од Западен Балкан.
На 30 и 31 мај 2015 година, во Белград, Република Србија, се одржа регионална
конференција организирана како дел од проектот “Претставувањето
на родовите
малцински групи во медиумите во Македонија, Србија и Црна Гора”. На конференцијата
излагања имаа претставници на владите на Република Србија и Република Црна Гора,
Канцеларијата на народниот правобранител на Република Србија, Агенцијата за
електронски медиуми на Црна Гора, Комисијата за заштита од дискриминација на
Република Македонија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на
Република Македонија, како и членовите на истражувачките тимови од трите држави.
На 6 и 7 јули 2015 година, претставници од стручната служба на Агенцијата
учествуваа на регионален состанок организиран од Советот на Европа и Норвешкото
министерство за надворешни работи, на тема „Реалити шоу програми и заштита на
малолетната публика“. Како резултат на работниот состанок регулаторните тела во
регионот, констатирајќи многу слични предизвици со кои се соочуваат во оваа
проблематика, се договорија за идна непосредна соработка.
На 28 септември 2015 година, Агенцијата беше домаќин на средбата со
регулаторното тело за медиуми на Република Србија. Целта на билатералната средба
беше проширување на меѓусебните односи и размена на искуства во областа на
медиумската регулацијата. Правилата за аудиовизуелни комерцијални комуникации во
делот на пласирање производи и спонзорствo, правилата за заштитата на малолетните
лица и можноста за нивна усогласенa примена во Република Македонија и Република
Србија, како и начинот на доделување дозволи и надоместоците за дозволи за
телевизиско емитување и процесот за регистрација на странските канали на кабелските
оператори, беа темите на разговорите помеѓу двете регулаторни тела.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги оствари средба со
претставниците на Меѓународниот институт за демократија и помош за избори - ИДЕА,
организација со мисија за поддршка на одржлива демократија во светот, односно
поддршка за посилни демократски институции и процеси, како и одржлива, ефикасна и
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легитимна демократија. Во извештајниот период Агенцијата беше во редовна комуникација
со ИДЕА, во контекст на предвремените парламентарни избори.
3. Членство во Меѓународната стопанска комора Македонија
Во изминатиот период, Агенцијата се зачлени во Меѓународната стопанска комора
Македонија (International Chamber of Commerce Macedonia) која е глобална бизнис
организација и која дава пристап и овозможува влијание врз голем број на меѓународни
прашања од областа на трговијата и инвестициите. Помеѓу другите области, има посебен
комитет за комуникации и технологии кој е од важност за Агенцијата.

7.1 ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА
1. Имплементација на Националната програма за усогласување на националното
законодавство со европското за 2015 година – НПАА и Ревизијата на НПАА
2016
За имплементација на активностите предвидени со Националната програма за
усогласување на националното законодавство со европското за 2015 година – НПАА,
Агенцијата доставуваше квартални извештаи за мерките од своја надлежност до
Секретаријатот за европски прашања, како и месечни извештаи за клучните активности.
Воедно, Агенцијата со свои претставници учествуваше редовно на состаноците на
Работниот комитет за европска интеграција и Поткомитетот на работниот комитет за
европска интеграција.
Во текот на ноември и почетокот на декември, Агенцијата учествуваше во ревизијата
на Националната програма за усогласување на националното законодавство со европското
за 2016 година – НПАА, во делот на Политичките критериуми, подрачје - Човекови права,
односно слободата на изразување, поглавјето 7 - Право на интелектуална сопственост,
поглавјето 8 - Политика на конкуренција и поглавјето 10 - Информатичко општество и
медиуми.
2. Инструмент за претпристапна помош – ИПА
2.1.

ИПА ТАИБ 2009

Во рамки на имплементацијата на проектот на АААВМУ од ИПА ТАИБ 2009 за
„Зајакнување на административните капацитети на телата задолжени за телекомуникации
и медиуми за ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски услуги“, во
текот на 2015 година беа одржани неколку поважни настани.
На 3 април 2015 година беше одржана Работилница за изработка на програма за
обезбедување пристап до медиумите на лицата со сетилна попреченост, со
експертката Јелена Сучурлија - Милојевиќ. На работилницата, покрај стручната служба на
Агенцијата, присуствуваа претставници од националните радиодифузери, претставници од
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Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за труд и
социјална политика, како и претставници на невладини организации што третираат теми од
интерес на лицата со сетилна попреченост.
На 24 април 2015 година беше одржана Работилница за развој на медиумската
писменост со ИПА експертот Паоло Челот. На работилницата беше промовирана Нацртпрограмата за медиумска писменост и македонската верзија на спотот за медиумска
писменост на ЕАВИ (Европска асоцијација за заштита на интересите на гледачите),
насловен како “Авантура низ медиумската писменост“, а учество земаа повеќе засегнати
субјекти.
По комплетирањето на подзаконската регулатива, на 7 и 8 мај беа реализирани три
работилници со г. Марк Џансен, експерт кој беше вклучен во различни фази од
изработката на правилниците за пласирање производи и новите рекламни техники, и кој
веќе имаше одржано обука за исполнување на законската обврска за европски
аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти за вработените во Стручната служба
на Агенцијата и за радиодифузерите.
Целта на мајските работилници беше да се обучат претставниците на радиодифузерите
и на давателот на аудиовизуелна медиумска услуга по барање како новите видови
аудиовизуелни комерцијални комуникации (пласирањето производи и новите рекламни
техники) да се користат правилно за да не се прекршат одредбите од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги22. Втората работилница беше посветена на примената на
законските одредби за европски аудиовизуелни дела од страна на давателот на
аудиовизуелна медиумска услуга по барање.
На 1-ви јуни 2015 година беше одржана завршна Конференција, на која беа
презентирани
резултатите
и
придобивките
од
проектот
„Зајакнување
на
административните капацитети на регулаторните тела за телекомуникации и медиуми, за
ефикасно регулирање на новите дигитални и повеќенаменски сервиси“, со што Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги заокружи сите предвидени активности.

2.2.

ИПА ТАИБ 2011

Во извештајниот период се доработуваше целосната тендерска документација за
проектот „Обезбедување опрема за мониторинг на медиумските содржини што го врши
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги“. Проектот се реализира како дел
од Инструментот за претпристапна помош – ИПА за 2011 година.
На 07 јули 2015 година, беше објавен нацрт договорот и тендерската документација
на веб страната на Европска комисија и на веб страната на Единицата за централно
финансирање и склучување договори при Министерството за финансии.
На 21 јули 2015 година, во просториите на Агенцијата беше одржан јавен состанок
за разјаснување на отворени прашања од засегнатите страни. Поради високиот степен на
22

Снимка од овие работилници е достапна на https://www.youtube.com/watch?v=TVBlpgXChAo
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заинтересираност, пристигнаа голем број прашања. Првиот сет одговори на официјалните
страни на ЕК и МФ беа објавени на 25 август 2015, а втората група одговори на 03
септемви 2015 година. Крајниот рок за доставување на понудите беше 14 септември 2015
година, по што беше формирана комисија за евалуација на пристигнатите понуди и
направен избор на најсоодветниот добавувач.
На 14 декември 2015 година, започна реализацијата на Проектот „Обезбедување
опрема за мониторинг на медиумските содржини што го врши Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги“. Со проектот се врши набавка на опрема во вредност од
839,608.00 €, од кои 75% се обезбедени преку ИПА, а останатите 25% односно 209,902 € се
обезбедуваат со кофинансирање од страна на Агенцијата.
Со оваа опрема технички ќе се осовремени системот за снимање, чување и
прегледување на програмските содржини емитувани на радијата и телевизиите и воедно ќе
се овозможи, прием на сигналите на сите оператори на јавни електронски комуникациски
мрежи кои реемитуваат програмски сервиси, во седиштето на Агенцијата. Проектот ќе го
реализира компанијата Ассеко СЕЕ ДООЕЛ Скопје во конзорциум со SALVIOL Svetovanje
doo Ljubljana.
3. Учество и поддршка на работните тела во процесот на европска интеграција
помеѓу Европската комисија и Република Македонија
На 12 и 13 март 2015 година, во Скопје се одржа единаесеттиот состанок на
Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика помеѓу РМ и ЕУ
во рамките на Комитетот за стабилизација и асоцијација. Директорот на Агенцијата, д-р
Зоран Трајчевски, извести за активностите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за имплементација на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и Законот за медиуми (усвојувањето на подзаконските акти и извршените
програмски, административни и стручни надзори, изречените мерки, процесот на замена
на дозволите за радиодифузна дејност со дозволи за радио или телевизиско емитување,
како и за имплементацијата на Стратегијата за развој на радиодифузната дејност 20132017).
Агенцијата достави свој придонес кон подготвителните материјали
за
дванаесеттиот состанок на Комитетот за стабилизација и асоцијација, одржан во Брисел
на 17 јуни 2015 година.
Откако беше добиен Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република
Македонија за 2015 година, Агенцијата со активности од своја надлежност, активно
учествуваше во изработка на Планот за реализација на краткорочните приоритети од
Извештајот на ЕК, како и во реализација на Планот за итни реформски приоритети - PARIP
и двата во координација на Секретаријатот за европски прашања.
За земјите кои се во процесот на европска интеграција, Западен Балкан и Турција,
Европската комисија одржува конференции за слободата на изразување каде се
потенцираат европските вредности за овие фундаментални човекови права. На 3 и 4
ноември 2015 година во Брисел, Белгија се одржа третата конференција под мотото
„Speak up!“, на којашто учествуваа претставници од Агенцијата.
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4. Учество во процесот на интеграција на Република Македонија во НАТО
Надлежниот претставник од службите на НАТО, задолжен за следење на состојбите
во Република Македонија, г-динот Лори Вокер, на 20 мај 2015 година, заедно со МАП тимот
на НАТО на експертско ниво, оствари работна посета со Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Во рамките на посетата се разговараше за бројни теми,
со посебен осврт во делокругот на медиумите и медиумската легислатива, регулацијата на
медиумските сервиси и користењето на регулаторните мерки во насока на развој,
поттикнување и почитување на релевантните закони од страна на радиодифузерите и
операторите на јавни електронски комуникациски мрежи како и почитување на етичките
стандарди и професионалните принципи од страна на медиумите.
Работната посета во Агенцијата беше составен дел од НАТО мисијата за проценка
на статусот на имплементација на Акцискиот план за членство на Република Македонија,
во рамки на 16-от циклус од МАП процесот, како и за степенот на реализација на
активностите и целите презентирани во Годишната национална програма за членство на
Република Македонија во НАТО за 2014-2015 година.
Агенцијата беше дел од работната група за изработка на Годишната програма за
интеграција на РМ во НАТО со Акциски план за 2015-2016 година, којашто на 08 декември
2015 во Брисел, Белгија официјално ја презентираше Министерството за надворешни
работи на Република Македонија.
5. Оценска мисија за степенот на усогласеност со европското законодавство
Во периодот од 9 до 13 ноември, во рамки на Твининг проектот на Секретаријатот за
европски прашања беше одржана оценска мисија за поглавјето Информатичко општество и
медиуми, спроведена од експерт од Германија, г. Сорен Нубел. Целта на оценската мисија
беше да се направи анализа на степенот на усогласеност на законодавството и
институционалните капацитети во областа на информатичкото општество и медиумите.
Агенцијата беше домаќин на координативниот состанок на сите институции од ова
поглавје, а во рамките на оценската мисија, експертот оствари посебна средба со
претставници од Агенцијата, на која беа презентирани надлежностите и актите за работа
на Агенцијата.
Пред одржувањето на оценската мисија во периодот септември – ноември, согласно
европското acquis и Препораката за главните административни структури ревидирана во
2014 година, Агенцијата изработи материјали за самоoценување на степенот на
усогласеност на актите на Агенцијата со европското и меѓународното медиумско
законодавство. Во извештајот на германскиот експерт кој ја спроведе оценската мисија е
нотирано дека Агенцијата има добро квалификувани соодветни административни
капацитети, кои и покрај релативно малата стручна служба, соодветно се справуваат во
ситуации на зголемен обем на работа, како на пример за време на избори.
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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 2015 година, се одржаа четири јавни состаноци. На првиот
јавен состанок беа презентирани активностите на Агенцијата за спроведување на
Годишната програма за работа; резултатите од стручниот надзор над радиодифузерите
кои ги заменија постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со дозволи за
телевизиско или
радио емитување во поглед на исполнувањето на техничките,
просторните и кадровските услови; и правата и обврските на медиумите во врска со
објавувањето исправка и одговор.
Активностите на Советот и Агенцијата за периодот април - јуни 2015 година и
Имплементацијата на проектот од ИПА ТАИБ 2009 за „Зајакнување на административните
капацитети на телата задолжени за телекомуникации и медиуми за ефикасно регулирање
на новите дигитални и повеќенаменски услуги“, беа презентирани на вториот јавен
состанок.
На третиот јавен состанок за 2015 година, покрај спроведените активности на
Агенцијата согласно Годишната програма за работа во третиот квартал од годината, пред
присутните беше презентирана донесената Програма за медиумска писменост во РМ;
беше промовиран ТВ спотот за безбедност на интернет „Каде е Горан?“; беше
презентирана обврската за емитување изворно создадена програма, при што беше
потсетено на начинот на вршење надзор и беше отворена дискусија за проблемите на
радиодифузерите при остварување на оваа обврска.
Фокусот на четвртиот јавен состанок беше насочен кон информирање за реализираните
активности и исполнувањето на целите од Годишната програма за работа на Агенцијата за
периодот октомври – декември 2015 година; значењето и застапеноста на родовите во
медиумите и во овој контекст беа претставени резултатите од Анализата на вестите и
рекламите во 2015 година спроведена од Агенцијата; беа претставени и резултатите од
истражувањето направено од Коалицијата „Сексуални и здравствени права на
маргинализираните заедници“ во рамките на проектот „Репрезентација на родовите
малцински групи во медиумите: Србија, Црна Гора и Македонија“, со цел да се подигне
свеста кај медиумските работници за известувањето за различностите; и беше
претставена и Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното претставување преку
радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси.
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.
Покрај јавните состаноци, чие одржување е законска обврска, Агенцијата, во насока на
што поголема транспарентност, редовно ја информираше јавноста за своето работење. Во
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оваа насока, редовно беа доставувани соопштенија за јавност до сите радиодифузери,
печатени медиуми и интернет портали и беа реализирани телевизиски и радио интервјуа23
за медиумската писменост, со цел подигнување на свеста кај јавноста за нејзиното
значење.
Агенцијата редовно ја ажурираше својата веб страница на македонски, албански и
англиски јазик. Имено, во текот на 2015 година, беа објавувани информации за:








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;
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 вршење радиодифузна
дејност 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 2016 година, како и добиени ставови и мислења за истите;
анализи, истражувања, студии и сл.

За да се излезе во пресрет на јавноста, за прашањата кои се од интерес на граѓаните,
на веб страната на Агенцијата е отворено поле за најчесто поставувани прашања и нивни
одговори. Истите се тематски поделени, односно прашања/одговори поврзани со
радиодифузната такса, постапката за издавање дозвола за телевизиско и радио
емитување, заштита на малолетната публика, правото на одговор и исправка,
аудиовизуелни комерцијални комуникации, изворно создадена програма/музика на
македонски јазик и на јазиците на заедниците во РМ, како и прашања/одговори поврзани со
работењето на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа.
На веб страната на Агенцијата се поставени и четири нови тематски банери, кои
придонесуваат за побрз пристап до информации, за различен сегмент од работењето на
Агенцијата, и тоа:
o „Одговор и исправка – кој, кога и како?“, каде на популарен начин се објаснети
законските правила за користење на правото на одговор и исправка од страна на
граѓаните;

23

Станува збор за три интервјуа од страна на директорот д-р Зоран Трајчевски, и тоа: на 29.09.2015
година реализирано е гостување во утринската емисија на ТВ Сител „Ја сакам Македонија“; на
15.10.2015 година, реализирано е гостување во утринската емисија „Македонија наутро“ на МРТ 1,
додека на 16.10.2015 година, гостување во радио емисија на Антена 5 Радио.
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o „Поднесување претставка - Што треба да знам“, во кој се нудат одговори поврзани
со поднесувањето на претставка до Агенцијата, било претставката да се однесува на
работењето на Агенцијата или на работењето на субјектите за кои Агенцијата има законски
надлежности;
o „Достапност до медиумите за лица со сетилна попреченост“, посветен кон
отстранувањето на бариерите кои ги спречуваат лицата со сетилна попреченост да
пристапуваат до информациите и да ги користат аудиовизуелните услуги кои се достапни
за повеќето граѓани во Македонија. Во банерот се содржани Програмата за обезбедување
достапност до медиумите на лица со сетилна попреченост и Процедурата за комуникација
со граѓани кои имаат одреден вид и степен попреченост; и
o „Медиумска писменост“, чијшто составен дел се Програмата за поттикнување на
медиумската писменост во Република Македонија, Водичот за родители за заштита на
приватноста и личните податоци на децата на интернет и двата телевизиски спота, од кои
едниот „Каде е Горан?“, чија цел е уште еднаш да се сврти вниманието на родителите кон
фактот дека во РМ постои софтвер, кој можат да го искористат за ефикасна контрола врз
Интернет - содржините до кои пристапува нивното дете и вториот „Авантура низ
медиумската писменост“, македонска верзија на анимираниот спот, во кој на сликовит
начин се објаснува значењето и важноста на медиумската писменост.
Во текот на 2015 година, континуирано се следеше известувањето на медиумите за
активностите и случувањата од областа на аудиовизуелната политика, слободата на
медиумите и информациското општество.
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации од
јавен карактер, преку службеното лице задолжено за посредување на информации, и во
2015 година продолжи да постапува по поднесените барања за слободен пристап до
информации од јавен карактер во согласност со одредбите од Законот за слободен
пристап до информациите од јавен карактер. Во текот на 2015 година, до Агенција беа
поднесени 14 барања за слободен пристап до информации од јавен карактер. Агенцијата
позитивно одговори на 12 барања, а две беа одбиени поради тоа што Агенцијата не
располагаше со бараната информација од јавен карактер. Исто така, Агенцијата донесе и
Листа на информации од јавен карактер. 24

XV.

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за
2015 година изнесуваше 208.959.720,00 денари. Во усвоениот финансиски план беа

24

Листата на информации од јавен карактер е достапна на веб страницата на Агенцијата на
следниот линк: http://avmu.mk/images/Lista_na_informaci_od_javen_karakter.pdf
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предвидени активности согласно надлежностите на Агенцијата кои произлегуваат од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Вкупно планираните средства на приходната страна во усвоениот финансиски план
за 2015 година се однесуваа на приходите кои беа планирани да се остварат од
радиодифузна такса, и тоа во износ од 42.730.000,00 денари, од годишен надоместок за
дозволи за телевизиско и радио емитување во износ од 23.800.000,00 денари, од
надоместок за надзор за реемитување на програмски сервиси на оператори на јавна
комуникациска електронска мрежа во износ од 7.000.000,00 денари, приходи од земен
кредит во износ од 40.000.000,00 денари и планиран приход од камата во износ од
1.000.000,00 денари. Останатите средства на приходната страна претставуваа пренос на
средства од минати години и тоа во износ од 94.429.720,00 денари.
Вкупните остварени приходи во 2015 година изнесува 139.247.270,00 денари. Овие
приходи беа остварени од следните извори:
o

Приходи од наплата на радиодифузна такса во износ 51.701.392,00;

o

Приходи остварени од надоместокот за дозволите за телевизиско и радио
емитување во износ од 39.126.293,00 денари;

o

Приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање во износ од 7.501.535,00 денари;

o Приходи од земен кредит во износ од 40.000.000,00 денари;
o

Приходи од камати од орочени депозити, средства по видување и позитивни курсни
разлики во износ од 193.819,00 денари и

o

Други приходи во износ од 724.231,00 денари.

Вкупно оствaрените приходи од радиодифузна такса во 2015 година и натаму
бележат пораст и истите се поголеми во однос на претходната година, кога тие изнесуваа
46.480.504,00 денари.
Наплатените средства за дозволи за телевизиско и радио емитување во 2015
година се повисоки во однос на планираните со Финансикиот план, бидејќи во текот на
година беа доделени нови дозволи за телевизиско емитување преку јавна електронска
комуникациска мрежа, без објавување јавен конкурс.
Приходите остварени од земен кредит во износ од 40.000.000,00 денари беа
наменети за финансирање на изградбата на деловниот објект на Агенцијата.
Наплатените приходи во 2015 година по основ на надзорот за реемитување на
програмски сервиси на оператори на јавна комуникациска електронска мрежа изнесуваа
7.501.535,00 денари. Сите оператори го платија надоместокот за надзор, освен еден
опеаратор кој во меѓувреме престана со работа.
Вкупно остварените расходи во 2015 година изнесуваа 191.565.690,00 денари.
Најголемиот дел од нив (122.382.131,00 денари, односно 63,89%) беа наменети за
доизградба на деловниот објект на Агенцијата.
Структурата на направените расходи е следна:
o

за потрошени суровини и материјали, односно за набавка на ситен инвентар во
употреба, за набавка на горива за службените моторни возила, за набавка на
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канцелариски материјали, средства за лична хигиена, за потрошена вода, за
плаќање на комунална хигиена, за набавка на потрошен информатички материјал и
други потребни материјали, средства во износ од 698.549,00 денари;
o

за потрошена енергија во вкупен износ од 2.293.050,00 денари, од кои 1.517.105,00
денари за потрошена електрична енергија и 775.945,00 денари за потрошена
топлинска енергија;

o

за инвестиционо одржување на средства во износ од 1.276.349,00 денари наменети
за одржување и сервисирање на софтверска и хардверска опрема, за одржување на
аудио и видео опрема, за одржување на службени моторни возила и одржување и
сервисирање на друга опрема;

o

за печатарски услуги износ од 26.455,00 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
1.482.738,00 денари;

o

за издатоци за репрезентација износ од 434.532,00 денари;

o

за наемнина за користење на деловниот простор во кој беше сместена Агенцијата
заклучно со месец јуни 2015 годуина беа потрошени средства во износ од
2.766.948,00 денари;

o

издатоци за судски и административни такси износ од 274.586,00 денари;

o

издатоци за набавка на весници, стручна литература и интернет пристап до
електронски изданија на Службен весник на Република Македонија , во износ од
187.425,00 денари;

o

расходи за учество на семинари, конференции, советувања и сл. се потрошени
средства во износ од 102.700,00 денари;

o

за расходи за регистрација на моторни возила 20.092,00 денари;

o

за провизии за платен промет и банкарска провизија износ од 88.851,00 денари;

o

за отплата на кредит и ануитети за земен кредит за доизградба на деловниот објект
на Агенцијата се потрошени средства во износ од 3.185.353,00 денари;

o

за премии за осигурување на опрема од кражба и пожар, осигурување на деловниот
простор и осигурување на службените возила износ од 173.103,00 денари;

o

за исплата на дневници за службени патувања и патни трошоци во земјата и
странство износ од 1.181.968,00 денари;

o

за други надоместоци за вработени износ од 646.640,00 денари;

o

за надоместоци на трошоци на членовите на Советот на Агенцијата
7.647.912,00 денари;

o

за исплата на негативни курсни разлики износ од 477,00 денари;

o

за годишна членарина во Европска платформа на регулаторни тела износ од
160.378,00 денари;
83

износ од

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

o

за договорни услуги и тоа ангажирање на привремени вработувања преку Агенција
за вработување, за ангажирање на биро за преведување за ангажирање на сервис
за одржување на хигиената во деловните простории се потрошени средства во
износ од 738.368,00 денари;

o

за нотарски услуги се потрошени средства во износ од 41.025,00 денари;

o

за истражувања направени согласно законските надлежности на Агенцијата се
потрошени средства во износ од 1.572.693,00 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 1.344.085,00 денари;

o

за средства за посебни намени и тоа за национално кофинансирање на проектот
ИПА-2009, компонента 1, кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги го има добиено со соработка со Агенцијата за електронски комуникации се
потрошени средства во износ од 1.150.538,00 денари;

o

за останати други расходи и тоа за службени огласи, ревизорски услуги, интернет
пристап до Централен регистар, паркирање на службени возила, интренет конекција
и хостирање веб страната износ од 1.150.538,00,00 денари;

o

за средства за градежни објекти во вкупен износ од 122.382.131,00 денари
наменети за доизградбата на деловниот објект на Агнцијата, како и за извршен
стручен надзор ;

o

за набавка на канцелариски мебел и канцелариска опрема се потрошени средства
во износ од 5.061.680,00 денари;

o

за набавка на информатичка и друга опрема и исплата на рати за купени моторни
возила во 2012 година како и набавка на ново моторно возило се потрошени
средства во износ од 1.957.578,00 денари;

o

за компјутерски софвер се потрошени средства во износ од 26.846,00 денари;

o

за исплата на бруто плати, надоместоци од плата и апанажи се исплатени средства
во износ од 33.327.494,00 денари и

o

за даноци средства во износ од 6.442,00 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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I.

Надзор врз работата на радиодифузерите

Според Годишниот план за вршење програмски надзор, беше предвидено редовниот
програмски надзор врз работата на радиодифузерите да се спроведе 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

3.

 член 50 – Заштита на малолетни лица
за поттикнување и заштита на културниот идентитет

4.

 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
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

Во периодот од февруари до декември 2015 година извршени се вкупно 106
редовни надзори. Со 54 надзори беше констатирано дека радиодифузерите кои биле
предмет на мониторинг воопшто не ги прекршиле одредбите од Законот.
За следниве одредби од Законот беа констатирани прекршувања:
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-

Неисполнување на обврската за дневно емитување на најмалку 40% изворно
создадена програма во РМ (член 92 ставови 1 и 14) - во 36 случаи;
Непочитување на правилата за заштита на малолетниците (член 50 став 3) – во 14
случаи;
Прекршување на правилата за заштита на јазикот на емитување на програмата
(член 64 ставови 1 и 3) - во осум случаи;
Непочитување на правилата за пласирање производи (член 55) - во три случаи;
Неисполнување на обврската сервисите на МРТ дневно да емитуваат најмалку 50%
изворно создадена програма во РМ (член 92 ставови 2 и 14) – во три случаи;
Неисполнување на задолжителниот дневен минимум за 40% македонска музика на
радио (член 92 став 15) – во три случаи;
Непочитување на правилата за програми со наградно учествување (член 52) – во
два случаи;
Непочитување на правилата за спонзорство (член 54 ставови 1 и 5) – во два случаи;
Нерамномерна процентуална распределба на забавната и на народната музика во
периодот од 7 до 19 часот (член 92 став 6) – во два случаи;
Неисполнување на обврската од страна на МРТ за минимум 50% музика дневно
(член 92 став 5) – во еден случај;
Неисполнување на обврската за производство и емитување домашна документарна
и играна програма (член 92 ставови 8 и 9) – во еден случај;
Непочитување на правилата за одвојување на рекламите од другите делови на
програмата (член 98 став 1) во еден случај;
Непочитување на правилата за телешопинг (член 99 став 2) – во еден случај;
Емитување реклами во програми за деца покуси од 30 минути (член 99 став 4) – во
еден случај;
Недозволено емитување реклами во верски служби и проповеди (член 99 став 6) –
во еден случај;
Надминување на ограничувањето за бројот емитувани рекламни блокови (член 99
став 9) – во еден случај;
Пречекорување на лимитот за рекламирање (член 100 став 1) – во еден случај;
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Преглед на реализирани редовни надзори

Редовни надзори во 2015
период - февруари

р.бр.

радиодифузер

констатирани прекршувања

1

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје

(член 92 ставови 8 и 9)
Неисполнување на обврската за производство и
емитување домашна документарна и играна
програма

2

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Прв програмски сервис - МРТ1

(член 92 став 2)
Неисполнување на 50% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците

3

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Втор програмски сервис – МРТ2

(член 92 ставови 2 и 14)
Неисполнување на 50% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците

Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО
Скопје
ТВ Алсат-М

(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(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

5

Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје
ТВ Алфа

(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците
(член 55)
Непочитување на правилата за програми во кои се
пласираат производи
(член 52)
Непочитување на правилата за програми со
наградно учествување

6

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ
Скопје
ТВ Канал 5

(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 64 ставови 1 и 3)
Прекршување на правилата за заштита на јазикот

4
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на емитување на програмата
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците
(член 55)
Непочитување на правилата за програми во кои се
пласираат производи

Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 64 став 1)
Прекршување на правилата за заштита на јазикот
на емитување на програмата
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците
(член 52)
Непочитување на правилата за програми со
наградно учествување

8

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците
(член 99 став 2)
Непочитување на правилата за телешопинг

9

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ
Штип
ТВ 24 Вести

/

10

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
ТВ Канал 5 Плус

(член 92 став 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците
(член 55 ставови 5 и 7)
Непочитување на правилата за програми во кои се
пласираат производи

11

Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје
ТВ Наша ТВ

7

12

Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител 3

13

Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп
ТВ Сонце
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(член 50 став 3)
Непочитување на
малолетниците

правилата

за

заштита

на

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците

/
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период - март

14

15

16

17

18

19

20

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје
Македонско радио - Прв програмски сервис

(член 92 став 5)
Неисполнување на обврската за минимум 50%
музика
изворно
создадена
во
Република
Македонија

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонско радио Втор програмски сервис

/

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје
Македонско радио - Трет програмски сервис
Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5
Петров, Јаневски и Гушев ДОО Скопје
РА Антена 5
Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77
ДООЕЛ Штип
РА Канал 77
Радиодифузно трговско друштво РОС
МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје
РА Рос Метрополис

/

/

/
(член 54 став 5)
Непочитување на правилата за спонзорство
(член 98 став 1)
Непочитување на правилата за одвојување на
рекламите од другите делови на програмата

Трговско радиодифузно друштво РАДИО
СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
РА Слободна Македонија

период - април

21

22

23

24

25

26

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Прв програмски сервис - МРТ1
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Втор програмски сервис – МРТ2
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО
Скопје
ТВ Алсат-М
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје
ТВ Алфа
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ
Скопје
ТВ Канал 5
Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител

/

/

/

/
/

/

27

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

/

28

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ
Штип
ТВ 24 Вести

(член 92 став 6)
Нерамномерна процентуална распределба на
забавната и на народната музика во периодот од 7
до 19 часот

29

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
ТВ Канал 5 Плус

/
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30
31

32

Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје
ТВ Наша ТВ
Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител 3
Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп
ТВ Сонце

/
/

/

период - мај

33

34

Трговско радиодифузно друштво ТВ АМАЗОН
ДООЕЛ Скопје
ТВ Амазон

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците

Трговско радио дифузно друштво ТВ-ЕДО ДООЕЛ
с.Љубин,Сарај
ТВ Едо

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 64 став 1)
Прекршени правила за употребата на јазикот на
кој се емитуваат делови од програмскиот сервис
(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна
изворно создадена програма
(член 50 став 3)
Во делови од играната програма ја аплицираат, или погрешно
предупредувачката сигнализација
малолетниците

застапеност на

35

Трговско Радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДОО
Скопје
ТВ ЕРА

36

Трговско радиодифузно друштво К ТРИ
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово
К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

37

Трговско радиодифузно друштво за телевизиски
активности ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје
ХДТВ КАНАЛ ПЛУС ДООЕЛ Скопје

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

38

Трговско радиодифузно друштво ХДТВ МЕГА
ДООЕЛ Скопје
ХДТВ МЕГА ДООЕЛ Скопје

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

39

Трговско радиодифузно друштво РЕГИОНАЛНА ТВ
О2 ДООЕЛ Скопје
РЕГИОНАЛНА ТВ О2 ДООЕЛ Скопје

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

40

Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ - Манчев ДОО
Скопје
ТВ Скајнет

(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 99 став 4)
Емитување реклами во програми за деца покуси од
30 минути
(член 99 став 9)
Надминување на ограничувањето за бројот
емитувани рекламни блокови
(член 100 став 1)
Го пречекорил лимитот за рекламирање

41

Трговско радиодифузно друштво Телеканал А1
ДООЕЛ Струмица

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
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за заштита на
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Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

изворно создадена програма

период - јуни

42

Трговско радиодифузно друштво Tелевизија ИРИС
ДОО Штип
ТВ ИРИС

43

Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ
КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп
ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА

44

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ТРИ
ДООЕЛ Дебар
ТВ Канал три

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

45

Трговско радиодифузно друштво ТВ Кисс,Злате
ДООЕЛ Тетово
ТВ Кисс

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

46

Трговско радиодифузно друштво Телевизија КОБРА
ДОО Радовиш
ТВ КОБРА

(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

47

Трговско радио дифузно друштво ТВ Коха Меваип
ДООЕЛ Тетово
ТВ Коха

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 64 став 3)
ги крши правилата за употребата на јазикот на кој
се емитуваат делови од програмскиот сервис

48

Трговско радиодифузно друштво ТВ МТМ ДООЕЛ
Скопје
ТВ МТМ

(член 92 став 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

49

Трговско радиодифузно друштво ТВ УЛТРА ДООЕЛ
Скопје
ТВ УЛТРА

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

50

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА

51

Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ
ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје
ТВ Шутел

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 64 став 3)
Прекршен и правила за употребата на јазикот на
кој се емитуваат делови од програмскиот сервис

/

/

период - јули

52

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ЕДЕН
ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес
КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

53

Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО
Скопје
ТВ Скопје (Алфа)

(член 92 став 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

54

Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ
Кавадарци
ТВ КТВ

(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

92

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година
(член 64 став 1)
Прекршени правила за употребата на јазикот на
кој се емитуваат делови од програмскиот сервис
55

Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
2 ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител 2

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

56

Трговско радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов
Михајло Охрид ДООЕЛ
ТВ М

/

57

Трговско радиодифузно друштво ТВ-СТАР ДОО
Штип
ТВ Стар

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

58

Трговско друштво за радиодифузија ТВ-КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица
ТВ-КАНАЛ ВИС

(член 92, став 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

59

Трговско радиодифузно друштво ТВ ЧЕГРАНИМЕДИА ДООЕЛ с. Чегране-Гостивар
ТВ ЧЕГРАНИ-МЕДИА

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма
(член 99 став 6)
Недозволено емитуваше реклама во емисија со
верски служби и проповеди

60

Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА
Манговски Зоран Битола ДООЕЛ
ТВ Тера

(член 92 став 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

период - август

61

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Прв програмски сервис - МРТ1

(член 92 ставови 2 и 14)
Неисполнување на 50% дневна застапеност на
изворно создадена програма

62

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Втор програмски сервис – МРТ2

/

63

Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО
Скопје
ТВ Алсат-М

(член 92 став 1)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје
ТВ Алфа
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ
Скопје
ТВ Канал 5
Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител

/

67

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

68

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ
Штип
ТВ 24 Вести

(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

69

Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
ТВ Канал 5 Плус

64

65

66

93

/

/

(член 50 став 3)
Непочитување на
малолетниците

правилата

за

заштита

на
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70

Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје
ТВ Наша ТВ

71

Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител 3

72

Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп
ТВ Сонце

(член 54 став 1)
Непочитување на правилата за спонзорство

Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан
ДОО Тетово
ТВ Арт

(член 50 став 3)
Непочитување на правилата за заштита на
малолетниците
(член 92 ставови 1 и 14)
Неисполнување на 40% дневна застапеност на
изворно создадена програма

73

/
/

период - септември

74

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје
Македонско радио - Прв програмски сервис

75

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонско радио Втор програмски сервис

/

76

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје
Македонско радио - Трет програмски сервис

/

77

Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5
Петров,Јаневски и Гушев ДОО Скопје
РА Антена 5

78

79

80

/

(член 64 став 3)
Одредени делови од програмата
преведуваше на македонски јазик

Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77
ДООЕЛ Штип
РА Канал 77
Радиодифузно трговско друштво РОС
МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје
РА Рос Метрополис
Трговско радиодифузно друштво РАДИО
СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
РА Слободна Македонија

/

/

/

период - октомври
/

81

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Прв програмски сервис - МРТ1

/

82

Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје Македонска телевизија
–
Втор програмски сервис – МРТ2
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО
Скопје
ТВ Алсат-М
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ
Скопје
ТВ Алфа
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ
Скопје

/

83

84
85

94

/

/

не

ги
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ТВ Канал 5

86

87

88

89
90

91

92

93

Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител

(член 92 став 6)
Во периодот од 7 до 19 часот нерамномерно
распореден процентот емитувана - народна и
забавна - македонска музика

Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје
ТЕЛМА ДООЕЛ СКОПЈЕ
Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ
Штип
ТВ 24 Вести
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
ТВ Канал 5 Плус
Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје
ТВ Наша ТВ

/

/

/

/

Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје
ТВ Сител 3

/

Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп
ТВ Сонце
Трговско радиодифузно друштво ТВ АРТ Артан
ДОО Тетово
ТВ Арт

/

/

период - ноември

94

95

96

97

98

99

100

Трговско радиодифузно друштво БУБА МАРА Ранко
ДООЕЛ Скопје
РА Буба Мара
Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАТ ДОО
Скопје
РА Ват
Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЗОНА М-1
Светлана ДООЕЛ Скопје
РА Зона М-1

/

/
(член 92 став 15)
Неисполнување на задолжителниот
минимум од 40% македонска музика

Трговско радиодифузно друштво КАПИТОЛ РАДИО,
д.о.о.е.л.-Скопје
КАПИТОЛ РАДИО

дневен

/

Непрофитна радиодифузна установа
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ
Трговско радиодифузно друштво СТРЕЕТ ФМ ДОО
Скопје
СТРЕЕТ ФМ
Непрофитна радиодифузна установа
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УКЛО ФМ БИТОЛА

/
/

/

период - декември

101

Радиодифузно трговско друштво АРАЧИНА, Џавит
ДООЕЛ, с. Арачиново, Арачиново
РА Арачина

102

Трговско радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО
Скопје

95

/
(член 92 став 15)
Неисполнување на

задолжителниот

дневен
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РА Клуб ФМ

минимум од 40% македонска музика

103

Радиодифузно трговско друштво РАДИО РОСА - АБ
ДООЕЛ Скопје
РА Роса АБ

104

Трговско радиодифузно друштво УРБАН ФМ РАДИО
ДООЕЛ Скопје
УРБАН ФМ РАДИО

105

106

Трговско радиодифузно друштво РАДИО ФОРТУНА
Виолета ДООЕЛ Скопје
РА Фортуна
Непрофитна радиодифузна организациона единица
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9 Универзитет „Св. Кирил и Методиј„, Скопје
УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9

/
(член 92 став 15)
Неисполнување на задолжителниот
минимум од 40% македонска музика

дневен

/

/

II. Надзор врз работата на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање
Во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање
евидентиран е само еден субјект, односно Акционерското друштво за електронски
комуникации Македонски Телеком од Скопје, со назив на услугата Маx TV.
Според Годишниот план за вршење програмски надзор, предвидено беше редовниот
програмски надзор врз давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање да се
спроведе двапати во текот на годината. Надзорот беше спроведен во месеците јуни и
ноември од аспект на исполнување на обврските утврдени во следните членови од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги:


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.“

При двата извршени програмски надзори не беа констатирани прекршувања.

96
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Преглед на реализирани редовни надзори

Редовни надзори во 2015

р.бр.

период

оператор

констатирани
прекршувања

1

јуни

Македонски Телеком АД Скопје (Маx TV)

/

2

ноември

Македонски Телеком АД Скопје (Маx TV)

/

III. Надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи

Според 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, беше спроведен 31 надзор врз работењето на 24 оператори на
јавни електронски комуникациски мрежи. Надзорот се изврши врз 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
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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“.

Со надзорот беше констатирано дека само осум оператори врз кои беа извршени 13
надзори, воопшто не ги прекршиле одредбите од законот. Прекршувања кај одредбите за
реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани согласно законот (член 141
став 13), беше констатирано кај 10 оператори. Кај два оператори беше констатирано
прекршување дека 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 (член 64 став 2). Само кај еден оператор беа констатирани две
прекршувања од законот, и тоа по член 141 став 13 и по член 64 став 2.
Со редовниот надзор кај три оператори (СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ Илинден, ТРИНГ
МАКС ДООЕЛ Скопје и НЕОТЕЛ Скопје), беше констатирано дека овие оператори не ја
нудат услугата пренос и реемитување на програмски сервиси. Откако Агенцијата им се
обрати со допис, операторите СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ Илинден и ТРИНГ МАКС ДООЕЛ
Скопје врз основа на нивно известување беа избришани од регистарот на оператори кои
реемитуваат програмски пакети. Операторот НЕОТЕЛ Скопје ја извести Агенцијата дека
датумот за започнување со обезбедување на програмскиот пакет е помесен за февруари
2016 година.
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Преглед на реализирани редовни надзори

Редовни надзори во 2015
р.бр.

период

1
2

јануари

оператор

констатирани
прекршувања

СТУДИО АНДЕС Радовиш – аналоген пакет

член 141

СТУДИО АНДЕС Радовиш – дигитален пакет

член 141

3

РОБИ со подружница во Радовиш – аналоген пакет

/

4

РОБИ со подружница во Радовиш – дигитален пакет

/

5

ТОТАЛ ТВ Скопје - дигитален пакет

6

февруари

7
8

март

9

11

април

12
13

јуни

16
17

јули

18
19

/

ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци – дигитален пакет

/

ФИБЕРНЕТВОРКС Скопје – аналоген пакет

август

член 141
допис

ТРИНГ МАКС ДООЕЛ Скопје - дигитален пакет

допис
член 64 став 2

ИМПЕРИЈА САТ Чашка Општина Чашка - аналоген пакет

член 141

ПРОФИ САУНД с.Лабуништа Струга - аналоген пакет

член 141

КАБЕЛ-Л-НЕТ с.Лабуништа Струга - аналоген пакет

/

КАМ НЕТ Македонска Каменица - аналоген пакет

член 141

КТВ-69 с.Истибања Виница - аналоген пакет

член 141

ВОКС КАТВ Гостивар - дигитален пакет

член 141

ВОКС КАТВ Гостивар - аналоген пакет

член 141

ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП Куманово - дигитален пакет
20
21

член 141 и член 64
став 2

СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ Илинден - аналоген пакет

ГЛОБАЛСАТ Скопје, с.Чучер Сандево - аналоген пакет
мај

14
15

ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци – аналоген пакет

СКУПИ КАБЛЕ Скопје - дигитален пакет

10

член 64 став 2

/

КАБЕЛ-НЕТ Струмица - аналоген пакет

/

КАБЕЛ-НЕТ Струмица - дигитален пакет

/

23

СКРЕМБЛ Ново Село - аналоген пакет

/

24

СКРЕМБЛ Ново Село - дигитален пакет

/

ТРАНШПЕД ТРЕЈД Скопје - аналоген пакет

/

22
септември

25
октомври

КТВ САТО-НЕТ с.Челопек Брвеница - аналоген пакет

26
27
28

ноември

30
31

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје - аналоген пакет

/

БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД Скопје - дигитален пакет

/

Македонски Телеком Скопје - дигитален пакет

29

НЕОТЕЛ Скопје - дигитален пакет
декември

член 141

МОБИ СЕРВИС с.Кривогаштани - аналоген пакет
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ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН ЗА 2015 ГОДИНА И ГОДИШНА
СМЕТКА СО РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ, РАСХОДИ,
ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ ЗА 2015 ГОДИНА
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2015 година оствари
вкупни приходи во износ од 139.247.270,00 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 51.701.392,00 денари;
- приход остварен од наплата на годишен надоместок за дозволи за телевизиско и
радио емитување во износ од 39.126.293,00 денари;
- приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање во износ од 7.501.535,00 денари;
- приходи од заеми, за финансирање на изградбата на деловниот објект на
Агенцијата во износ од 40.000.000,00 денари;
- приходи од камати од орочени депозити, средства по видување и позитивни курсни
разлики во износ од 193.819,00 денари и
- други приходи во износ од 724.231,00 денари.
Средствата кои според Финансискиот план на Агенцијата за 2015 година беа
планирани да се остварат од радиодифузна такса изнесуваа 42.730.000,00 денари, а се
реализираа приходи од 51.701.392,00 денари.
Планираните приходи од дозволи за телевизиско и радио емитување изнесуваа
23.800.000,00 денари, а беа остварени 39.126.293,00 денари. Приходот од дозволи беше
планиран на многу пониско ниво од причина што во месец јануари 2015 година сите
иматели на дозволи требаше да ги усогласат дозволите, односно да им бидат издадени
нови дозволи со рок на важност од девет години. Бидејќи имаа извршено плаќање на
надоместокот за дозволата за телевизиско и радио емитување, тој дел кој што се
поклопуваше во новите фактури во целост им беше намален. Исто така во текот на
годината беа доделени и нови дозволи за телевизиско емитување за кои не се распишува
јавен конкурс, бидејќи не користат ограничен ресурс, односно својот сигнал го пренесуваат
преку операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. И овие надоместоци за
дозвола за телевизиско емитување претходно не беа планирани дека ќе се остварат. Од
овие причини има отстапувања помеѓу планираниот и остварениот износ во 2015 година.
Од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на аудиовизуелни
медиумски услуги по барање беа планирани приходи во износ од 7.000.000,00 денари, а за
истите беа реализирани средства во износ од 7.501.535,00 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 2015 година Агенцијата оствари прилив на средства и од земен кредит од
деловна банка во износ од 40.000.000,00 денари. Овие средства беа строго наменски за
изградба на деловниот објект на Агенцијата.
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Од камати по видување и од орочени депозити беа предвидени средства од
1.000.000,00 денари, а се остварени средства во износ од 193.819,00 денари.
Од други приходи се остварени средства во износ од 724.231,00 денари. Овие
приходи не се планирани со финансискиот план.
Согласно усвоениот Финансиски план за 2015 година, беа планирани да се
искористат пренесени средства од минати години во износ од 94.429.720,00 денари, а беа
искористени 52.318.420,00 денари.
Вкупно реализираните расходи во 2015 година изнесуваат 191.565.690,00 денари и
се помали во однос на планираните расходи според усвоениот Финансиски план за 2015
година (Прилог 1):
-на расходните ставки од групата (400) Потрошени канцелариски материјали се
планирани средства во износ од 1.355.940,00 денари, а се потрошени 698.549,00 денари;
-на расходните ставки од групата (401) за Потрошена енергија се планирани
средства во износ од 4.060.000,00 денари, а се потрошени 2.293.050,00 денари;
-на расходните ставки од групата (402) Инвестиционо одржување на средства се
планирани средства во износ од 1.868.460,00 денари, а се потрошени 1.276.349,00 денари;
-на расходните ставки од групата (403) Други услуги се планирани средства во
износ од 472.000,00 денари, а се потрошени 26.455,00 денари;
-на расходните ставки од групата (404) Превозни транспортни услуги се планирани
средства во износ од 2.360.000,00 денари, а се потрошени 1.482.738,00 денари;
-на расходните ставки од групата (405) Издатоци за репрезентација се планирани
средства во износ од 1.000.000,00 денари, а се потрошени 434.532,00 денари;
-на расходните ставки од групата (408) за Наемнини се планирани средства во
износ од 3.032.740,00 денари, а се потрошени 2.766.948,00 денари;
-на расходните ставки од групата (409) Други материјални расходи се планирани
средства во износ од 665.000,00 денари, а се потрошени 629.584,00 денари;
-на расходните ставки од групата (410) за Провизија за платен промет се планирани
средства во износ од 95.000,00 денари, а се потрошени 88.851,00 денари;
-на расходните ставки од групата (412) за Премии за осигурување се планирани
средства во износ од 403.100,00 денари, а се потрошени 173.103,00 денари;
-на расходните ставки од групата (413) за Дневници за службени патувања и патни
трошоци се планирани средства во износ од 1.560.000,00 денари, а се потрошени
1.181.968,00 денари;
-на расходните ставки од групата (414) за Надоместоци на трошоци на работници и
граѓани се планирани средства во износ од 8.672.000,00 денари, а се потрошени
8.294.552,00 денари;
-на расходната ставка од групата (415) Негативни курсни разлики не се планирани
средства, а се потрошени 477,00 денари;
-на расходните ставки од групата (416) за Членарини се планирани средства во
износ од 160.000,00 денари, а се потрошени 160.378,00 денари;
-на расходните ставки од групата (417) за Интелектуални и други услуги се
планирани средства во износ од 6.263.120,00 денари, а се потрошени 3.696.171,00 денари;
-на расходните ставки од групата (418) за Останати други расходи се планирани
средства во износ од 2.476.000,00 денари, а се потрошени 1.263.923,00 денари;
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-на расходните ставки од групата (42) Средства за посебни намени се планирани
средства во износ од 2.476.000,00 денари, а се потрошени 1.150.538,00 денари;
-на расходните ставки од групата (440) Средства за градежни работи се планирани
средства во износ од 122.750.800,00 денари, а се потрошени 122.382.131,00 денари;
-на расходните ставки од групата (441) Средства за опрема се планирани средства
во износ од 8.141.600,00 денари, а се потрошени 7.019.258,00 денари;
-на расходните ставки од групата (442) Други капитални средства се планирани
средства во износ од 1.465.000,00 денари, а се потрошени 26.846,00 денари;
- -на расходните ставки (460) Вкалкулирани плати, се планирани средства во износ
од 36.436.860,00 денари, а се потрошени средства во износ 33.327.494,00 денари.
-на расходните ставки (470) Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот, се
потрошени средства во износ 6.442,00 денари.
Податоците за реализираните приходи и остварени расходи во 2015 година по
организациона структура се претставени во Прилог бр.2.
Најголемо учество во вкупните реализирани расходи во 2015 година имаат
Средствата за градежни објекти (440) кои изнесуваат 122.382.131,00 денари што
преставува 63,89% од структурата на вкупните расходи. Со наведените исплати во целост
се платени средствата кон изведувачот на деловниот објект.
Вкупните побарувања од комитенти изнесуваат 25.465.190,00 денари на име
издадени фактури за дозволи за вршење радиодифузна дејност. Овој износ во најголем
дел се однесува за претходни периоди, односно за издадени фактури заклучно со 2011
година.
Вкупните обврски на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кон
добавувачите изнесуваат 4.270.692,00 денари. Фактурите за наведените обврски
Агенцијата ќе ги исплати во утврдените рокови.
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Прилог 1
РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2015 ГОДИНА
А. РАСХОДИ

Поставка

Расходи
Вкупно расходи

400
400002
400003
400100
400300
400500
400700
401
401000
401100
402
402010
402020
402030
402040
403
403400
404
404500
404600
404900
405
405000
408
408000
408100
408500

Потрошени материјали
Ситен инвентар во употреба
Униформи,обувки облека
Потрошено гориво,мазиво и сл.
Потрошени канцелариски материјали
Потрошени матер.за лична хигиена, вода
и сл.
Потрошени други материјали и суровини
Потрошена енергија
Потрошена електрична енергија
Потрошена топлинска енергија
Инвестиционо одржување на
средствата
Поправки изврш. на
добрата,сервис,монтажа-леки коли
Поправки изврш. на
добрата,сервис,монтажа-мебел
Поправки изврш. на
добрата,сервис,монтажа-хардвер и
софтвер
Поправки изврш. на
добрата,сервис,монтажа-опрема
Други услуги
Печатарски услуги
Превозни транспортни услуги
Поштарина (писма,печ.материјал,пакети
и сл.)
Телефонски давачки,давачки за тел. и
слично
Други давачки за превозни услуги
Издатоци за реклама,пропаганда и
репрезентација
Издатоци за репрезентација
Наемнини
Наемнина за корис градежни објекти
Наемнина за користење опрема
Останати видови наемнини

104

Планирано
2015

Реализирано
2015

208.959.720,00

191.565.690,00

1.355.940,00

698.549,00

100.000,00
154.400,00
450.000,00
268.000,00

26.422,00
0,00
232.346,00
152.147,00

261.540,00

181.379,00

122.000,00

106.255,00

4.060.000,00

2.293.050,00

2.060.000,00
2.000.000,00

1.517.105,00
775.945,00

1.868.460,00

1.276.349,00

443.000,00

60.767,00

5.000,00

0,00

726.800,00

442.933,00

693.660,00

772.649,00

472.000,00
472.000,00

26.455,00
26.455,00

2.360.000,00

1.482.738,00

550.000,00

433.332,00

1.800.000,00

1.049.406,00

10.000,00

0,00

1.000.000,00

434.532,00

1.000.000,00
3.032.740,00
2.978.740,00
24.000,00
30.000,00

434.532,00
2.766.948,00
2.766.948,00
0,00
0,00
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409
409000
409100
409200
409300
410
410100
410200
411
411000
412
412100
412200
413
413000
413100
413200
413300
413400
413500
413720
414
414000
414800
414900
414901
415
415000
416
416300
417
417100
417500
417700
417800
417900
418
418800
42

Други материјални расходи
Судски и административни такси
Издатоци за стручна литература
Расходи за учество на
семинар,советување и сл,
Расходи за регистрација на моторни
возила
Провизија за платен промет
Провизија за платен промет
Банкарска провизија
Кредити и камати за кредити
Кредити и камата за кредити
Премии за осигурување
Премии за осигурување недвижности и
права
Премии за осигурување на моторни
возила
Дневници за службени патувања и
патни трошоци
Дневници за службени патувања во
земјата
Дневници за службени патувања во
странство
Надомест за трошоци за превоз за
сл.пат во земјата
Надомест за трошоци за превоз за
сл.пат во странство
Надомест за трошоци за ноќевање на
сл.пат во земј.
Надомест за трошоци за ноќевање на
сл.пат во странство
Др.надом.во врска со служ.пат. во
странство
Надоместоци на трошоци на
работници и граѓани
Надомест за трошоци за превоз до
работа и од работа
Јубилејни награди
Други надоместоци
Други надоместоци-Членови на Совет на
Агенцијата
Негативни курсни разлики
Негативни курсни разлики
Членарини
Членарини на меѓународни и други
организации
Интелектуални и други услуги
Договорни услуги
Нотарски услуги
Други лични и интелектуални услуги
Други неспомнати услуги-истражување
Други услуги од правни лица
Останати други расходи
Други расходи
Средства за посебни намени
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665.000,00
300.000,00
220.000,00

629.584,00
274.586,00
187.425,00

80.000,00

102.700,00

65.000,00

64.873,00

95.000,00
70.000,00
25.000,00
3.260.100,00
3.260.100,00
403.000,00

88.851,00
74.483,00
14.368,00
3.185.353,00
3.185.353,00
173.103,00

223.100,00

111.154,00

180.000,00

61.949,00

1.560.000,00

1.181.968,00

200.000,00

143.490,00

200.000,00

204.138,00

70.000,00

43.477,00

550.000,00

346.732,00

160.000,00

126.312,00

350.000,00

317.809,00

30.000,00

10,00

8.672.000,00

8.294.552,00

350.000,00
22.000,00
650.000,00
7.650.000,00

82.835,00
0,00
646.640,00
7.565.077,00

0,00

477,00

0,00

477,00

160.000,00

160.378,00

160.000,00

160.378,00

6.263.120,00
1.273.000,00
50.000,00
35.400,00
3.190.720,00
1.714.000,00
2.476.000,00
2.476.000,00
2.462.000,00

3.696.171,00
738.368,00
41.025,00
0,00
1.572.693,00
1.344.085,00
1.263.923,00
1.263.923,00
1.150.538,00
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420300
440
440100
441
441000
441100
441200
441500
442
442100
460
460000
460200
460300
460310
460320
460330
470
470000

Други расходи за меѓународна
соработка-Ипа проект
Средства за градежни објекти
Изградба, реконструкција и адаптација
на градежни објекти
Средства за опрема
Купување на канцелариски мебел
Купување на моторни возила
Купување-набавка на информа. и видео
опрема
Купување-набавка на друга опрема
Други капитални средства
Откуп на патенти,лиценци и други права
Вкалкулирани плати
Нето плати и нодомести на плати
Персонален данок на плати и надомест
на плати
Придонес за пензиско и инвалидско
осигурување
Придонес за вработување
Придонес за здравствено осигурување
Придонес за професионално
заболување
Даноци и придонеси кои не зависат од
резултатот
Други даноци

2.462.000,00

1.150.538,00

122.750.800,00

122.382.131,00

126.750.800,00

122.382.131,00

8.141.600,00
5.557.600,00
1.100.000,00

7.019.258,00
5.061.680,00
992.318,00

984.000,00

468.620,00

500.000,00
1.465.000,00
1.465.000,00
36.436.860,00
24.388.274,00

496.640,00
26.846,00
26.846,00
33.327.494,00
22.331.770,00

2.210.794,00

1.997.304,00

6.558.522,00

5.998.949,00

437.239,00
2.659.846,00

399.934,00
2.432.902,00

185.285,00

166.635,00

0,00

6.442,00

0,00

6.442,00

Б. ПРИХОДИ

Ставка

Приходи
Планиран приход за финансирање од
радиодифузна такса
Планирани приходи од дозволи
Заеми кредити
Надзор за реемитување на програмски сервиси на
оператори на јавна електронска комуникациска
мрежа
Планиран приход од камати од тековната година
Други приходи
Пренесени средства
Вкупно
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Планирано
2015

Реализирано
2015

42.730.000,00

51.701.392,00

23.800.000,00
40.000.000,00

39.126.293,00
40.000.000,00

7.000.000,00

7.501.535,00

1.000.000,00
0,00
94.429.720,00

193.819,00
724.231,00
52.318.420,00

208.959.720,00

191.565.690,00
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Прилог 2
РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015
ГОДИНА ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015 ГОДИНА
КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Ставка

Приходи
Приходи од наплатена радиодифузна такса
Приход од надоместок за дозволи за телевизиско или
радио емитување
Заеми кредити
Приход од надзор за реемитување на програмски
сервиси на оператори на јавна електронска
комуникациска мрежа
Приход од камати од тековната година
Други приходи
Средства од минати години
Вкупно

Планирани
средства
51.701.392,00
39.126.293,00
40.000.000,00
7.501.535,00

193.819,00
724.231,00
52.318.420,00
191.565.690,00

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ
ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
400
400500
401
401000
401100
404
404500
404600
404900
405
405000
408
408000
409
409000
409100
409200
409300
410
410100

Потрошени материјали
Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл.
Потрошена енергија
Потрошена електрична енергија
Потрошена топлинска енергија
Превозни транспортни услуги
Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)
Телефонски давачки,давачки за тел. и слично
Други давачки за превозни услуги
Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација
Издатоци за репрезентација
Наемнини
Наемнина за користење градежни објекти
Други материјални расходи
Судски и административни такси
Издатоци за стручна литература
Расходи за учество на семинар,советување и сл,
Расходи за регистрација на моторни возила
Провизија за платен промет
Провизија за платен промет
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120.784,00
120.784,00
2.293.050,00
1.517.105,00
775.945,00
1.482.738,00
433.332,00
1.049.406,00
0,00
434.532,00
434.532,00
2.766.948,00
2.766.948,00
629.584,00
274.586,00
187.425,00
102.700,00
64.873,00
88.851,00
74.483,00
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410200
411
411000
412
412100
412200
413
413000
413100
413200
413300

Банкарска провизија
Кредити и камати за кредити
Кредити и камати за кредити
Премии за осигурување
Премии за осигурување недвижности и права
Премии за осигурување на моторни возила
Дневници за службени патувања и патни трошоци
Дневница за службени патувања во земјата
Дневница за службени патувања во странство
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земј.
Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство

413400

Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј.

413500
413720
414
414000
414300
414900
414901
415
415100
416
416300
418
418800
42
420300
440

Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во станство
Др.надом.во врска со служ.пат. во странство
Надоместоци на трошоци на работници и граѓани
Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа
Надоместоци за одвоен живот
Други надоместоци
Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата
Курсни разлики
Негативни курсни разлики
Членарини
Членарини на меѓународни и други организации
Останати други расходи
Други расходи
Средства за посебни намени
Други расходи за меѓун.соработка- Ипа проект
Средства за градежни објекти

317.809,00
10,00
8.294.552,00
82.835,00
0,00
646.640,00
7.565.077,00
477,00
477,00
160.378,00
160.378,00
127.193,00
127.193,00
1.150.538,00
1.150.538,00
122.382.131,00

440100

Изградба, реконструкција и адаптација на градежни
објекти

122.382.131,00

Средства за опрема
Купување на канцелариски мебел
Купување на моторни возила
Купување-набавка на друга опрема
Други капитални средства
Откуп на патенти, лиценци и други права
Вкалкулирани плати
Нето плати и надомести на плати
Персонален данок на плати и надомест на плати
Придонес за пензиско и инвалидско осигурување
Придонес за вработување
Придонес за здравствено осигурување
Придонес за професионално заболување
Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот
Други даноци
Вкупно

6.550.638,00
5.061.680,00
992.318,00
496.640,00
26.846,00
26.846,00
33.327.494,00
22.331.770,00
1.997.304,00
5.998.949,00
399.934,00
2.432.902,00
166.635,00
6.442,00
6.442,00
184.383.600,00

441
441000
441100
441500
442
442100
460
460000
460200
460300
460310
460320
460330
47
470000
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14.368,00
3.185.353,00
3.185.353,00
173.103,00
111.154,00
61.949,00
1.181.968,00
143.490,00
204.138,00
43.477,00
346.732,00
126.312,00
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ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2015-ТА ГОДИНА КОИ СЕ ГРУПИРАНИ ПО
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

СЕКТОР ЗА КООРДИНАЦИЈА И ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА
СОВЕТОТ НА АГЕНЦИЈАТА
403
403400
417
417100
418
418800

Други услуги
Печатарски услуги
Интелектуални и други услуги
Договорни услуги
Останати други расходи
Други расходи
Вкупно

26.445,00
26.445,00
114.596,00
114.596,00
538.931,00
538.931,00
679.972,00

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ
402
402030
417
417100
417800

Инвестиционо одржување на средствата
Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и
софтвер
Интелектуални и други услуги
Договорни услуги
Други неспомнати услуги-истражувања
Вкупно

123.900,00
123.900,00
270.883,00
180.967,00
89.916,00
394.783,00

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
402
402030
417
417500
417700
418
418800

Инвестиционо одржување на средствата
Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и
софтвер
Интелектуални и други услуги
Нотарски услуги
Други лични и интелектуални услуги
Останати други расходи
Други расходи
Вкупно

96.970,00
96.970,00
41.025,00
41.025,00
0,00
218.530,00
218.530,00
356.525,00

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ
400

Потрошени материјали

577.765,00

400002
400100

Ситен инвентар во употреба.
Потрошено гориво,мазиво и сл.

26.422,00
232.346,00

400300

Потрошени канцелариски материјали

152.147,00

400500

Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.
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400700
402

Потрошени други материјали и суровини

106.255,00

Инвестиционо одржување на средствата

982.903,00

402010

Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли

402030

Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и
софтвер

402040
417
417100
417900
418
418800
441
441200

Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема
Интелектуални и други услуги
Договорни услуги
Други услуги од правни лица
Останати други расходи
Други расходи
Средства за опрема
Купување-набавка на машини,уреди,инструменти
Вкупно

60.767,00
149.487,00
772.649,00
1.785.890,00
441.805,00
1.344.085,00
380.279,00
380.279,00
204.545,00
204.545,00
3.931.382,00

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА
402
402030
417
417100
417800
441
441200

Инвестиционо одржување на средствата
Поправки изврш.на добрата, сервис, монтажа, хардвер и
софтвер
Интелектуални и други услуги
Договорни услуги
Други неспомнати услуги-истражувања
Средства за опрема
Купување-набавка на машини,уреди,инструменти
Вкупно

72.576,00
72.576,00
1.482.777,00
0,00
1.482.777,00
264.075,00
264.075,00
1.819.428,00

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 2015 ГОДИНА ВО ОДНОС НА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСТИТЕ ВО ПРЕТХОДНАТА 2014 ГОДИНА
Во прилог е Табела за реализирани приходи и расходи во 2014 и 2015 година
(Прилог 3).
Кога ќе се изврши споредба на реализираните приходи во 2015 година со
реализираните приходи во 2014, 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 2014 година и изнесуваат 51.701.392,00
денари. Повеќе наплатените средства во оваа година се должат на трендот на порастот
на процентот на наплата на таксата.
Во 2014 година имаше средства коишто се уплатени од страна на Буџетот на РМ, и
истите беа строго наменски за финансирање на активностите на Агенцијата за време на
изборниот процес. Вакви средства немаме остварено.
Наплатените средства од дозволи за радио и телевизиско емитување изнесуваат
39.126.293,00 денари и тие се повисоки во однос на 2014 година. Треба да се напомене
дека сите субјекти го платија надоместокот, освен едно друштво кое беше имател на
дозвола за телевизиско емитување на регионално ниво.
Во 2015 година е подигнат кредит од деловна банка за доизградба на деловниот
објект на Агенцијата. Висината на наведените средства изнесува 40.000.000,00 денари.
Надоместокот за надзор од операторите кои реемитуваат програмски сервиси и
даватели 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. Од
овој надоместок во 2015 година се остварени средства во износ од 7.501.535,00 денари.
Од пренесените средства од минати година, во 2015 година се искористени
средства во износ 52.318.420,00 денари. Овие средства исто така беа наменети за исплата
на градежните работи за деловниот објект.
Разликите помеѓу реализираните расходи на одредени ставки во 2014 и 2015
година се од следните причини:
На позицијата (408000) Наемнина за користење на градежни објекти во 2014 година
беа реализирани 5.848.066,00 денари, додека по истиот основ во 2015 година беа
исплатени 2.766.948,00 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.
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На расходната ставка (411000) Кредити и камати за кредити во 2015 година се
потрошени средства во износ од 3.185.353,00 денари за исплата на главница и камата на
главницата. Овие средства беа планирани со усвоениот Финансиски план на Агенцијата за
2015 година, бидејќи во оваа година беше подигнат кредит од деловна банка.
На расходната ставка (414901) Други надоместоци-Членови на Советот на
Агенцијата во 2014 година се потрошени средства во износ од 3.552.963,00 денари, додека
во 2015 година износ од 7.565.077,00 денари. Разликата е поради тоа што во 2014 година
беа исплатени средства по наведениот основ за период помал од 6 (шест) месеци, а во
2015 година се извршени сите исплати.
На расходната ставка (417100) договорни услуги има исплатено средства во 2015
година во износ од 738.368,00 денари. Во 2014 година беа потрошени средства во износ од
2.607.252,00 денари. Разликата на сооднос на потрошени средства е резултат на тоа што
во 2014 година беа ангажирани соработници преку агенција за привремени вработувања за
мониторинг на избори, бидејќи таа беше изборна година.
На расходната ставка (417100) други неспомнати услуги истражувања во 2015
година се потрошени средства во износ од 1.572.693,00 денари, а во 2014 година
537.688,00 денари. Потрошените средства се за спроведени истражувања кои
произлегуваат од законските надлежности на Агенцијата.
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 претходната година 496.076,00 денари. Средствата за наведениот
проект се исплаќаат врз основа на доставените барања на Секторот за управување со
средствата од Инструментот за претпристапна помош (ИПА) при Министерството за
финансии.
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 2014 година се потрошени 57.188.558,00 денари. Со наведените
исплати во 2015 година во целост е завршен и предаден во употреба деловниот објект во
кој е сместена Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
На позицијата (441000) Купување-набавка на намештај во 2015 година се платени
средства во износ од 5.061.680,00 денари, додека во 2014 година немаше исплати по таа
основа. Со потрошените средства е опремен со мебел деловниот објект.
На позицијата (441200) за набавка на информатичка опрема се платени средства во
износ од 468.620,00 денари. Во 2014 година не беа потрошени средства. Исто така и на
позицијата (441500) купување и набавка на друга опрема потрошените средства во 2015
година изнесуваат 496.640,00 денари, додека во 2014 година беа 115.190,00 денари.
Наведените набавки беа наменети за опремување на деловниот објект.
На позицијата (450100) Помошти, донации и други давања на субјекти во 2014
година се потрошени 1.643.187,00 денари за исплати на рати на веќе реализирани проекти
од јавен интерес. Вакви исплати немаше во 2015 година.
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На расходнатата ставка (460) Вкалкулирани плати во 2014 година се потрошени
средства во износ од 36.176.850,00 денари, додека пак во 2015 година потрошените
средства изнесуваат 33.327.494,00 денари.
Наведените расходи се во рамките на планираните износи во усвоениот Финансиски
план на Агенцијата за 2015 година.
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Прилог 3

Реализирани приходи и расходи во 2014 и 2015 година
А РАСХОДИ

Поставка
400
400002
400100
400300
400500
400700
400900
401
401000
401100
402
402010
402020
402030
402040
403
403400
404
404500
404600
404900
405
405000
408
408000
408100
408500
409
409000
409100
409200
409300
410
410100
410200
411

Расходи
Вкупно расходи
Потрошени материјали
Ситен инвентар во употреба
Потрошено гориво,мазиво и сл.
Потрошени канцелариски материјали
Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл.
Потрошени други материјали и суровини
Потрошени резервни делови
Потрошена енергија
Потрошена електрична енергија
Потрошена топлинска енергија
Инвестиционо одржување на средствата
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажалеки коли
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажамебел
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажахардвер и софтвер
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажаопрема
Други услуги
Печатарски услуги
Превозни транспортни услуги
Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.)
Телефонски давачки,давачки за тел. и слично
Други давачки за превозни услуги
Издатоци за реклама,пропаганда и
репрезентација
Издатоци за репрезентација
Наемнини
Наемнина за користење градежни објекти
Наемнина за користење опрема
Останати видови наемнини
Други материјални расходи
Судски и административни такси
Издатоци за стручна литература
Расходи за учество на семинар,советување и сл
Расходи за регистрација на моторни возила
Провизија за платен промет
Провизија за платен промет
Банкарска провизија
Кредити и камати за кредити

114

Реализирано
2014
121.092.849,00
686.992,00
0,00
310.651,00
111.337,00
181.182,00
83.022,00
800,00
1.899.902,00
963.960,00
935.942,00
843.889,00

Реализирано
2015
191.565.690,00
698.549,00
26.422,00
232.346,00
152.147,00
181.379,00
106.255,00
0,00
2.293.050,00
1.517.105,00
775.945,00
1.276.349,00

60.085,00

60.767,00

0,00

0,00

379.154,00

442.933,00

404.650,00
14.830,00
14.830,00
1.884.249,00
396.115,00
1.483.010,00
5.124,00

772.649,00
26.455,00
26.455,00
1.482.738,00
433.332,00
1.049.406,00
0,00

672.184,00
672.184,00
5.848.066,00
5.848.066,00
0,00
0,00
297.288,00
37.006,00
188.834,00
51.356,00
20.092,00
86.550,00
62.165,00
24.385,00
9,00

434.532,00
434.532,00
2.766.948,00
2.766.948,00
0,00
0,00
629.584,00
274.586,00
187.425,00
102.700,00
64.873,00
88.851,00
74.483,00
14.368,00
3.185.353,00
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Преземени мерки – опомени, барања за поведување на прекршочна постапка, одлуки за одземање на
дозволите за вршење телевизиско/радио емитување и решенија за бришење од регистарот на
радиодифузери од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2015 година
Прилог бр.1
РЕШЕНИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКА – ОПОМЕНА
ДО РАДИОДИФУЗЕРИТЕ И ИЗДАВАЧИТЕ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ
157 превземени мерки – опомени
Ред.
Бр.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Назив на
радиодифузерот
и издавачот на
печатен медиум
на кого му е
доставено
решението
Трговско
радиодифузно
друштво АЛСАТ –
М ДОО Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво АЛСАТ –
М ДОО Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
Радиодифузно
трговско друштво
АРАЧИНА, Џавит
ДООЕЛ,
с.Арачиново,
Арачиново

Уп 1 број и датум на
решението

03-145 од 09.01.2015

Член 99 став 4 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-256 од 23.01.2015

Член 50 став 3 од законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 16
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

03-367 од 09.02.2015

Член 64 став 1 и член 64
став 3 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

Употреба на јазикот
спротивно на член 64 од
истиот Закон

03-372 од 09.02.2015

Член 64 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Употреба на јазикот
спротивно на член 64 од
истиот Закон

03-373 од 09.02.2015

Член 64 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Употреба на јазикот
спротивно на член 64 од
истиот Закон

03-370 од 09.02.2015

Член 97 став 2 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Необезбедување на
идентификација најмалку
еднаш во текот на еден
реален час на радио
програмата

03-379 од 11.02.2015

Член 50 став 3 од законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 16
и 17 од Правилникот за
заштита на малолетните
лица

Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика

7.
Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

Опис на дејствието
поради кое на
радиодифузерот/издава
чот на печатен медиум
му е доставено
решението од страна на
Агенцијата

Одредба од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги/Законот
за медиуми/подзаконски
акт која е повредена

2

Емитување реклами и
телешопинг во програми
за деца чие времетраење
е еднакво или пократко
од 30 минути
Несоодветно
категоризирана програма
и емитување во
несоодветен временски
период за категоријата
програма
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8.

Трговско
радиодифузно
друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје

03-382 од 12.02.2015

Трговско
радиодифузно
друштво АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-383 од 12.02.2015

Трговско
радиодифузно
друштво АЛСАТ –
М ДОО Скопје

03-384 од 12.02.2015

Член 50 став 3 од законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 16
и 17 од Правилникот за
заштита на малолетните
лица
Член 50 став 3 од законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 16
и 17 од Правилникот за
заштита на малолетните
лица
Член 50 став 3 од законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 16
и 17 од Правилникот за
заштита на малолетните
лица

9.

10.

11.

12.

Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје

03-424 од 17.02.2015

Член 55 став 5 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Трговско
радиодифузно
друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје

03-442 од 18.02.2015

Член 99 став 2 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-448 од 19.02.2015

Член 52 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски
услуги

Трговско
радиодифузно
друштво АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-449 од 19.02.2015

Член 52 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски
услуги

Трговско
радиодифузно
друштво АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-450 од 19.02.2015

Член 55 став 5 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

13.

14.

15.

3

Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика

Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика

Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика
Не почитување на
правилата за емитување
аудиовизуелни
комерцијални
комуникации
Телешопинг прозорците
не биле јасно означени со
оптички и звучни
средства и немале
непрекинато
времетраење од минимум
15 минути
При квизови или
различни облици на
наградно учествување на
гледачите на
аудиовизуелната
програма не обезбеди
недвосмислено
објавување на правилата
за тие содржини и за
јавно ветената награда
При квизови или
различни облици на
наградно учествување на
гледачите на
аудиовизуелната
програма не обезбеди
недвосмислено
објавување на правилата
за тие содржини и за
јавно ветената награда
Не почитување на
правилата за емитување
аудиовизуелни
комерцијални
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комуникации

16.
Трговско
радиодифузно
друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ
ДООЕЛ Скопје

03-456 од 19.02.2015

Член 92 став 1 и 14 од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-457 од 19.02.2015

Член 92 став 14 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-458 од 19.02.2015

Член 92 став 1 и 14 од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

17.

18.
Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ДООЕЛ Скопје
19.

Јавното
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ
А Скопје –
Македонска
телевизија – Прв
програмски сервис
(МРТ1)

Член 92 став 2 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-473 од 23.02.2015

20.

Трговско
радиодифузно
друштво АЛСАТ –
М ДОО Скопје

03-481 од 23.02.2015

Член 92 став 1 и 14 од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

03-482 од 23.02.2015

Член 92 став 1 и 14 од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

21.
Трговско
радиодифузно
друштво АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

4

Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку половина од
законски утврдниот
минимум (40%) изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик во
периодот од 7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската да емитување
најмалку 40% програма
изворно создадена
програма во Република
Македонија на
македонски јазик
Неисполнување на
обврската дневно да
емитува најмалку 50%
програма изворно
создадена во Република
Македонија на
македонски јазик
Неисполнување на
обврската да емитување
најмалку 40% програма
изворно создадена
програма во Република
Македонија на
македонски јазик и на
албански јазик од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската да емитување
најмалку 40% програма
изворно создадена
програма во Република
Македонија на
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македонски јазик од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
22.

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 17
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

03-505 од 27.02.2015

23.

Друштво за
реклама и
издаваштво
АМПТЕАМ ДООЕЛ
експорт – импорт
Скопје

03-523 од 04.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Друштво за услуги
МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје

03-528 од 04.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Друштво за услуги
МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје

03-527 од 04.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Друштво за услуги
МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје

03-530 од 04.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

24.

25.

26.

27.

Трговско друштво
за новинско
издавачка дејност
трговија
производство и
услуги КАПИТАЛ
МЕДИА ГРОУП
ДОО увоз-извоз
Скопје

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

03-525 од 04.03.2015

5

Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика
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 седиштето на
издавачот на медиум,
името на одговорното
лице, адреса на
печатницата, датумот на
препечатување и бројот
на печатените
примероци..
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 медиум и
датумот на печатење или
препечатување.
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 медиум.
Не ја исполнил во целост
обврската од член 14
став 1 од Законот за
медиуми, на начин што не
ги објавил податоците за:
датумот на печатење или
препечатување.
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 уредништво.
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28.

29.

Друштво за
издавачка дејност
трговија и услуги
КОЛОР МЕДИА
ДОО Скопје

03-526 од 04.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Друштво за
издавачка дејност,
трговија и услуги
ГЛОБАЛ МЕДИА
ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

03-524 од 04.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Друштво за услуги
МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје

03-529 од 04.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

03-544 од 10.03.2015

Член 92 став 1 и 14 од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

Јавното
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ
А Скопје –
Македонска
телевизија – Втор
програмски сервис
(МРТ2)

03-542 од 10.03.2015

Член 92 ставови 2 и 14 од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ
Скопје

03-543 од 10.03.2015

Член 92 став 14 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

30.

31.
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје

32.

33.

6

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 седиштето на
издавачот на медиум.
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 седиштето на
издавачот на медиум.
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 медиум и
датумот на печатење или
препечатување.
Неисполнување на
обврската да емитување
најмалку 40% програма
изворно создадена
програма во Република
Македонија на
македонски јазик од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската дневно да
емитува најмалку 50%
програма изворно
создадена во Република
Македонија на јазиците
на немнозинските
заедници, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку половина од
законски утврдниот
минимум (40%) изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик во
периодот од 7 до 19 часот
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34.

Јавното
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ
А Скопје –
Македонска
телевизија – Прв
програмски сервис
(МРТ1)

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 16
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

03-549 од 11.03.2015

35.
Јавното
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ
А Скопје –
Македонска
телевизија – Втор
програмски сервис
(МРТ2)

03-550 од 11.03.2015

03-558 од 13.03.2015

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 22
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

03-559 од 13.03.2015

Член 50 став 3 од законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 16
и 17 од Правилникот за
заштита на малолетните
лица

Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика

03-646 од 19.03.2015

Член 55 ставови 5 и 7 од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги

Непочитување на
правилата за пласирање
на производи

Радиодифузно
Друштво НАША ТВ
ДООЕЛ Скопје

03-645 од 19.03.2015

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 19
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

Друштво за
издавачка дејност
трговија и услуги
КОЛОР МЕДИА

03-644 од 19.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ
Скопје

38.

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ
Скопје

39.

40.

Емитуваната програма не
е означена со
предупредувачка
сигнализација за заштита
на малолетните лица, а
емитуваните промотивни
најави за играната
програма не се
обележани со визуелниот
знак што ја сигнализира
категоријата програма
што се најавува
Објавите за програмата
со јасновидец се
емитуваат без да бидат
обележани со визуелниот
знак што ја означува
категоријата програма и
во несоодветни
временски периоди од
деноноќието, односно
пред 22:00 часот.

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 19
и член 22 од Правилникот за
заштита на малолетните
лица

36.

37.

Несоодветно
категоризирана програма
и емитување во
несоодветен временски
период за категоријата
програма

7

Емитување играна
програма која не е
категоризирана и
означена со
предупредувачка
сигнализација за заштита
на малолетните лица
Не ја исполнил во целост
обврската од член 14
став 1 од Законот за
медиуми, на начин што не
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ДОО Скопје

ги објавил податоците за
адреса на седиштето на
издавачот на медиум.

41.

42.

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 седиштето на
издавачот на медиум.
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 седиштето на
издавачот на медиум.
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 седиштето на
издавачот на медиум,
адреса на печатницата,
датумот на печатење или
препечатување и бројот
на печатени примероци.

Друштво за
трговија и услуги
ГАЛА МЕДИЈА
ДООЕЛ Скопје

03-643 од 19.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Друштво за
издавачка дејност,
трговија и услуги
ГЛОБАЛ МЕДИА
ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

03-642 од 19.03.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Друштво со
ограничена
одговорност за
новинарство и
издаваштво
БИТОЛСКИ
ВЕСНИК Битола
ДОО

03-699 од 01.04.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

03-715 од 03.04.2015

Член 98 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Рекламирањето и
телешопингот не се јасно
препознатливи и одвоени
од другите делови од
програмата

03-716 од 03.04.2015

Член 54 став 5 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Емитување спонзорирани
спортски и бизнис вести

Член 92 став 5 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Неисполнување на
обврската за
обезбедување најмалку
50% од емитуваната
музика во текот на денот
да биде вокална/вокалноинструментална музика
на македонски јазик и/или
инструментална музика
изворно создадена во
Република Македонија

43.

44.

Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
СЛОБОДНА
МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје
45.
Радиодифузно
трговско друштво
РОС
МЕТРОПОЛИС
РАДИО ДОО Скопје
46.
Јавното
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈ
А Скопје –
Македонско радио
– Прв програмски
сервис (МРА 1)

03-717 од 03.04.2015

8
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47.
Друштво за
трговија и услуги
ГАЛА МЕДИЈА
ДООЕЛ Скопје

03-733 од 09.04.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ ЕМИ
ДООЕЛ Радовиш

03-759 од 29.04.2015

Член 15 став 3 од Законот за
медиуми

Трговско
радиодифузно
друштво 24 ВЕСТИ
ДООЕЛ Штип

03-767 од 04.05.2015

Член 92 став 6 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ-ЕДО
ДООЕЛ с.Љубин,
Сарај

03-809 од 28.05.2015

Член 64 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

48.

49.

50.

51.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ-ЕДО
ДООЕЛ с.Љубин,
Сарај

03-810 од 28.05.2015

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

Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
- Манчев ДОО
Скопје

03-805 од 26.05.2015

Член 99 став 9 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
- Манчев ДОО
Скопје

03-807 од 26.05.2015

Член 100 став 1 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

52.

53.

9

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 уредништво на
издавачот на медиум.
Не исполнување на
обврската за објавувањ
на податоци и
доставување на снимка
до Агенцијата согласно
член 15 став 3 од Законот
за медиуми
Необезбедување
соодветна процентуална
застапеност на народната
и забавната музика во
периодот од 07:00 до
19:00
Непочитување на
правилата за употреба на
јазикот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
бошњачки и на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Непочитување на
правилата за начинот на
рекламирање и
телешопинг
(кинематографско дело
било прекинато со четири
рекламни блокови иако
имало предвидено
времетраење од околу 90
минути)
Непочитување на
правилата за начинот на
рекламирање и
телешопинг (емитувани
се телешопинг спотови и
рекламни блокови во
времетраење подолго од
дозволените 12 минути на
еден реален час)
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54.
Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
- Манчев ДОО
Скопје

03-806 од 26.05.2015

Член 99 став 4 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-804 од 22.05.2015

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 19
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

03-803 од 22.05.2015

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 19
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

03-821 од 03.06.2015

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

03-822 од 03.06.2015

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

03-826 од 04.06.2015

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

55.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
АМАЗОН ДООЕЛ
Скопје

56.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ ЕРА
ДОО Скопје

57.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
АМАЗОН ДООЕЛ
Скопје
58.
Трговско
радиодифузно
друштво ХДТВ
МЕГА ДООЕЛ
Скопје
59.
Трговско
радиодифузно
друштво ХДТВ
КАНАЛ ПЛУС
ДООЕЛ Скопје

10

Непочитување на
правилата за начинот на
рекламирање и
телешопинг (во емисија
за деца што не трае
подолго од 30 минути,
емитувани биле по два
блока реклами)
Непочитување на
правилата за заштита на
малолетната публика
(емитувани
кинематографски
филмови кои се означени
со предупредувачка
сигнализација само пред
почетокот, но не и за
време на емитувањето)
Непочитување на
правилата за заштита на
малолетната публика
(емитувана серија без да
биде означена со
предупредувачка
сигнализација ниту пред
почеткот ниту за време на
емитувањето)
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

60.
Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
- Манчев ДОО
Скопје

03-827 од 04.06.2015

Член 92 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-831 од 05.06.2015

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

03-832 од 05.06.2015

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

03-833 од 05.06.2015

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

03-834 од 05.06.2015

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

Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ
ТРИ ДООЕЛ Дебар

03-852 од 22.06.2015

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

Трговско
радиодифузно
друштво Телеканал
А1 ДООЕЛ
Струмица

03-860 од 22.06.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

61.
Трговско
радиодифузно
друштво
РЕГИОНАЛНА ТВ
О2 ДООЕЛ Скопје
62.
Трговско
Радиодифузно
друштво ТВ ЕРА
ДОО Скопје

63.
Трговско
радиодифузно
друштво Телеканал
А1 ДООЕЛ
Струмица
64.
Трговско
радиодифузно
друштво К ТРИ
ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Куманово
65.

66.
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Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски и на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
албански и на турски
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонскии на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонскии на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот
Необјавување податоци
што е должен да ги
емитува на соодветно
место за секоја содржина
од програмскиот сервис

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Трговско
радиодифузно
друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
УСКАНА Мунир
Мехдиу Кичево
ДООЕЛ
Трговско радио
дифузно друштво
ТВ – ЕДО ДООЕЛ
с.Љубин, Сарај
Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ
ТРИ ДООЕЛ
ДЕБАР
Трговско
радиодифузно
друштво за
телевизиски
активности ХДТВ
КАНАЛ ПЛУС
ДООЕЛ Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво
РЕГИОНАЛНА ТВ
О2 ДООЕЛ Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
АМАЗОН ДООЕЛ
Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ Коха
Меваип ДООЕЛ
Тетово
Радиодифузно
друштво СКАЈ НЕТ
– Манчев ДОО
Скопје

03-854 од 22.06.2015

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

Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонскии на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот

03-855 од 22.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-856 од 22.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-857 од 22.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-858 од 22.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-859 од 22.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-862 од 23.06.2015

Член 64 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Обезбедување употреба
на јазикот спротивно на
член 64 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-863 од 23.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

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

Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонскии на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот

75.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ МТМ
ДООЕЛ Скопје

03-864 од 23.06.2015
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76.

77.

03-872 од 24.06.2015

Член 92 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Трговско друштво
за радио – дифузна
дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

03-871 од 24.06.2015

Член 64 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-870 од 24.06.2015

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

03-869 од 24.06.2015

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

03-873 од 24.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-876 од 25.06.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-883 од 02.07.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-884 од 02.07.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-885 од 02.07.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

78.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ Кисс,
Злате ДООЕЛ
Тетово
79.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ Коха
Меваип ДООЕЛ
Тетово
80.

81.

82.

83.

84.

Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонскии јазик
Обезбедување употреба
на јазикот спротивно на
член 64 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонскии на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонскии на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот

Трговско друштво
за радио – дифузна
дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ ЕРА
ДОО Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво Телеканал
А1 ДООЕЛ
Струмица
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ Кисс,
Злате ДООЕЛ
Тетово
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија КОБРА
ДОО Радовиш
Трговско
радиодифузно
друштво Вижн БМТВ КАНАЛ ВИЗИЈА
ДООЕЛ Прилеп
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85.

86.

Трговско друштво
за радио – дифузна
дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија КОБРА
ДОО Радовиш

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-886 од 02.07.2015

88.

89.

90.

91.

92.

93.

Трговско
радиодифузно
друштво
РЕГИОНАЛНА ТВ
УЛТРА ДООЕЛ
Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво К ТРИ
ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Куманово
Трговско
радиодифузно
друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
УСКАНА Мунир
Мехдиу Кичево
ДООЕЛ
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ Коха
Меваип ДООЕЛ
Тетово
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија КОБРА
ДОО Радовиш
Трговско
радиодифузно
друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
УСКАНА Мунир
Мехдиу Кичево
ДООЕЛ

Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски и на албански
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот

03-887 од 02.07.2015

Член 92 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-888 од 02.07.2015

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

03-893 од 06.07.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-894 од 06.07.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-895 од 06.07.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-896 од 06.07.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

Член 14 од Законот за
медиуми

Необјавување на
податоци што е должен
да ги емитува на
соодветното место за
секоја содржина на
програмскиот сервис

Член 14 од Законот за
медиуми

Необјавување на
податоци што е должен
да ги емитува на
соодветното место за
секоја содржина на
програмскиот сервис

87.
Трговско
радиодифузно
друштво
РЕГИОНАЛНА ТВ
УЛТРА ДООЕЛ
Скопје

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-898 од 06.07.2015

03-897 од 06.07.2015
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94.

95.

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
СКОПЈЕ ДОО
Скопје

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-938 од 24.07.2015

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
СКОПЈЕ ДОО
Скопје

03-939 од 24.07.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Трговско
радиодифузно
друштво КТВ
ДООЕЛ Кавадарци

03-943 од 29.07.2015

Член 92 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-944 од 29.07.2015

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

03-947 од 30.07.2015

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

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
2 ДООЕЛ Скопје

03-948 од 30.07.2015

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

Трговско друштво
за радиодифузија
ТВ КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица

03-949 од 30.07.2015

Член 92 став 14 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

96.

97.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
ЧЕГРАНИ – МЕДИА
ДООЕЛ с.Чегране
Гостивар
98.
Трговското
радиодифузно
друштво КАНАЛ
ЕДЕН
ТЕЛЕВИЗИЈА
ДООЕЛ Велес
99.

100.

15

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците
Необјавување на
податоци што е должен
да ги емитува на
соодветното место за
секоја содржина на
програмскиот сервис
Неисполнување на
обврската за дневно
емитување најмалку 40%
изворно создадена
програма во Република
Македонија на
македонски јазик
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски, албански и
турски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за дневно
емитување изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
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101.

Трговско
радиодифузно
друштво КТВ
ДООЕЛ Кавадарци

102.

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
СКОПЈЕ ДОО
Скопје

03-951 од 30.07.2015

Член 92 став 14 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ ЕМИ
ДООЕЛ Радовиш

03-953 од 31.07.2015

Член 15 став 3 од Законот за
медиуми

Трговско
радиодифузно
друштво Иванчо
Пашоски РАДИО
ЛАВ ДООЕЛ Охрид

03-957 од 04.08.2015

Член 15 став 3 од Законот за
медиуми

03-961 од 07.08.2015

Член 92 став 4 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-972 од 17.08.2015

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 19
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

103.

104.

Член 64 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-950 од 30.07.2015

105.Д
р

Трговско
радиодифузно
друштво 24 ВЕСТИ
ДООЕЛ Штип

106.

Трговско
радиодифузно
друштво КАНАЛ 5
ПЛУС ДООЕЛ
Скопје

107.

108.

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ-СТАР
ДОО Штип

03-971 од 17.08.2015

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

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
ЧЕГРАНИ-МЕДИА
ДООЕЛ с.ЧегранеГостивар

03-975 од 19.08.2015

Член 14 од Законот за
медиуми
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Непочитување на
правилата за употреба на
јазикот
Не емитување половина
од изворно создадената
програма во Република
Македонија на
македонски јазик, во
периодот од 7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската од член 15
став 3 од Законот за
медиуми
Неисполнување на
обврската за објавување
податоци и доставување
на снимка до Агенцијата
согласно член 15 став 3
од Законот за медиуми
Непочитување на
обврската во текот на
неделата за емитување
најмалку 8 часа вокална
и/или вокално
инструментална музика
на македонски јазик и
непочитување на
обврската за процентуана
распределба на
емитуваната музика, 50%
од музиката да биде
забавна, а 50% народна
музика
Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Необјавување на
податоци што е должен
да ги емитува на
соодветното место за
секоја содржина на
програмскиот сервис
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109.

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
ЧЕГРАНИ-МЕДИА
ДООЕЛ с.ЧегранеГостивар
110.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ
ЧЕГРАНИ-МЕДИА
ДООЕЛ с.ЧегранеГостивар
111.
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје
112.

113.

114.

03-976 од 19.08.2015

Член 99 став 6 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Емитување рекламирање
во верска служба и
проповед

03-973 од 18.08.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-978 од 21.08.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик, од која
половина во периодот од
7 до 19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
половина од изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик во
периодот од 7 до 19 часот
Необјавување на
податоци што е должен
да ги емитува на
соодветното место за
секоја содржина на
програмскиот сервис

Трговско
радиодифузно
друштво 24 ВЕСТИ
ДООЕЛ Штип

03-1000 од 04.09.2015

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

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ Студио
ТЕРА Манговски
Зоран Битола
ДООЕЛ

03-1001 од 07.09.2015

Член 92 став 14 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ АРТ
Артан ДООЕЛ
Тетово

03-1003 од 07.09.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

03-1004 од 07.09.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1005 од 07.09.2015

Член 50 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и член 19
од Правилникот за заштита
на малолетните лица

Не почитување на
правилата за заштита на
малолетната публика

03-1011 од 11.09.2015

Член 64 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Обезбедување употреба
на јазикот спротивно на
член 64 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

115.

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ АРТ
Артан ДООЕЛ
Тетово
116.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ АРТ
Артан ДООЕЛ
Тетово
117.
Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
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118.

119.

120.

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
3 ДООЕЛ Скопје

03-1016 од 17.09.2015

Член 64 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Трговско
радиодифузно
друштво ТВ –
КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица

03-1046 од 25.09.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Радиодифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп

03-1047 од 25.09.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

03-1048 од 28.09.2015

Член 54 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Промотивно
препорачување
производи на спонзорите

03-1049 од 28.09.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1086 од 15.10.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Не објавување на
податоци што
радиодифузерот бил
должен да ги емитува на
соодветно место за секоја
содржина од
програмскиот сервис

03-1087 од 15.10.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

Член 14 од Законот за
медиуми

Не објавување на
податоци што
радиодифузерот бил
должен да ги емитува на
соодветно место за секоја
содржина од
програмскиот сервис

Радиодифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп
122. Радиодифузно
трговско друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА
СОНЦЕ ДООЕЛ
Прилеп
123.
Јавно
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Скопје, Македонско
радио – Трет
програмски сервис
(МРА3)
124.
Јавно
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Скопје, Македонско
радио – Втор
програмски сервис
(МРА2)
125.
Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
СЛОБОДНА
МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје

Обезбедување употреба
на јазикот спротивно на
член 64 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Необјавување на
податоци што е должен
да ги емитува на
соодветното место за
секоја содржина на
програмскиот сервис
Необјавување на
податоци што е должен
да ги емитува на
соодветното место за
секоја содржина на
програмскиот сервис

121.

03-1088 од 15.10.2015
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126.

Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
АНТЕНА 5 Петров,
Јаневски и Гушев
ДОО Скопје
127.
Јавно
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Скопје, Македонско
радио – Втор
програмски сервис
(МРА2)
128.
Јавно
радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Скопје, Македонско
радио – Трет
програмски сервис
(МРА3)
129.
Трговско друштво
за радио – дифузна
дејност ТВ ШУТЕЛ
ДООЕЛ Скопје

Член 64 став 3 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Обезбедување употреба
на јазик спротивно на
член 64 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-1090 од 15.10.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Не објавување на
податоци што
радиодифузерот бил
должен да ги емитува на
соодветно место за секоја
содржина од
програмскиот сервис

03-1094 од 16.10.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1089 од 15.10.2015

03-1095 од 16.10.2015

Член 92 став 14 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-1111 од 27.10.2015

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

03-1129 од 04.11.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

130.
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ АРТ
Артан ДООЕЛ
Тетово
131.

Друштво за
издавачка дејност,
трговија и услуги
ЛИБРО ЛИБЕРО
ДООЕЛ Скопје
132.
Друштво за
производство,
трговија, услуги и
маркетинг МЕД
ФОКУС ТРЕЈД
ДООЕЛ увоз-извоз
Скопје

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

03-1130 од 04.11.2015
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Неисполнување на
обврската за емитување
половина од изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски и на ромски
јазик во периодот од 7 до
19 часот
Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
албански и на македонски
јазик, од која половина во
периодот од 7 до 19 часот
Неисполнување во
целост на обврската за
објавување на податоци
согласно член 14 став 1
од Законот за медиуми
Неисполнување во
целост на обврската за
објавување на податоци
согласно член 14 став 1
од Законот за медиуми
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133.

Друштво за услуги
МЕДИА ПРИНТ
МАКЕДОНИЈА
ДООЕЛ Скопје

134.Д
Друштво за
р
новинско издавачка
у
и печатарска
ш
дејност НАМ ПРЕС
т
ДООЕЛ увоз-извоз
в
Скопје
о
135.
Трговско друштво
за радиодифузија
ТВ КАНАЛ ВИС
ДООЕЛ Струмица
136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

Трговско
радиодифузно
друштво
Телевизија СИТЕЛ
ДООЕЛ Скопје
Друштво за
производство,
услуги и трговија на
големо и мало
ЗАМАН ДООЕЛ
експорт-импорт
Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво РТВ
ОРБИС Битола
ДООЕЛ
Трговско
радиодифузно
друштво РТВ
ОРБИС Битола
ДООЕЛ
Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
ВАТ ДОО Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
ВАТ ДОО Скопје
Друштво за радио
дифузија ДИ-ЏЕЈ
Славе ДООЕЛ
Струга

03-1138 од 09.11.2015

03-1149 од 18.11.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Неисполнување во
целост на обврската за
објавување на податоци
согласно член 14 став 1
од Законот за медиуми

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Неисполнување во
целост на обврската за
објавување на податоци
согласно член 14 став 1
од Законот за медиуми

03-1158 од 20.11.2015

Член 92 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

03-1159 од 20.11.2015

Член 92 став 6 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Неисполнување на
обврската за емитување
најмалку 40% изворно
создадена програма во
Република Македонија на
македонски јазик
Неисполнување на
обврската за
обезбедување соодветна
процентуална
застапеност на народната
и забавната музика

03-1169 од 27.11.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Неисполнување во
целост на обврската за
објавување на податоци
согласно член 14 став 1
од Законот за медиуми

03-1170 од 27.11.2015

Член 55 став 5 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не почитување на
правилата за емитување
аудиовизуелни
комерцијални
комуникации

03-1171 од 27.11.2015

Член 53 став 2 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Емитување прикриени
аудиовизелни
комерцијални
комуникации

03-1175 од 27.11.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Неисполнување на
обврската од член 14 од
Законот за медиуми

03-1176 од 27.11.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1172 од 27.11.2015

Член 15 став 3 од Законот за
медиуми

Неисполнување на
обврската од член 15
став 3 од Законот за
медиуми
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143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

Друштво за
производство,
услуги и трговија на
големо и мало
ЗАМАН ДООЕЛ
експорт-импорт
Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво ТВ ЕМИ
ДООЕЛ Радовиш
Трговско
радиодифузно
друштво КАПИТОЛ
РАДИО д.о.о.е.л. Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво СТРЕЕТ
ФМ ДОО Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво СТРЕЕТ
ФМ ДОО Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
ЗОНА М-1
Светлана ДООЕЛ
Скопје
Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
ЗОНА М-1
Светлана ДООЕЛ
Скопје
Друштво за
производство,
трговија и услуги
ЈЕНИ БАЛКАН
ДООЕЛ експортимпорт Скопје

03-1173 од 27.11.2015

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Неисполнување во
целост на обврската за
објавување на податоци
согласно член 14 став 1
од Законот за медиуми

03-1174 од 27.11.2015

Член 15 став 3 од Законот за
медиуми

Неисполнување на
обврската од член 15
став 3 од Законот за
медиуми

03-1179 од 30.11.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1180 од 30.11.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Неисполнување на
обврската од член 14 од
Законот за медиуми

03-1181 од 30.11.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1186 од 01.12.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1187 од 01.12.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Неисполнување на
обврската од член 14 од
Законот за медиуми

Член 14 став 1 од Законот за
медиуми

Неисполнување во
целост на обврската за
објавување на податоци
согласно член 14 став 1
од Законот за медиуми

Член 92 став 15 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Неисполнување на
обврската за
обезбедување најмалку
40% од емитуваната
музика во текот на денот
да биде вокална/вокалноинструментална музика
на македонски јазик и/или
инструментална музика
изворно создадена во
Република Македонија

03-1194 од 03.12.2015

151.
Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
ЗОНА М-1
Светлана ДООЕЛ
Скопје

03-1241 од 31.12.2015
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152.

Радиодифузно
трговско друштво
РАДИО РОСА – АБ
ДООЕЛ Скопје

03-1242 од 31.12.2015

Член 14 од Законот за
медиуми

Неисполнување на
обврската од член 14 од
Законот за медиуми

153.

154.

Трговско
радиодифузно
друштво УРБАН
ФМ РАДИО ДООЕЛ
Скопје

03-1243 од 31.12.2015

Член 92 став 15 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Неисполнување на
обврската за
обезбедување најмалку
40% од емитуваната
музика во текот на денот
да биде вокална/вокалноинструментална музика
на македонски јазик и/или
инструментална музика
изворно создадена во
Република Македонија

Радиодифузно
трговско друштво
АРАЧИНА, Џавит
ДООЕЛ,
с.Арачиново,
Арачиново

03-1247 од 31.12.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1248 од 31.12.2015

Член 92 став 15 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Неисполнување на
обврската за
обезбедување најмалку
40% од емитуваната
музика во текот на денот
да биде вокална/вокалноинструментална музика
на македонски јазик и/или
инструментална музика
изворно создадена во
Република Македонија

03-1249 од 31.12.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

03-1250 од 31.12.2015

Член 51 став 1 од Законот за
аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Не обезбедување на
информации достапни за
корисниците

155.

Трговско
радиодифузно
друштво КЛУБ ФМ
ДОО Скопје

156.

Трговско
радиодифузно
друштво КЛУБ ФМ
ДОО Скопје
157.
Трговско
радиодифузно
друштво РАДИО
РОСА - АБ ДООЕЛ
Скопје
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Прилог бр.2
БАРАЊА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНИ ПОСТАПКИ ПРЕЗЕМЕНИ ОД СТРАНА НА АВМУ ДО
ОПЕРАТОРИТЕ НА ЈАВНА ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИСКА МРЕЖА И РАДИОДИФУЗЕРИТЕ (ТРД)
.... 14 (четиринаесет) превземени барања за поведување на прекршочна постапка
Архивски број
Назив на
на Барањето
Опис на прекршувањето
операторот на јавна
за
Рб
комуникациска мрежа и
поведување
радиодифузерот
на
прекршочна
постапка
1.
Друштво за
Бр.03-1897/1 од На ден 13-ти февруари
2015 година, реемитувале
производство, трговија и
13.03.2015
програмски сервиси кои не се опфатени со потврдите за
услуги СПАЈДЕР – НЕТ
регистрација на пакет програмски сервиси издадени од
увоз-извоз ДОО Гевгелија
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
односно истите не се регистрирани во аналогниот
програмски пакет од страна на Агенцијата и тоа: Sport Klub
1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Eurosport, Eurosport 2, Hayat и
Planeta, согласно член 141 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, со што обвинетиот
оператор на јавна комуникациска мрежа како правно лице,
сторило прекршок од член 148 став 1 точка 25 од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а
обвинетотото одговорно лице, управител на операторот,
сторило прекршок од член 148 став 2 од истиот Закон.
2.
Друштво за
Бр.03-1898/1 од На ден 13-ти февруари 2015 година, реемитувале
производство, трговија и
13.03.2015
програмски сервиси кои не се опфатени со потврдите за
услуги СПАЈДЕР – НЕТ
регистрација на пакет програмски сервиси издадени од
увоз-извоз ДОО Гевгелија
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
односно истите не се регистрирани во дигиталниот
програмски пакет од страна на Агенцијата и тоа: Sport Klub
1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Eurosport, Eurosport 2, Hayat
Music, Hayat Plus, Hayat Folk и Planeta, согласно член 141
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со
што обвинетиот оператор на јавна комуникациска мрежа
како правно лице, сторило прекршок од член 148 став 1
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, а обвинетотото одговорно лице, управител на
операторот, сторило прекршок од член 148 став 2 од истиот
Закон.
3.
Друштво за
бр.03-2626/1 од На ден 11-ти март 2015 година, реемитувале програмски
телекомуникациски
02.04.2015
сервиси кои не се опфатени со потврдите за регистрација
инженеринг, софтвер,
на пакет програмски сервиси издадени од Агенцијата за
трговија и услуги
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно истите
МУЛТИМЕДИА – НЕТ
не се регистрирани во аналогниот програмски пакет од
ДОО Скопје
страна на Агенцијата и тоа: Eurosport и Eurosport 2,
согласно член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, со што обвинетиот оператор на јавна
комуникациска мрежа како правно лице, сторило прекршок
од член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетотото
одговорно лице, управител на операторот, сторило
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прекршок од член 148 став 2 од истиот Закон.
4.

Друштво за услуги,
производство и трговија
ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008
ДООЕЛ увоз-извоз Струга

Бр.03-2998/1 од
17.04.2015

На ден 19-ти март 2015 година, реемитувале програмски
сервиси кои не се опфатени со потврдите за регистрација
на пакет програмски сервиси издадени од Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно истите
не се регистрирани во аналогниот програмски пакет, од
страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и тоа: Алсат М, ТВМ Охрид, Atlas TV, CNN, Rai Uno,
Digi Plus 1, 24 Kitchen, Disney Junior, Hayat и Eurosport 2,
согласно член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, со што обвинетиот оператор на јавна
електронска комуникациска мрежа како правно лице,
сторило прекршок казнив по член 148 став 1 точка 25 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а
обвинетото одговорно лице во правното лице, сторило
прекршок казнив по член 148 став 2 од истиот Закон.

5.

Друштво за услуги,
производство и трговија
ПЕЛА ДИГИТАЛ 2008
ДООЕЛ увоз-извоз Струга

Бр.03-2012/1 од
20.04.2015

На ден 31-ви март 2015 година, на подрачјето на Струга
реемитувале програмски сервиси кои не се опфатени со
потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси
издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, односно истите не се регистрирани во
аналогниот програмски пакет, од страна на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и тоа: Алсат М,
ТВМ Охрид, Atlas TV, CNN, Rai Uno, 24 Kitchen, Disney
Junior, Hayat, Happy TV и Al Jezeera, согласно член 141 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со
што обвинетиот оператор на јавна електронска
комуникациска мрежа како правно лице, сторило прекршок
казнив по член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото одговорно
лице во правното лице, сторило прекршок казнив по член
148 став 2 од истиот Закон.

6.

Јавно радиодифузно
претпријатие
„МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА“
Скопје

Бр.03-3023/1 од
21.04.2015

7.

Оператор на јавна
електронска
комуникациска мрежа –
Друштво за промет,

Бр.03-3238/1 од
05.05.2015

Во периодот од 1 јануари до 25 ноември 2014 година, од
07:00 до 23:00 часот, наместо најмалку 30 часа домашна
документарна програма, произвеле и емитувале 29 часа 25
минути и 20 секунди документарна програма, и наместо
најмалку 30 часа домашна играна програма, произвеле и
емитувале 25 часа 7 минути и 56 секунди играна програма.
На овој начин обвинетите лица постапиле спротивно на
член 92 ставови 8 и 9 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република
Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), со што
обвинетото правно лице, сторило прекршок казнив по член
145 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, а обвинетите одговорни лица на програмата во
правното лице, сториле прекршок казнив по член 145 став
2 од истиот Закон.
На ден 23-ти април 2015 година, на подрачјето на
с.Стајковци, Скопје го реемитувал програмскиот сервис:
Duga TV, кој не е опфатен со потврдата за регистрација на
пакет програмски сервис издаден од Агенцијата за аудио и
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производство и услуги
ФИБЕРНЕТВОРКС
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

8.

Јавното радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Скопје, Македонска
телевизија – Втор
програмски сервис
(МРТ2)

9.

10

аудиовизуелни медиумски услуги, односно истиот не е
регистриран во дигиталниот програмски пакет, од страна на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
согласно член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги („Службен весник на Република
Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), со што
обвинетиот оператор на јавна електронска комуникациска
мрежа како правно лице, сторил прекршок казнив по член
148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, а обвинетото одговорно лице во
правното лице, сторило прекршок казнив по член 148 став 2
од истиот Закон.
Бр.03-4057/1 од
17.06.2015

На ден: 23-ти април 2015 година, во Скопје, ЈРП МРТ, не ја
исполниле обврската за емитување најмалку 50% изворно
создадена програма во Република Македонија на јазиците
на немнозинските заедници кои живеат во Република
Македонија, со што не ја исполниле обврската утврдена во
член 92 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, со што правното лице сторило прекршок
казнив по член 148 став 1 точка 14 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, а одговорното лице во
правното лице сторило прекршок казнив по член 148 став 2
од истиот Закон.

Трговско услужно и
производно друштво
Агим Исламоски и др.
ПРОФО СОУНД увозизвоз Лабуништа ЈТД

03-4911/1
31.07.2015

од

На ден 10-ти јули 2015 година, на подрачјето на
с.Лабуништа, општина Струга реемитувале програмски
сервиси кои не се опфатени со потврдите за регистрација
на пакет програмски сервиси издадени од Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно истите
не се регистрирани во аналогниот програмски пакет, од
страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и тоа: Vision Turk, a TV, KCN 1, Grand Narodna
Televizija, Jaban TV, Euro D и Алсат М, согласно член 141
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
(„Службен весник на Република Македонија”, бр.184/13,
13/14, 44/14, 101/14, 132/14), со што обвинетиот оператор
на јавна електронска комуникациска мрежа како правно
лице, сторил прекршок казнив по член 148 став 1 точка 25
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а
обвинетото одговорно лице во правното лице, сторило
прекршок казнив по член 148 став 2 од истиот Закон.

Јавно радиодифузно
претпријатие
МАКЕДОНСКА
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Скопје – Македонска
телевизија – Прв
програмски сервис (МРТ
1)

03-6565/1
14.11.2015

од

На ден 6 август 2015 година, не ја исполнилe обврската од
член 92 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за емитување најмалку 50% изворно
создадена програма во Република Македонија на
македонски јазик, односно спротивно член 92 став 2 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги биле
емитувани 38.41% од вкупно емитуваната програма во
текот на денот што влегува во пресметка за изворно
создадена програма на Република Македонија. На овој
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начин обвинетите лица постапиле спротивно на член 92
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), 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.

11

Друштво за промет,
производство и услуги
ФИБЕРНЕТВОРКС
ДООЕЛ увоз-извоз

03-6767/1
27.11.2015

од

На ден 30-ти октомври 2015 година, го реемитувале
програмски сервис High One HD кој не е опфатен со
потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси
издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, односно истиот не е регистриран во
аналогниот програмски пакет, од страна на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги („Службен весник на Република Македонија”,
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), со што обвинетиот
оператор на јавна електронска комуникациска мрежа како
правно лице, сторил прекршок казнив по член 148 став 1
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, а обвинетото одговорно лице во правното лице,
сторило прекршок казнив по член 148 став 2 од истиот
Закон.

12.

Друштво за промет,
производство и услуги
ФИБЕРНЕТВОРКС
ДООЕЛ увоз-извоз

03-6768/1
27.11.2015

од

На ден 30-ти октомври 2015 година, ги реемитувале
програмските сервиси: Folklor TV и High One HD кој не е
опфатен со потврдите за регистрација на пакет програмски
сервиси издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, односно истиот не е регистриран во
дигиталниот програмски пакет, од страна на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги („Службен весник на Република Македонија”,
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14), со што обвинетиот
оператор на јавна електронска комуникациска мрежа како
правно лице, сторил прекршок казнив по член 148 став 1
точка 25 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, а обвинетото одговорно лице во правното лице,
сторило прекршок казнив по член 148 став 2 од истиот
Закон.

Трговско радиодифузно
друштво кабловска
телевизија РОБИ ДООЕЛ
Штип – Подружница
ТЕЛЕКАБЕЛ Неготино

03-6801/1
30.11.2015

од

На 5-ти ноември 2015 година во рамките на аналогниот
програмски пакет, ги реемитувал програмските сервиси:
Boomerang и Cartoon Network, кои не се опфатени со
потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси
издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, согласно член 141 од Законот за аудио и

13.

26

Годишен извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14), со што обвинетиот оператор на јавна електронска
комуникациска мрежа како правно лице, сторил прекршок
казнив по член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото одговорно
лице во правното лице, сторило прекршок казнив по член
148 став 2 од истиот Закон.

14.

Трговско радиодифузно
друштво кабловска
телевизија РОБИ ДООЕЛ
Штип – Подружница
ТЕЛЕКАБЕЛ Неготино

03-6800/1
30.11.2015

од

На 5-ти ноември 2015 година во рамките на дигиталниот
програмски пакет, ги реемитувал програмските сервиси:
CNN, Boomerang и Cartoon Network, кои не се опфатени со
потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси
издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, согласно член 141 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на
Република Македонија”, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14,
132/14), со што обвинетиот оператор на јавна електронска
комуникациска мрежа како правно лице, сторил прекршок
казнив по член 148 став 1 точка 25 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, а обвинетото одговорно
лице во правното лице, сторило прекршок казнив по член
148 став 2 од истиот Закон.

Прилог бр.3

Преглед
на успешно спроведени постапки за порамнување за прекршувања на одредбите од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, од страна на операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и
радиодифузерите во Република Македонија, за сторени прекршувања во 2015 година
Назив на
операторот на јавна
Ред. комуникациска мрежа или
Број
на радиодифузерот
1.

2.

Трговско радиодифузно
друштво – Оператор на
кабелска мрежа ГИВ Иван
и др. ДОО Гостивар

Трговско радиодифузно
друштво – Оператор на

Архивски број
на Записникот
за констатиран
прекршок

03-4209/1 од
15.08.2014

Опис на прекршувањето

На 8-ми август 2014 година, реемитувани се програмските
сервиси: TVSH (Albania), RTK 1, TV Klan, Show TV, Topa
Channel, TLC и Discovery Channel, во рамките на аналогниот
пакет, кои не се регистрирани во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со членот
141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
На 11-ти август 2014 година, реемитувани се програмските
сервиси: Vision plus, Tring Sport News и Top Channel, во
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3.

4.

5.

6.

7.

кабелска мрежа ГИВ Иван
и др. ДОО Гостивар

03-4210/1 од
15.08.2014

Трговско радиодифузно
друштво – оператор на
кабелска мрежа КДС – ВТ
ДООЕЛ Пробиштип

03-5750/1 од
19.11.2014

Трговско радиодифузно
друштво Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје

03-976/1 од
09.02.2015

ДИГИ ПЛУС
МУТИМЕДИА Друштво за
телекомуникациски услуги
ДООЕЛ Скопје

03-1253/4 од
18.02.2015

Трговско радиодифузно
друштво – оператор на
кабловска мрежа Канал
16 ДОО Ресен

03-1258/1 од
17.02.2015

Трговско радиодифузно
друштво Телевизија
СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје

03-1543/1 од
27.02.2015

8.

Трговско радиодифузно
друштво – оператор на
кабловска мрежа Канал
16 ДОО Ресен

9.

Друштво за трговија и
услуги ТОТАЛ ТВ ДОО
Скопје

03-907/1 od
05.02.2015

Трговско радиодифузно

03-1630/1 од

10.

03-1265/4 од
18.02.2015

рамките на аналогниот пакет, кои не се регистрирани во
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во
согласност со членот 141 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
На 11-ти ноември 2014 година, реемитувани се програмските
сервиси: MTV Adria, National Geographic Wild и Da Vinci
Learning,
во рамките на аналогниот пакет, кои не се
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
На 3-ти, 4-ти и 5-ти февруари 2015 година, а се состои во
непочитување на правилата за заштита на малолетната
публика односно несоодветно категоризирање на играниот
серијал „Сила“ како програма од Прва категорија – наменета
за целата публика и негово емитување во несоодветен
временски период од деноноќието, спротивно на член 50
став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и член 16 од Правилникот за заштита на малолетните
лица.
На ден 10-ти февруари 2015 година реемитуван е
програмскиот сервис: E! Entertainment, во рамките на
дигиталниот пакет, кој не се регистрирани во Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со
членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги
На 14-ти февруари 2015 година,
реемитувани се
програмските сервиси: Show и Planeta, во рамките на
аналогниот пакет, кои не се регистрирани во Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со
членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
На 16-ти, 17-ти, 18-ти и 19-ти февруари 2015 година, не се
почитувани правилата за заштита на малолетната публика
односно емитување на серијата „Сила“ и реалистичната
играна серија „Крвта не е вода“ во несоодветен временски
период од анализираните деноноќија, спротивно на член 50
став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и член 16 од Правилникот за заштита на малолетните
лица.
На 14-ти февруари 2015 година,
реемитувани се
програмските сервиси: Smile, Kohavision (KTV), Tip TV, Clik и
Planeta, во рамките на дигиталниот пакет, кои не се
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
На 3-ти февруари 2015 година, реемитувани се програмските
сервиси: Discovery Channel, National Geographic, Studio B, N1
News Channel, TV1, Palma Plus, Sci Fi, CBS Drama, Eurosport,
Eurosport 2, Lov I Ribolov, SOS, Golf Klub, CBS Reality, Fox Life,
Fox Movies и Е!, во рамките на дигиталниот пакет, кој не се
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
На 14-ти февруари 2015 година, реемитуван е програмскиот
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друштво – оператор на
кабелска мрежа КДСКАБЕЛ НЕТ ДОО Прилеп

03.03.2015

11.

Друштво за
телекомуникации и услуги
КОМБО 2003 ДОО извоз –
увоз Куманово

03-1635/1 од
03.03.2015

12.

Трговско издавачко
друштво СТУДИО АНДЕС
ДООЕЛ Радовиш

03-1822/1 од
11.03.2015

13.

Трговско издавачко
друштво СТУДИО АНДЕС
ДООЕЛ Радовиш

03-1823/1 од
11.03.2015

14.
Друштво за трговија и
услуги ТОТАЛ ТВ ДОО
Скопје

15.

03-2107/1
од 19.03.2015

Друштво за
телекомуникации СКУПИ
КАБЛЕ ДОО Скопје
03-2753/6 од
21.04.2015

16.

17.

Трговско радиодифузно
друштво АЛФА ТВ
ДООЕЛ Скопје

Трговско радиодифузно
друштво АЛСАТ-М ДОО

03-2884/5 од
27.04.2015

сервис: KCN 2, во рамките на дигиталниот пакет, кој не се
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
На 14-ти февруари 2015 година, реемитуван е програмскиот
сервис: E! Entertainment, во српска јазична верзија, во
рамките на дигиталниот пакет, кој не се регистрирани во
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во
согласност со членот 141 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
На ден 3-ти март 2015 година, реемитувани се програмските
сервиси: Al Jezeera, Bomerang и Cartoon Network, во рамките
на аналогниот пакет, кои не се регистрирани во Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност со
членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги.
На ден 3-ти март 2015 година, реемитувани се програмските
сервиси: Posavina (PTV), Sky News Arabia, Dubai Sport 3 и Abu
Dhabi Sport 1, во рамките на дигиталниот пакет, кои не се
регистрирани во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, во согласност со членот 141 од Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
На ден 13-ти март 2015 година, реемитувани се програмските
сервиси: Fox Movies, N1, Golf Klub, Orlando Klinci, OK
Bambino, National Geographic, Palma Plus и K:CN2, во рамките
на дигиталниот пакет, кои не се регистрирани во Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во согласност
со членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
На ден 2-ри април 2015 година, на подрачјето на Скопје ги
реемитувале програмските сервиси: Rumeli TV, BN Music,
Kanal D, Show TV, ATV, Film Hits, Hayat Plus, Euronews, TVSH,
Beyaz TV, N TV, N TV Sport, Samanyolu TV, Film Author,
Eurosport, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Super Sport
2, Star TV, Kral TV, OBN, Fashion One, Hayat Folk, Grand
Narodna Televizija и Bang Bang, кои не се опфатени со
потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси
издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, односно истите не се регистрирани во дигиталниот
програмскиот пакет, од страна на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги,
На ден 30 март 2015 година, спротивно на член 92 ставови 1
и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, не емитувал најмалку 40% програма
изворно создадена во Република Македонија на македонски
јазик, ниту пак, најмалку половина од нејзе емитувала во
периодот од 07.00 до 19.00 часот.

На ден 30 март 2015 година, спротивно на член 92 ставови 1
и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
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Скопје

03-2883/8 од
30.04.2015

програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
АЛСАТ – М ДОО Скопје, не емитувал најмалку 40% програма
изворно создадена во Република Македонија на македонски и
на албански јазик, нуту пак, најмалку половина од нејзе
емитувал во периодот од 07.00 до 19.00 часот.
На ден 5-ти август 2015 година, спротивно на член 92 став 1
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
ТВ МТМ ДООЕЛ Скопје, не емитувал најмалку 40% програма
изворно создадена во Република Македонија на македонски
јазик.
На ден 6-ти август 2015 година, спротивно на член 92 став 1
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, не емитувал
најмалку 40% програма изворно создадена во Република
Македонија на македонски јазик.
На ден 24-ти март 2015 година, спротивно на член 92 став 1
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, не емитувал
најмалку 40% програма изворно создадена во Република
Македонија на македонски јазик.

18.

Трговско радиодифузно
друштво ТВ МТМ
ДООЕЛ Скопје

03-5089/6
од 04.09.2015

19.

Трговско радиодифузно
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје

03-5354/9
од 28.09.2015

20.

Трговско радиодифузно
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ
Скопје

03-5578/1 од
23.09.2015

21.

Трговско радиодифузно
друштво КАНАЛ ТРИ
ДООЕЛ Дебар

03-5094/8 од
30.09.2015

На ден 28-ми јули 2015 година, спротивно на член 92 став 1
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар, не емитувал најмалку 40%
програма изворно создадена во Република Македонија на
македонски, албански и турски јазик.

22.

Трговско радиодифузно
друштво АЛСАТ-М ДОО
Скопје

03-5355/10
од 02.10.2015

На ден 6-ти август 2015 година, спротивно на член 92 став 1
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
АЛСАТ - М ДОО Скопје, не емитувал најмалку 40% програма
изворно создадена во Република Македонија на албански
и/или на македонски јазик.

23

Трговско радиодифузно
друштво РЕГИОНАЛНА
ТВ О2 ДООЕЛ Скопје

03-5047/9 од
17.11.2015

На ден 30-ти јули 2015 година спротивно на член 92 став 1 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво
РЕГИОНАЛНА О2 ДООЕЛ Скопје, не емитувал најмалку 40%
програма изворно создадена во Република Македонија на
македонски јазик. Сторителите на прекршокот, согласно
Законот за прекршоците, платиа половина од глобата
утврдена во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги и тоа правното лице глоба во износ од 2.500 евра во
денарска противредност по среден курс на народна банка, а
одговорното лице на програмата глоба во износ од 250 евра
во денарска противредност.

24.

Оператор на јавна
електронска
комуникациска мрежа

03-6527/6 од
26.11.2015

На ден 9-ти ноември 2015 година на подрачјето на Скопје го
реемитувал програмскиот сервис Tring Max, кој не е опфатен
со потврдите за регистрација на пакет програмски сервиси
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25

Македонски телеком
Акционерско друштво за
електронски
комуникации
Трговско радиодифузно
друштво Телевизија
СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје

03-6238/7 од
27.11.2015

издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги, односно истиот не е регистриран во дигиталниот
програмскиот пакет, од страна на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
На 22-ри септември 2015 година не ја исполнил обврската од
член 92 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за емитување најмалку 40% изворно
создадена програма во Република Македонија на македонски
јазик. Сторителите на прекршокот, согласно Законот за
прекршоците, платиа половина од глобата утврдена во
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и тоа
правното лице глоба во износ од 2.500 евра во денарска
противредност по среден курс на народна банка, а
одговорното лице на програмата глоба во износ од 250 евра
во денарска противредност.

26.

Трговско радиодифузно
друштво за телевизиски
активности ХДТВ КАНАЛ
ПЛУС ДООЕЛ Скопје

03-4910/11
01.12.2015

од

На ден 12-ти јули 2015 година, не ја исполнил обврската од
член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, а која се однесува за дневно емитување
во 2015 година најмалку 40% изворно создадена програма во
Република Македонија на македонски јазик. Сторителите на
прекршокот, согласно Законот за прекршоците, платиа
половина од глобата утврдена во Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и тоа правното лице глоба
во износ од 2.500 евра во денарска противредност по среден
курс на народна банка, а одговорното лице на програмата
глоба во износ од 250 евра во денарска противредност.

27.

Трговско радиодифузно
друштво оператор на
кабловска мрежа ИНЕЛ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ДООЕЛ Кавадарци

03-6472/1
11.11.2015

од

На 5-ти ноември 2015 година во рамките на аналогниот
програмски пакет, го реемитувал програмскиот сервис
Euronews, спротивно на член 141 од ЗААВМУ. Сторителите
на прекршокот, согласно Законот за прекршоците, платиа
половина од глобата утврдена во Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и тоа правното лице глоба
во износ од 2.500 евра во денарска противредност по среден
курс на народна банка, а одговорното лице на програмата
глоба во износ од 250 евра во денарска противредност.

Прилог бр.4
.....
ДОНЕСЕНИ ОДЛУКИ ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО/РАДИО ЕМИТУВАЊЕ
ОД СТРАНА НА АВМУ ПРОТИВ РАДИОДИФУЗЕРИ (ТРД)
1 (една) одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување

Ред.
Бр.

Назив на
радиодифузерот
за кого е донесена
одлуката

Архивски број и
датум на
донесената
одлука

Прекршување на член од
Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски
услуги според кој е
изречена одлуката
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Трговското
радиодифузно
друштво ТВ БТР
Национал Зоран
ДООЕЛ Скопје

1.

08-397 од
03.03.2015

Член 80 став 5 од Законот
за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги

Имателот на дозволата не ја
исполнил обврската од член 80
став 5 од Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
односно не го платил
надоместокот за дозволата за
телевизиско емитување во
законски утврдениот рок

Прилог бр.5

ДОНЕСЕНИ РЕШЕНИЈА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА РАДИОДИФУЗЕРИ
ОД СТРАНА НА АВМУ
6 (шест) решенија за бришење од регистарот на радиодифузери

Рб

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назив на радиодифузерот за кого е донесено решението
Трговското радиодифузно друштво ТВ БТР Национал Зоран
ДООЕЛ Скопје
Трговското радиодифузно друштво ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА
ДООЕЛ Прилеп
Трговското радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир
Мехдиу Кичево ДООЕЛ
Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип

Уп 1 број и датум на донесеното
решение

08-535 од 03.03.2015
03-4113/1 од 19.06.2015
03-4114/1 од 19.06.2015
03-4331/1 од 01.07.2015

Трговско радиодифузно друштво Телевизија КОБРА ДОО Радовиш

03-5137/1 од 21.08.2015

Трговско радиодифузно друштво Телевизија A1 ДООЕЛ Скопје

03-5501/1 од 18.09.2015
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ВОВЕД
Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016
година е изработена врз основа на надлежностите коишто за неа се утврдени во Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14), во Законот за медиуми („Службен весник на
Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14) како и врз основа на обврските преземени со
Стратегијата за развој на радиодифузната дејност за периодот од 2013 до 2017 година.
Со оглед на тоа дека за 2016 година се најавени предвремени парламентарни избори,
предвид е земена и надлежноста на Агенцијата да врши мониторинг на медиумското
покривање на изборите утврдена во Изборниот законик („Службен весник на Република
Македонија“ бр.32/14 и 196/15).
Агенцијата е надлежен орган за работите што се предмет на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги, со којшто се уредени правата, обврските и
одговорностите на три вида субјекти: радиодифузерите, давателите на аудиовизуелни
медиумски услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи
кои ги емитуваат или реемитуваат програмските сервиси на радиодифузерите.
Агенцијата во својата работа се грижи за постигнување на целите на овој закон, односно
во Република Македонија особено да се обезбеди развој на аудио и и аудиовизуелните
медиумски услуги, промовирање на слободата на изразување, развој на независната
продукција, поттикнување, унапредување и заштита на културниот идентитет, јазикот и
традицијата на заедниците во Република Македонија, почитување на културните и
религиозните разлики, поттикнување на културата на јавен дијалог меѓу граѓаните со цел
да се зацврстува заемното разбирање и толеранција за унапредување на односите меѓу
различните заедници, поттикнување на творештвото, образовниот и научниот развој,
заштита на интересите на корисниците особено на малолетните лица, развој на
медиумската писменост, транспарентен, независен, ефикасен и отчетен јавен
радиодифузен сервис, транспарентно, независно, ефикасно и отчетно регулаторно тело
во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, техничко-технолошки развој на
аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, конвергенција со електронските
комуникации и услугите на информатичко општество, поттикнување и развој на
конкуренцијата во аудио и аудиовизуелните медиумски услуги и реемитувањето на
програмски сервиси преку јавни електронски комуникациски мрежи и развој на
економијата во Република Македонија.
Во членот 6 од Законот се утврдени вкупно 17 надлежности на Агенцијата:
1. се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите,
2. ја поттикнува слободата на изразување,
3. се грижи за заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните
медиумски услуги, охрабрува и поддржува постоење на разновидни, независни
и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
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4. презема мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена
повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на
него и условите и обврските од дозволите,
5. се грижи за обезбедување заштита на малолетните лица,
6. ги донесува актите кои произлегуваат од овој закон;
7. се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудио и
аудиовизуелните медиумски услуги,
8. утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација,
9. одлучува за доделба, одземање или продолжување на дозволите за
телевизиско или радио емитување,
10. презема мерки за времено ограничување на пренос и прием на аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на
Република Македонија согласно со членот 45 од овој закон,
11. донесува листа на настани од големо значење за јавноста на Република
Македонија,
12. поттикнува медиумска писменост,
13. врши надзор согласно со членовите 28, 29 и 30 од овој закон,
14. ги води регистрите утврдени со овој закон;
15. спроведува истражувања и анализи во врска со одделни прашања од областа
на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
16. врши мерење на гледаност или слушност на програмите, односно програмските
сервиси на радиодифузерите од Република Македонија и
17. врши и други работи утврдени со овој закон.

Агенцијата е надлежна за имплементација на дел од одредбите од Законот за медиуми,
со којшто се пропишуваат основните начела и услови што треба да бидат исполнети од
страна на издавачите на медиуми утврдени со овој закон при вршење на дејноста. Како
што е утврдено во членот 1 став 2, предмет на овој закон не се содржините што се
објавуваат во медиумите и ниту една одредба од овој закон не смее да се толкува на
начин што ќе значи регулација на содржините. Покрај радиодифузерите, согласно
дефиницијата во членот 3, како издавачи на медиуми се сметаат и издавачите на
печатени медиуми. Агенцијата врши исклучиво административен надзор над нивното
работење и тоа само над исполнувањето на обврските за обезбедување на заштита на
малолетни лица (член 6), обврската за именување одговорен уредник (член 7), обврската
за објавување импресум (член 12) и обврската за обезбедување јавност во работата (член
13). Врз основа на овој закон Агенцијата спроведува и административен надзор над
радиодифузерите, и тоа само од аспект на исполнувањето на обврската за објавување
импресум (член 12) и обврската за обезбедување јавност во работата (член 13).
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ПРИОРИТЕТНИ АКТИВНОСТИ
1. ИЗБОРНО МЕДИУМСКО ПРЕТСТАВУВАЊЕ
Во 2016 година, една од најзначајните активности на Агенцијата ќе биде мониторингот на
медиумското покривање на предвремените парламентарни избори, коишто се најавени за
април 2016 година. Оваа надлежност за Агенцијата произлегува од Изборниот законик, во
којшто е утврдено дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е должна
да го следи изборното медиумско претставување на програмскиот сервис на
радиодифузерите во Република Македонија од денот на распишувањето на изборите до
завршувањето на гласањето на денот на одржувањето на изборите.
Мониторингот на предвремените парламентарни избори Агенцијата ќе го спроведува врз
основа на „Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку
радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси“.
Агенцијата ќе организира и работилници на коишто ќе ги запознае радиодифузерите со
обврските коишто за нив произлегуваат од изборната регулатива, како и со
методологијата за мониторинг.
По завршувањето на изборите, Агенцијата ќе изработи „Извештај од медиумското
покривање на предвремените парламентарни избори во 2016 година“ во кој ќе ги
презентира резутатите од спроведениот мониторинг.

2. РАЗВОЈ НА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Агенцијата ќе изработи Студија за утврдување на состојбите на регионалниот и
локалниот телевизиски пазар, со препораки за надминување на пречките за развој и за
создавање услови за одржливи модели на финансирање на регионалните и локалните
телевизиски станици.
Потребата од изработка на ваква студија се наметна од одредени случувања на
регионалниот и на локалниот телевизиски пазар кои укажуваат дека постојат проблеми во
одржливоста на субјектите на овие пазари, како и од резултатите од истражувањата што
ги спроведе Агенцијата во 2015 година, а според кои гледаноста на овие телевизии е
многу мала.
Сознанијата што ќе произлезат од Студијата ќе бидат предмет на дискусија на
работилници со сите заинтересирани субјекти коишто ќе ги организира Агенцијата.
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3. ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ
Агенцијата ќе изработи Водич со критериуми за идентификување на давателите на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање, со осврт кон законската регулатива во оваа
област.
Досегашниот интензивен развој на новите медиуми ја наметнува потребата да се
изработат јасни критериуми според кои ќе се идентификува кои субјекти се даватели на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање. За содржината на Водичот ќе се
организираат јавни дебати во кои Агенцијата ќе ги вклучи сите релевантни чинители. На
ваков начин и самите субјекти ќе знаат кои одредби од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги важат за нив.
4. СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА
Во согласност со „Програмата за обезбедување достапност до медиумите на
лицата со сетилна попреченост“ Агенцијата ќе презема мерки и активности за да ги
поттикне давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да ги направат
достапни своите програми за лицата со оштетен вид и слух, и тоа:


Ќе спроведе истражување и анализа на потребите на лицата со оштетен вид и
слух и на актуелната ситуација во медиумите во врска со програмите наменети
за лицата со попреченост.



Ќе преземе активности за воспоставување соработка со организациите кои ги
претставуваат луѓето со оштетен вид и слух и со други релевантни институции
и организации.

5. МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ
Во насока на спроведување на „Програмата за поттикнување на медиумската писменост
во Република Македонија“, Агенцијата ќе ги преземе следните активности:


Ќе објави брошура во која ќе се објаснат концептите за медиумска писменост и
која ќе биде дистрибуирана до медиумските професионалци и до општата јавност,
особено до училиштата, како дел од соработката со образовните институции;



Ќе спроведе аудиовизуелна
писменост;



Ќе реализира работилница за релевантна активност поврзана со медиумската
писменост;



Ќе иницира формирање мрежа за поттикнување на медиумската писменост
составена од релевантни чинители (јавни институции и министерства, приватни и
јавни радиодифузери, граѓански организации и образовни тела);

информативна кампања за тема од медиумската
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Ќе спроведе истражување на нивото на медиумската писменост кај возрасната
популација во Република Македонија.

РЕДОВНИ АКТИВНОСТИ
1. РАДИОДИФУЗЕРИ
1.1.

ПРОГРАМСКИ НАДЗОР ВРЗ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ

Во текот на целата година Агенцијата ќе врши надзор над исполнувањето на
програмските обврски од страна на радиодифузерите. Надзорот ќе се спроведува како
редовен (врз основа на Годишниот план за програмски надзор за 2016 година и
Методологијата за вршење програмски надзор), контролен (по истекот на рокот утврден
во изречената мерка) и вонреден (врз основа на иницијатива поднесена од државни
органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност
на Агенцијата).
Периодите во кои ќе се спроведува редовниот програмски надзор, како и бројот на
радиодифузерите кои ќе бидат предмет на надзор се утврдени во Годишниот план за
програмски надзор за 2016 година. Редовниот програмски надзор ќе се однесува на
исполнувањето на обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги за:


Емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации (спонзорство,
пласирање производи, услови, начин и времетраење на рекламирање и
телешопинг, забрана за учество во реклами и телешопинг на одредени лица итн);



Заштита на малолетната публика;



Почитување на обврските за поттикнување и заштита на културниот идентитет
(употреба на јазикот, обврските за емитување европски аудиовизуелни дела и
дела од независни продуценти, како и обврските на радиодифузерите за
емитување музика, за програми изворно создадени во Република Македонија на
македонски јазик или на јазиците на етничките заедници и за производство на
домашна документарна и играна програма) и



Други програмски обврски, како што се обврските при обезбедување на квизови
или други програми со наградно учествување, времетраењето на дневното
емитување кај радиодифузерите, обврските при користење на телефонски услуги
со додадена вредност и телефонско гласање, како и обврските при емитувањето
игри на среќа.
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1.2.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
Редовниот надзор врз исполнувањето на обврските на радиодифузерите да обезбедат
јавност во работењето Агенцијата ќе го врши врз основа на Годишниот план за
административен надзор за 2016 година. Субјект на надзорот ќе бидат сите
радиодифузери, а ќе се следи исполнувањето на нивната обврска да обезбедат
транспарентност на работењето и тоа:


Кон регулаторот (најдоцна до 31 март до Агенцијата да достават податоци за
сопственичката структура, одговорниот уредник и за економското работење во
претходната година) и



Кон јавноста (најмалку три пати во годината на сопствената програма да ги објават
податоците за сопственичката структура, одговорниот уредник и за изворите на
финансирање во претходната година).

За да овозможи јавноста во континуитет да има пристап до податоците за сопственичката
структура на радиодифузерите, Агенцијата ќе продолжи овие податоци да ги објавува на
својата веб страница.

1.3. ЗАШТИТА И ЗБОГАТУВАЊЕ НА ПЛУРАЛИЗМОТ И РАЗНОВИДНОСТА НА
АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Во текот на целата година Агенцијата ќе презема активности во насока на спроведување
на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги што се однесуваат
на заштита на плурализмот и разновидноста на аудиовизуелните медиумски услуги, и тоа
преку:


стимулирање на развојот на специјализирани програмски сервиси;



постапување по известувања на радиодифузерите за промена на сопственичката структура;



следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на почитувањето на законските одредби поврзани со ограничувањата за стекнување
сопственост и посебните забрани за стекнување на сопственост, и



следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на почитувањето на законските одредби поврзани со спречување на недозволената
медиумска концентрација и поведување постапки за утврдување недозволена
медиумска концентрација.
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1.4. АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР ВРЗ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
Во согласност со Годишниот план за вршење административен надзор, Агенцијата ќе
спроведе редовен надзор врз исполнувањето на обврските на радиодифузерите за:


објавување импресум;



обезбедување пристап до информации достапни за корисниците;



идентификација на радиодифузерите;



дневна евиденција на емитуваната програма;



исполнување на програмскиот концепт и



пресметување и следење на обврската за плаќање на надоместокот за дозвола за
телевизиско или радио емитување.

1.5.

СТРУЧЕН НАДЗОР

Агенцијата ќе врши стручен надзор на радиодифузерите коишто во текот на 2016 година
започнале со вршење на дејноста, за да се утврди дали ги исполнуваат техничките,
просторните и кадровските услови наведени во барањето за добивање на дозвола за
телевизиско или радио емитување.

1.6.

ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ

Согласно законската надлежност да доделува дозволи за нови програмски сервиси,
Агенцијата ќе ги преземе следните активности:


доделување дозволи за радио емитување за програмски сервис на
терестријално
радио
што
се
емитува
преку
ограничен
ресурс
(радиофреквенции или преносен капацитет на дигитален терестријален
мултиплекс) по пат на јавен конкурс, при што ќе се води сметка за доделување
дозвола за радиоемитување на државно ниво на албански јазик, со цел
поттикнување на културниот плурализам;



доделување дозволи за телевизиско емитување за програмски сервис на
терестријална телевизија што се емитува преку ограничен ресурс (преносен
капацитет на дигитален терестријален мултиплекс) по пат на јавен конкурс;



доделување дозволи за програмски сервис на радио или телевизија што се
емитува преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи
ограничен ресурс или преку сателит, без објавување на јавен конкурс;
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1.7. МЕРЕЊЕ НА ГЛЕДАНОСТА И СЛУШАНОСТА НА ПРОГРАМСКИТЕ СЕРВИСИ
НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ
Како членка на Комитетот за мерење на публиката, Агенцијата активно ќе учествува во
остварувањето на основната задача на ова тело – координирање на електронското
мерење на телевизиската публика.
Исто така, Агенцијата ќе спроведе и квартални истражувања од коишто ќе се добијат
податоци за просечниот дневен и неделен досег и за уделот во вкупната гледаност на
телевизиските станици што емитуваат на државно ниво преку сателит или преку оператор
на јавна електронска комуникациска мрежа, регионалните и локалните телевизии, како и
за просечниот дневен и неделен досег и уделот во вкупната слушаност на
радиостаниците во Република Македонија.

2. ДАВАТЕЛИ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ
2.1. ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ВО РЕГИСТАРОТ НА ДАВАТЕЛИ НА
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ
Агенцијата ќе издава потврди за регистрација на сите субјекти кои ќе достават уредна и
комплетна пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни
медиумски услуги по барање.
2.2. ПРОГРАМСКИ НАДЗОР
Програмскиот надзор врз давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање
Агенцијата ќе го спроведува како редовен (врз основа на Годишниот план за програмски
надзор за 2016 година), контролен (по истекот на рокот утврден во изречената мерка) и
вонреден (врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички
лица, како и во случај на сомневање по службена должност).
Предмет на надзорот ќе биде исполнувањето на обврските на давателите на
аудиовизуелни медиумски услуги по барање во врска со:


обврските за пренесување кинематографски дела во периодот утврден во
договорите со имателите на права;



заштитата на малолетните лица;



употребата на јазикот и



промоцијата на производството и пристапот до европски аудиовизуелни дела.
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2.3.

АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Агенцијата ќе спороведува надзор над исполнувањето на обврската за плаќање на
годишен надоместок за надзор од страна на давателите на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање.

3. ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ
3.1.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ПРОГРАМСКИ ПАКЕТИ

Постапување по доставените пријави за евидентирање во регистарот на оператори кои
реемитуваат програмски сервиси и регистрација на програмските сервиси, односно
издавање потврди за регистрирање на програмски пакети, по претходна проверка на
уредноста и комплетноста на доставената пријава.
3.2.

ПРОГРАМСКИ НАДЗОР

Агенцијата ќе спроведува програмски надзор врз операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи и тоа, како редовен (врз основа на Годишниот план за програмски
надзор за 2016 година), контролен (по истекот на рокот утврден во изречената мерка) и
вонреден (врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички
лица, како и во случај на сомневање по службена должност).
Предмет на надзорот ќе биде исполнувањето на обврските на операторите на јавни
електронски комуникациски мрежи во врска со:


претходно регистрирање на програмските сервиси што ги реемитуваат,



заштитата на малолетните лица,



употребата на јазикот,



реемитување на програмските сервиси на домашните радиодифузери само во
сервисната зона за која радиодифузерот има дозвола за емитување, и



дополнителните обврски за нив утврдени во Законот за аудио и аудиовизулни
медиумски услуги.

3.3.

АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Агенцијата ќе спороведува надзор над исполнувањето на обврската за плаќање на
годишен надоместок за надзор од страна на операторите на јавни електронски
комуникациски мрежи.
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4. ИЗДАВАЧИ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ
4.1.

АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Агенцијата ќе спроведува административен надзор врз работењето на издавачите на
печатените медиуми, и тоа редовен надзор (согласно Годишниот план за вршење
административен надзор), контролен (по истекот на рокот утврден во изречената мерка) и
вонреден надзор (врз основа на иницијатива поднесена од државни органи, правни или
физички лица, како и во случај на сомневање по службена должност).
Предмет на надзорот ќе биде да се утврди дали тие ги исполнуваат обврските за:


заштита на малолетните лица,



именување одговорен уредник,



објавување импресум и



обезбедување јавност во работењето.

5. УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА РЕГУЛАТИВА
Во 2016 година Агенцијата ќе врши усогласување на постојните и донесување на нови
подзаконски и други акти согласно со измените и дополнувањата на позитивните законски
прописи во Република Македонија.

6. АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА
Во текот на 2016 година Агенцијата ќе ги спроведе следните анализи и истражувања:


анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги за 2015 година;



анализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелниот медиумски
сектор во 2015 година (според работни места, образование, пол и статус);



анализа на структурата на вработените според етничката припадност во аудио и
аудиовизуелниот медиумски сектор во 2015 година;



истражување на мислењето на публиката за квалитетот на програмската понуда
на радиодифузерите и за застапеноста на поодделни видови содржини на
програмите на домашните радиодифузери;



анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на
жените и мажите во програмите на радиодифузерите;
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анализа на поведените управни спорови против одлуките на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија;



анализа на сите преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и најчести прекршувања од страна на
издавачите на медиуми, давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање
и операторите на јавна електронска комуникациска мрежа;



анализа на судските прекршочни постапки заради утврдување на ефективноста
на изречените прекршочни санкции на поведените прекршочни постапки против
радиодифузерите;



извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информациите од
јавен карактер;



извештаи за следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на
нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите за
финансирање.

7. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА


учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од аудиовизуелната
област - Европската платформа на регулаторни тела (EPRA), Групата на европски
регулатори за аудиовизуелни медиумски услуги (ERGA), Медитеранската мрежа
на регулаторни тела (MNRA), остварување соработка со регулаторните тела во
Европа;



развивање и унапредување на билатералната соработка со други регулаторни
тела, особено со регулаторните тела од регионот преку потпишување
меморандуми и протоколи за соработка и одржување средби за прашања кои
произлегуваат од аудиовизуелната област и од имплементацијата на Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од Законот за медиуми;



соработка со странски организации, институции, асоцијации во однос на прашања
што се однесуваат на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи;



соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, Претставникот за слобода на
медиумите на ОБСЕ, со ОБСЕ-ОДИХР и со други тела, чијашто активност е
поврзана со различни активности од аспект на работењето на давателите на аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, заштитата на слободата на медиумите и
следењето на медиумското претставување за време на изборна кампања;
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учество во изработката на Националниот извештај на Република Македонија по
Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права на Обединетите
нации;



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.

8. ПРОЦЕС НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА


учество во работната група за Националната програма за усвојување на
европското законодавство – НПАА 2016 во следните поглавја: 1.Политички
критериуми – подрачје на работна група 1.2.1.Граѓански и политички права; 3.7
Право на интелектуална сопственост – подрачје на работна група 3.7.3
Спроведување; 3.8 Политика на конкуренција – подрачје на работна група 3.8.3
Либерализација; 3.10 Информатичко општество и медиуми – подрачја на работна
група: 3.10.1 Електронски комуникации и информатички технологии и 3.10.3
Аудиовизуелна политика и 3.23 Правосудство и фундаментални права – подрачје
на работна група 3.23.3.2 Граѓански и политички права;



изготвување месечни и квартални извештаи за спроведување на Националната
програма за усвојување на европското законодавство – НПАА 2016 и изготвување
два извештаи кон Придонесот за годишниот извештај на Европската Комисија, кои
се однесуваат на напредокот што го постигнува Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги во однос на процесот на европска интеграција;



учество и поддршка на работните тела во процесот на европска интеграција
помеѓу Европската Комисија и Република Македонија: Претпристапниот дијалог на
високо ниво (High-level accession dialogue), Комитетот за стабилизација и
асоцијација, Поткомитетот за иновации, информатичко општество и социјална
политика во делот на информатичко општество и медиуми и Поткомитетот за
правда, слобода и безбедност во делот на фундаментални права – граѓански и
политички права;



учество во работата на Работниот комитет за европска интеграција и
Поткомитетот на Работниот комитет за европска интеграција во координација на
Секретаријатот за европски прашања;
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9. СОРАБОТКА СО ДОМАШНИ РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА, НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ И
АСОЦИЈАЦИИ


учество во работната група при Државната комисија за спречување на корупција за
спроведување на Државата програма за превенција и репресија на корупцијата
2016-2019 и Акцискиот план и изготвување извештаи за имплементација



соработка со асоцијациите на трговските радиодифузни друштва и на операторите
на јавните електронски комуникациски мрежи, невладините организации од
областа на медиумите, новинарските здруженија, Советот за етика во медиумите
на Македонија, Организацијата на потрошувачите, и други организации, по
прашања од заеднички интерес за развој на радиодифузната дејност и за
остварување на интересите на граѓаните во сферата на информирањето и
радиодифузијата“;



соработка со Министерството за информатичко општество и администрација,
Агенцијата за електронски комуникации, Комисијата за заштита на конкуренцијата,
Државната комисија за спречување на корупција, Дирекцијата за заштита на лични
податоци, Државната изборна комисија, Централниот регистар на Република
Македонија, телото надлежно за заштита на авторското и сродните права и други
државни тела, органи на државната управа, јавни претпријатија, единици на
локална самоуправа, јавни установи и институции од Република Македонија;



соработка со Државниот инспекторат за труд во врска со прашања поврзани со
правата и обврските кои произлегуваат од работниот однос и безбедноста и
здравјето при работа;



соработка со институциите со кои Агенцијата има потпишано Меморандум за
соработка;

10. ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА


организирање јавни состаноци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги на Република Македонија, еднаш на секои три месеци со цел сите
заинтересирани страни да ги изразат нивните ставови и мислења по однос на
развојот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, а особено за состојбите на
пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и реализација на
активностите и исполнување на целите од годишната програма за работа на
Агенцијата;



редовно и навремено информирање на јавноста за позначајни прашања од
делокругот на работење на Агенцијата преку прес - конференции, соопштенија за
медиумите, интервјуа, изјави за медиуми;



редовно ажурирање на веб страницата на Агенцијата на македонски, албански и
англиски јазик за активностите на Агенцијата (извештаи, анализи, изречени мерки,
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информации за одржување на седници на Советот и донесени одлуки, конкурси за
дозволи за телевизиско или радио емитување, јавни расправи и добиените
ставови и мислења итн.);


постапување по барањата што произлегуваат од Законот за слободен пристап до
информациите од јавен карактер и ажурирање на листата со информации од јавен
карактер;



издавање и дистрибуција на публикации, брошури и слично со цел информирање
на радиодифузерите, давателите на аудиовизуелните медиумски услуги по
барање, операторите на јавни комуникациски мрежи, релевантни субјекти и
граѓаните;



унапредување и ажурирање на you tube каналот на Агенцијата.

11. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ВО АГЕНЦИЈАТА
Внатрешната ревизија, преку примена на систематски пристап за процена и подобрување
на ефективноста во работењето на Агенцијата, а се со цел Агенцијата да ги исполни
своите цели, ќе ги спроведе следните активности:


Вршење проценка на ризик врз идентификуваните системи и процеси (ревизорски
универзум) во Агенцијата;



Подготовка на Стратешки план за извршување на внатрешната ревизија за периодот
од 2017 до 2019 година врз основа на ревизорскиот универзум;



Подготовка на Годишен план за извршување на внатрешната ревизија за 2017
година, врз основа на Стратешкиот план за извршување на внатрешната ревизија за
периодот од 2017 до 2019 година;



Вршење внатрешни ревизии врз основа на Годишниот план за извршување на
внатрешната ревизија за 2016 година;



Давање разумно уверување за соодветноста на функционирањето на системите и
процесите врз кои ќе се врши внатрешна ревизија во 2016 година.

12. ПОДИГНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИОТ КАПАЦИТЕТ НА АГЕНЦИЈАТА
Во 2016 година Агенцијата ќе продолжи да работи на зајакнување на својот
институционален капацитет преку:
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ
Финансиски извештаи за годината
што завршувa на 31 декември 2015 година
и Извештај на независниот ревизор

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ

СОДРЖИНА

Страна
Извештај на независниот ревизор

1-2

Биланс на приходи и расходи

3

Биланс на состојба

4

Белешки кон финансиските извештаи

5 -23

ij Р е в и з и ј а

Чулева

ул. Иван Аговски 1 /2 -1
1000 Скопје

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015

Македонија

office@revizijaculeva.com.mk
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ-СКОПЈЕ
Извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ (во натамошниот текст “Агенцијата”), кои
се состојат од билансот на состојба на ден 31 декември 2015 година и придружниот биланс на
приходи и расходи за истиот период и прегледот на значајни сметководствени политики и
останати белешки.
Одговорност на раководството за финансиските извештаи
Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски
извештаи во согласност со сметководствените стандарди што се применуваат во Република
Македонија и интерна контрола за која раководството смета дека е неопходна за подготвување на
финансиските извештаи кои не содржат материјално погрешно прикажување без разлика дали тоа е
резултат на измама или грешка.
Одговорност на ревизорот
Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата
ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија на Република
Македонија и Меѓународните стандарди за ревизија. Овие стандарди бараат да ги почитуваме
етичките барања, да ја планираме и извршиме ревизијата на начин кој ќе ни овозможи да добиеме
разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно
прикажување.
Ревизијата вклучува спроведување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и
обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на
ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во
финансиските извештаи, настанато како резултат на измама или грешка. При проценувањето на
овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и
објективното презентирање на финансиските извештаи на Агенцијата со цел дизајнирање на
ревизорски постапки коишто се соодветни на околностите, но не за цел на изразување на мислење
за ефективноста на интерната контрола на Агенцијата. Ревизијата исто така вклучува и оценка за
соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените
проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сéвкупното презентирање на
финансиските извештаи.
Веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да
обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.
(продолжува)
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ij Р е в и з и ј а

Чулева

ул. Иван Аговски 1 /2 -1
1000 Скопје

тел + 389 2 3094 014
факс + 389 2 3094 015

Македонија

office@revizijaculeva.com.mk
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

ДО РАКОВОДСТВОТО НА
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ-СКОПЈЕ
(Продолжение)
Мислење
Според наше мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите
материјални аспекти, финансиската состојба на АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ-СКОПЈЕ, на ден 31 декември 2015, како и финансискиот резултат, во
согласност со сметководствените стандарди за непрофитни организации што се применуваат во
Република Македонија.

ТП РЕВИЗИЈА ЧУЛЕВА-Скопје
Соња Чулева, Управител

Соња Чулева,Овластен ревизор

Скопје, 18 март, 2016
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
За годината што завршува на 31 декември 2015
(Во илјади Денари)

Белешка
ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ
Приходи од надомест за користење одобрени
дозволи за вршење на дејноста
Приходи од буџети и фондови
Финансиски приходи-нето
Останати приходи
ВКУПНИ ПРИХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ

4; 3.1;
3.2
5; 3.2
6.3; .6
7

Година што завршува на
31 декември
2015
2014

47,352
51,701
40,191

45,239
49,590
2,106
923

139,244

97,858

(9,608)
(5,382)
(129,428)
(1,157)
(42,804)
(3,184)

(12,147)
(6,483)
(58,486)
(2,854)
(41,123)
-

ВКУПНИ РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ

(191,563)

(121,093)

ОСТВАРЕН ВИШОК / (ЗАГУБА) НА ПРИХОДИДОБИВКА (ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ

(52,319)

(23,235)

(52,319)

(23,235)

(52,319)

(23,235)

104,573

127,808

52,254

104,573

РАСХОДИ ОД ОПЕРАТИВНО
РАБОТЕЊЕ
Материјални расходи и услуги
Други расходи
Капитални и други средства
Платени обврски за даноци и други трансфери
Плати и други надоместоци за вработените
Финансиски трошоци-нето

Данок на добивка
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ –ДОБИВКА
(ЗАГУБА) ОД ОПЕРАТИВНО РАБОТЕЊЕ ПО
ОДАНОЧУВАЊЕ
Пренесен дел од вишок на приходи од
претходни години
ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ –
ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ

8
9
10
11
12; 3.12
6; 3.6

Белешките кон финансиските извештаи претставуваат составен дел на
овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи за годината што завршува на 31 декември 2015
одобрени од Раководството на Агенцијата на 26.02.2016 година.

се прифатени и

Директор,
Д-р Зоран Трајчевски
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БИЛАНС НА СОСТОЈБА
На 31 декември 2015
(во илјади Денари)
АКТИВА
Тековни средства
Пари и парични еквиваленти
Побарувања од комитенти
Депозити во банки
Други побарувања и АВР
Залихи
Нетековни средства
Нематеријални средства-нето
Материјални средства-нето

Белешка

2015

2014

13
14; 3.8
15
16

45,895
25,466
50,401
50
121,812

74,367
25,407
25,053
4,905
40
129,772

17; 3.7
17; 3.7

1,810
212,225
214,035

2,005
84,240
86,245

335,847

216,018

19

31,158

-

18; 3.9
20
19

4,372
21,250
12,728
38,350

3,947
21,213
25,160

21
21

214,085
52,254

86,285
104,573

266,339

190,858

335,847

216,018

ВКУПНА АКТИВА
ПАСИВА
Долгорочни обврски
Долгорочен кредит
Тековни обврски
Обврски кон добавувачи и
останати тековни обврски
Пасивни временски разграничувања (ПВР)
Краткорочен дел на долгорочен кредит
Вкупно тековни обврски
Деловен фонд и акумулиран вишок на приходи
Деловен фонд
Акумулиран вишок на приходи
Вкупно деловен фонд и
акумулиран вишок на приходи
ВКУПНА ПАСИВА

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел
од овие финансиски извештаи.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ (ПОРАНЕШЕН
НАЗИВ: СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА – Скопје) (во натамошниот текст: “Агенцијата ”) е
независно регулаторно непрофитно тело со јавни овластувања во радиодифузната дејност.
Агенцијата е основана на 16.02.2007 година и е запишана во Централен Регистер на Република
Македонија под ЕМБС бр.: 5171440.
Седиште: ул.Македонија бр.38 Скопје,Центар.
Приоритетна дејност: 84.13-Управување и давање помош за поуспешно деловно работење.
Работењето на Агенцијата (порано Советот) до 2013 година е тесно поврзано со Законот за
радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија” бр. 100/2005 и пратечките
измени и дополнувања објавени во бр.103/2008; 152/2008 и 6/2010.)
На 26 декември, 2013 година е донесен Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (во
натамошниот текст: Законот), објавен во Службен весник на Република Македонија
бр.184/26.12.2013 година додека соодветните дополнувања / измени се објавени во Службен
весник на Република Македонија бр. 13/2004; 44/2014, 101/2014 и 132/2014 година. Агенцијата се
грижи за обезбедување на слободата и плурализмот на изразување; за постоење разновидни,
независни и самостојни медиуми и економски и технички развој на дејноста.
Надлежности
Во согласност со член 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ги
има следните надлежности:
- Се грижи за обезбедување на јавност во работата на радиодифузерите; заштита и развој на
плурализмот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги; охрабрува и поддржува постоење
на разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни услуги;
- Превзема мерки во согласност со Законот во случаи на прекршување на неговите одредби или
останатите прописи донесени врз основ на истиот;
- Се грижи за обезбедување заштита на малолетни лица;
- Донесува акти кои произлегуваат од Законот;
- Се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудиовизуелните медиумски
услуги;
- Утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација;
- Одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или радио
емитување;
- Превзема мерки за времено ограничување на пренос и прием од странски држави, во
согласност со член 45 од Законот;
- Донесува листа на настани од големо значење во Републиката, поттикнува медиумска
писменост, врши надзор согласно членовите 28,29 и 30 од Законот, води регистри утврдени со
Законот, спроведува истражувања и анализи, врши мерење на гледаноста или слушањето на
емисии и го пропишува начинот на кој се извршува мерењето;
- Врши други работи утврдени со Законот и дополнувањата/измените.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)
Советот на Агенцијата е составен од 7 членови со мандат од 7 години, кои ги избира Собранието
на Република Македонија со Одлука бр.07-2613/1 од 02.07.2014 година, објавена во Службен
весник на Република Македонија бр.100/03.07.2014 година. Советот на 31.12.2015 година работи
во следниот состав:
Име и презиме
Лазо Петрушевски
Д-р Милаим Фетаи
Селвер Ајдини
М-р Алма Машовиќ
М-р Методија Јанчевски
Зоран Фидановски
Лазар Трајчев

Функција во Советот
Претседател
Заменик-претседател
Член
Член
Член
Член
Член

Година на назначување
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Стручна служба
До 30 јануари, 2015 година стручната служба ја сочинуваат следните организациони делови:
Назив на организациониот дел
Секретаријат на Советот
Сектор за програмски работи
Сектор за правни работи
Сектор за европска и меѓународна соработка и односи со јавноста
Сектор за спречување на пиратерија и заштита на авторско прави
и сродни права
Сектор за економско-финансиско работење
Сектор за технологии и информатика
Сектор за истражување и долгорочен развој

E-mail адреса
secretariat@srd.org.mk
monitoring@srd.org.mk
praven@srd.org.mk
international-pr@srd.org.mk
copyrights@srd.org.mk
economic@srd.org.mk
tehnika@srd.org.mk
research@srd.org.mk

Со Стручната служба на Агенцијата раководи Раководител чија е-mail адреса е:
a.skerlev-cakar@avmu.mk
Стручната служба на Агенцијата од 1 февруари 2015 година е организирана во следните
организациони делови:
Назив на организациониот дел
Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата
Сектор за програмски работи
Сектор за правни и економско-финансиски работи
Сектор за стратешко планирање и авторски права
Сектор за информатичка поддршка и општи работи
Одделение за внатрешна ревизија

E-mail адреса на секторски
раководител
d.ljubevska@avmu.mk
E.janevska@avmu.mk
a.skerlev-cakar@avmu.mk.
m.dovleva@avmu.mk
Arben.saiti@avmu.mk
m.abduraimi@avmu.mk

Во согласност со член 22 од Законот, одредбите од Законот за државни службеници не се
применуваат на вработените во Агенцијата.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015
1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ (продолжува)
Директор на Агенцијата
Директор на Агенцијата е Д-р Зоран Трајчевски.Директорот на Агенцијата има надлежности
утврдени во член 20 од Законот.

2. OСНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Финансиските извештаи на Агенцијата се изготвени во согласност со Законот за сметководство на
непрофитните организации ("Службен весник на Република Македонија" 24/2003.) Согласно
наведениот Закон, Агенцијата не е обврзана да составува и поднесува Извештај за промена на
фондовите и Извештај за паричните текови.
Билансот на состојба и Билансот на приходи и расходи на Агенцијата се прикажани во согласност
со формата и содржината на билансните шеми објавени во Правилникот за сметковен план и
билансите на непрофитните организации (“Службен весник на Република Македонија” бр.
117/2005 и 11/2006.)
Во составувањето на овие финансиски извештаи Агенцијата ги применува сметководствените
политики кои се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи, кои се засновани на
сметководственaта и даночната регулатива во Република Македонија.
Извештајна валута на Агенцијата е македонски Денар (“Денар.”) Сите износи во финансиските
извештаи и соодветните белешки се прикажани во илјади Денари, освен доколку не е наведено
поинаку.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ
3.1

Аудио или аудиовизуелна медиумска услуга

Во согласност со член 3 од Законот, аудио или аудиовизуелна медиумска услуга е:
a) Услуга која ја обезбедува давател на аудио или аудиовизуелна медиумска услуга, која
опфаќа каква било форма на економска активност чија примарна цел е обезбедување на
аудио или аудиовизуелни програми за да се информира, забавува и/или образува
пошироката јавност преку електронски комуникациски мрежи;
и
b) Аудио или аудиовизуелна комерцијална комуникација.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

3.2

Признавање на приходите

Признавањето на приходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано
настанување на деловните промени, односно трансакции.Тоа значи дека приходите се признаваат
во пресметковниот период
во којшто настанале според критериумот на мерливост и
расположивост.
Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположиви кога се
остварени (наплатени) во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на
пресметковниот период под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и
служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.
Агенцијата остварува приходи од:
Надомест за обезбедување на аудиовизуелни медиумски
услуги по барање (надомест за надзор)
Во согласност со член 142 од Законот, се наплатува годишен надомест во висина од 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 или пократок период кога е почнато со давање на услугата. Надоместот се
плаќа најдоцна до 15 април во тековната година на сметка на Агенцијата.
Надомест за Дозвола за телевизиско или радио емитување
Во согласност со член 68 од Законот, дозволата за телевизиско или радиоемитување ја доделува
Агенцијата за одредено ниво на гледаност или слушаност (државно, регионално или локално,) а
имателот на дозволата стекнува право да го емитува радио или телевизискиот програмски сервис
во подрачјето за кое ја добил дозволата. Дозволите се одобруваат во постапка на јавен конкурс, а
одлуката за доделување дозвола за телевизиско или радио емитување се објавува во Службен
весник на Република Македонија и на веб страната на Агенцијата. Дозволите се издаваат за време
траење од 9 години со можност за нивно продолжување.
Надоместот за одобрените дозволи се утврдува на начин утврден во член 80 од Законот, а се плаќа
за наплатува за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата, во рок од
30 дена од денот на прием на фактурата издадена од Агенцијата.
Радиодифузна такса
Во согласност со член 135 од Законот, претставува јавна давачка што служи за покривање на
трошоците за создавање и емитување на програми и за техничко-технолошки развој на дејноста. На
јавниот радиодифузен сервис, за одржување, употреба и развој на јавнатарадиодифузна мрежа и за
работа на Агенцијата. Радиодифузната такса се плаќа месечно во висина на трошоците за живот
од претходната година објавен од Државниот завод за статистика. Наплатата се врши на сметка на
ЈП МРТ од каде уплатените средства се насочуваат на корисниците наведени во член 135 од
Законот. Агенцијата, во согласност со член 140 од Законот, добива 6% од уплатата.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3.
3.3

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)
Признавање на расходите

Признавањето на расходите се спроведува според сметководственото начело на модифицирано
настанување на деловните промени односно трансакции.
Расходите се признаваат во пресметковниот период во кој настанале или во рок од 30 дена по
истекот на пресметковниот период доколку се платени во пресметковниот период или во рок од
30 дена по истекот на пресметковниот период под услов обврската за плаќање да настанала во
пресметковниот период.

3.4

Долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици

Исплатите во текот на годината по основ на долгорочни и краткорочни вложувања или позајмици,
се искажуваат како расход и истовремено како побарување, а кога се враќаат, се затвара
побарувањето и се искажува приход.

3.5

Трансакции во странска валута

Трансакциите настанати во странска валута се искажуваат во Денари со примена на официјалните
курсеви на Народна Банка на Република Македонија кои важат на денот на трансакцијата.
Средствата и обврските деноминирани во странска валута се изкажуваат со примена на официјални
курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3.
3.6

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)
Материјални (основни) средства

Материјалните (основните) средства на Агенцијата се состојат од градежен објект, опрема, мебел
и возила.и инвестиции во тек.Материјалните средства на Агенцијата иницијално се евидентираат
по набавна вредност, што потоа се намалува за износот на акумулираната амортизација и одредени
оштетувања доколку се утврдени.
Набавната вредност се состои од: куповна вредност, царини, даноци, такси, издатоци за превоз и
подвоз, сервисирање и ускладиштување, монтирање, проектни сметки, регистрации и други
издатоци кои можат да се додадат на набавната вредност.
Набавната вредност се корегира за износите на доградба, реконструкција, адаптација и сл.
(инвестиционо одржување.)
Одделните поправки, преправки, замена сервисирање и слично (тековно одржување), се
евидентираат како расходи во Билансот на приходи и расходи.
Амортизацијата се пресметува со користење на праволиниска метода на отпис која доследно се
спроведува од година во година.
Во продолжение се дадени годишни стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки
на материјалните средства на Агенцијата:
Опис
Градежен објект

2015
2%

2014
2%

Канцелариски мебел и опрема

12%

12%

Компјутери, патнички возила и
телекомуникациска опрема

20%

20%

10-15%

10-15%

Останата опрема

Кога се добиваат донирани средства, тогаш нивната вредност се евидентира директно на
зголемување на средствата и деловниот фонд. Амортизацијата се евидентира на терет на
деловниот фонд со истовремено зголемување на акумулираната амортизација.

3.7

Побарувања

Побарувањата се прикажани според нивната номинална вредност. За стари и сомнителни
побарувања се врши исправка или отпис во согласност со Законот за облигациони односи, врз
основ на одлука донесена од Агенцијата.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015
ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.
3.8

Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачите се прикажани по нивната номинална вредност.
Неизмирените обврски кон добавувачите се отпишуваат по основ на застареност врз основа на
одлука донесена од раководството. Износите на отпишаните обврски се признаваат како останати
приходи.

3.9

Плати и надоместоци за плати

Агенцијата учествува во пензискиот фонд со уплатување на определени придонеси утврдени со
домашната легислатива. Придонесите, кои зависат од висината на платите, се уплатуваат во
Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија. Не постојат
дополнителни обврски во однос на финансиските планови.

3. 10

Данок на добивка

Во согласност со даночната регулатива во Република Македонија, основицата за пресметка на
данок на добивка претставува добивка пред оданочување корегирана за износ на непризнаени
расходи и одредени олеснувања, на која се аплицира стапка од 10% (2014:10%.)
Данокот се плаќа секој месец со авансни плаќања врз основа на пресметката од претходната
година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна калкулација за данокот.

3.11

Финансиски приходи и расходи

Финансиските приходи и расходи се состојат од затезна камата на доспеани ненаплатени салда;
приход од инвестирани средства и позитивни и негативни курсни разлики.
Приходот од камати се евидентира во извештајот на приходи и расходи во периодот во кој е
добиена наплатата.
Затезната камата на задоцнети салда се евидентира во извештајот на приходи и расходи во кој е
извршено плаќањето или 30 дена од денот на известување под услов обврската да настанала во
периодот за кој се известува.

3.12

Сметководствен принцип на континуитет

Финансиските извештаи на Агенцијата се подготвени врз основа на принципот на континуитет на
31 декември 2015 година и овој принцип продолжува да постои како претпоставка и после
издавањето на финансиските извештаи.
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
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3.
3.13

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)
ПРОЕКТ

Се спроведува Проект во рамките на програмата IPA TAIB 2009 - Зајакнување на
административните капацитети на регулаторните тела од областа на телекомуникациите и
медиумите за воспоставување на ефикасна регулаторна рамка за новите дигитални и мултиплеј
услуги (Enhancing theadministrative capacities of telecom and media authorities for efficient of new
digital and multiple play services.) Во овој Проект партиципираат Агенцијата за електронски
комуникации и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Вкупната вредност на
Проктот изнесува Еур 854.900,00.
Партиципација на 2-те агенции изнесува 10% од вкупната вредност на Проектот, односно
учеството на Агенцијата изнесува Еур 42,745,00. Овој Проект сéуште не е завршен. Плаќањето на
сопственото учество се врши преку Министерството за финансии на Република Македонија.

12

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ - СКОПЈЕ
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2015

3.

ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжение)

3.14

Јавни набавки

Претпријатието ги извршува набавките чија вредност е поголема од ЕУР 500 во денарска
противвредност во согласност со Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република
Македонија" бр.136/2007 година) и измените и дополнувањата на Законот објавени во "Службен
весник на Република Македонија" како и следните прописи и акти донесени врз основа на
одредбите на Законот:
Ред.
број
Назив на прописот
Објавен/Извор

12.

Методологија за изразување критериуми за доделување на
договори за јавни набавки во бодови
Правилник за форма и содржина на огласите и известувањето
при доделување на договори за јавни набавки
Правилник за постапка на отварање на понуди и образец за
водење записник за отварање на понуди
Правилник за формата и содржината на образецот од извештајот
за спроведување на постапката за јавна набавка
Уредба за видовите и активностите на градење кои се предмет на
договори за јавни набавки
Уредба за услугите кои се предмет на
договорите за јавни набавки на услуги
Упатство за пополнување на
Извештајот за спроведена постапка
Одлука за утврдување на
индикативен список на договорни органи
Правилник за содржина на
тендерска документација
Правилник за формата и содржината на огласите и
известувањата при доделување на договорите за јавните набавки
Правилник за формата и содржината
на извештајот од спроведената постапка
Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за
поништување на постапката и образецот за евиденција на
постапките со барањата за прибирање на понуди

13.

Правилник за начин на користење на
електронски систем за јавни набавки

14.

Правилник за формата и содржината на
годишниот план за јавни набавки

Министерство за финансии на
Република Македонија
Министерство за финансии на
Република Македонија
со примена од 01.01.2008

15.

Правилник за начинот на проценување на
вредноста на договорите за јавни набавки

Министерство за финансии на
Република Македонија
со примена од 01.01.2008

16.

Останати

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Министерство за финансии на
Република Македонија
"Службен весник на Република
Македонија" бр.154/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.154/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.154/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.158/07
"Службен весник на Република
Македонија" бр.157/07
Министерство за финансии на
Република Македонија
Влада на Република Македонија
"Службен весник на Република
Македонија" бр.19/08
бр.23-48781/1 од 19.12.2007, а во
примена од 01.01.2008
"Службен весник на Република
Македонија" бр.2/08
бр.23-48778/1 од 19.12.2007 со
примена од 01.01.2008 година

-
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4. ПРИХОДИ ОД НАДОМЕСТ ЗА ЗА ВРШЕЊЕ
НА ДЕЈНОСТА
Во 000’Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Приходи од надомест за за вршење
на дејност
Други приходи

47,352
-

45,200
39

47,352

45,239

Висината на надоместот го утврдува Агенцијата во согласност со член 60 од Законот за
радиодифузна дејност.

5. ПРИХОДИ ОД БУЏЕТИ И ФОНДОВИ
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Приходи од буџети и фондови

51,701

49,590

51,701

49,590

Во согласност со Законот за радиодифузна дејност, Агенцијата добива 6% од наплатата на
радиодифузна такса која корисниците ја уплатуваат на сметка на ЈП МРТ.
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6. ФИНАНСИСКИ (РАСХОДИ) / ПРИХОДИ -нето
Во 000’Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Приходи од камати
Приходи од курсни разлики
Трошоци за камати
Негативни курсни разлики

2
(3,185)
(1)

2,104
2
-

(3,184)

2,106

7. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Приходи од минати години
Долгорочен кредит (Белешка 20)

40,191

923
-

40,191

923
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8. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ
Во 000’Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Потрошени канцелариски и други материјали
Потрошена енергија
Одржување
Други услуги
Транспортни услуги(пошта и телефонија)
Репрезентација
Наемнини
Други материјални расходи

699
2,293
1,276
26
1,483
435
2,766
630

687
1,900
844
15
1,884
672
5,848
297

9,608

12,147

9. ДРУГИ РАСХОДИ
Во 000’Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Провизии за банкарско работење
Осигурување
Членарини за меѓународни и други организации
Интелектуални услуги
Останати расходи

89
173
160
3,696
1,264

87
129
136
4,612
1,519

5,382

6,483
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10. КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Градежни објекти
Набавена опрема и мебел
Набавен софтвер

122,382
7,019
27

57,189
1,297
-

129,428

58,486

11. ПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ И ДРУГИ ТРАНСФЕРИ
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
ДДВ и аконтации за ДД
Други расходи за меѓународна соработка-IPA
Донирани средства

6
1,151
-

715
496
1,643

1,157

2,854
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12. ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Бруто плати на вработените
Надоместоци за јубилејни награди
и други надоместоци
Дневници за службени патувања
Надоместоци за членови на Советот

33,327

36,177

730
1,182
7,565

715
678
3,553

42,804

41,123

13. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Пари во банки-Денари
Пари во благајна -Денари
Пари вобанки-девизни сметки
Пари во благајна- девизи

45,822
73
-

74,309
4
54

45,895

74,367

14. ПОБАРУВАЊА ОД КОМИТЕНТИ
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Побарувања од комитенти за надомести

25,466

25,407

25,466

25,407
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15. КРАТКОРОЧНИ ДЕПОЗИТИ
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Краткорочни депозити во
Комерцијална банка АД-Скопје

-

25,053

-

25,053

16. ДРУГИ ПОБАРУВАЊА И АВР
Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Други краткорочни побарувања
Побарувања од вработени
Побарувања за ДДВ
Побарување за ДД
АВР

2,877
33
711
382
46,398

2,682
37
248
382
1,556

50,401

4,905

Активните временски разграничувања (АВР) во износ од Ден 46,398 илјади (2014: Ден 1,556
илјади) се однесуваат на неисплатени обврски кон добавувачи за набавени материјални и
нематеријални средства во износ од Ден 2,512 илјади и Ден 43,886 илјади за главница и камата
по долгорочен кредит. Кога се врши плаќање кон добавувачите, побарувањата за АВР се
пренесуваат на трошоци за капитални набавки.
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17. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА
Во 000’ Денари
Нематери
јални
средства

Матери
јални
средства

Инвести
ции
во тек

ВКУПНО

Набавна вредност
Состојба,
1 јануари 2015
Набавки
Ревалоризација
Отпис (оттуѓување)
Трансфер

3,757
28
-

40,565
132,042
(8,157)
78,475

78,476
(78,475)

122,798
132,070
(8,157)
-

Состојба,
31 декември 2015

3,785

242,925

1

246,711

Исправка на вредноста
Состојба,
1 јануари 2015
Исправка за годината
Ревалоризација
Отпис (оттуѓување)

(1,752)
(222)
-

(34,802)
(4,056)
8,157

-

(36,554)
(4,278)
8,157

Состојба,
31 декември 2015

(1,974)

(30,701)

-

(32,675)

Сметководствена вредност
на 31 декември 2015

1,810

212,224

1

214,035

Сметководствена вредност
на 31 декември 2014

2,005

5,764

78,476

86,245
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18. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И
ОСТАНАТИ ОБВРСКИ

Во 000’ Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Обврски кон добавувачи во земјата
Обврски за ДДВ
Други обврски кон вработени, работници и други физички
лица
Останати обврски

19.

4,271
-

3,535
314

101
-

98
-

4,372

3,947

OБВРСКА ЗА ДОЛГОРОЧЕН КРЕДИТ

Во 000’ Денари

Банка

Тековен
дел
2015

Тековен
дел
2014

Нетековен
дел
2015

Нетековен
дел
2014

Комерцијална банка
АД-Скопје
Договор бр.
02-100-427/1 од
23.02.2015 година

7,054

-

31,158

-

Камата

5,674

-

-

-

ВКУПНО

12,728

-

31,158

-

Камата

5,40%p.a.
декурзивно

Доспеаноост/
рати

отплата
од 23.02.2015
до 23.02.2021

На 23 февруари 2015 година, Агенцијата склучи Договор за кредит со Комерцијална банка АДСкопје бр.02-100-427/1, во вкупен износ од Ден 40,000 илјади.Главницата на кредитот се отплаќа
во вкупно 72 месечни рати, од кои првите 6 месечни рати се во износ од Ден 200 илјади/рата, а
остатокот од 66 месечни рати, се отплатува во износ од Ден 587 илјади/рата.
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20. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ
РАЗГРАНИЧУВАЊА (ПВР)
Во 000’Денари
Годината што завршува на
31 декември
31 декември
2015
2014
Пасивни временски разграничувања

21,250

21,213

21,250

21,213

ПВР во износ од Ден 21,250 илјади (2014: Ден 21,213 илјади) се однесуваат на однапред
пресметани приходи. Во моментот на наплата, се пренесуваат на товар на приходите.

21. ДЕЛОВЕН ФОНД И АКУМУЛИРАН ВИШОК
НА ПРИХОДИ
Во 000’ Денари
Деловен
фонд

Акумулиран
вишок на
приходи

ВКУПНО

Состојба,
1 јануари 2015

86,285

104,573

190,858

Ефект од движење во материјални
и нематеријални средства и
залихи -нето

127,800

Оперативна нето добивка/(загуба)

-

(52,319)

(52,319)

Состојба,
31 декември 2015

214,085

52,254

266,339

Состојба,
1 јануари 2014

33,472

127,808

161,380

Ефект од движење во материјални
и нематеријални средства и
залихи -нето

52,813

-

52,813

Оперативна нето добивка/(загуба)

-

(23,235)

(23,235)

86,285

104,573

190,858

Состојба,
31 декември 2014

127,800
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22. НАСТАНИ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ
Значајни настани после датумот на известување не се евидентирани.

23.

ВАЛУТНИ КУРСЕВИ

Официјалните валутни курсеви применети на денот на Извештајот на финансиската состојба на
ставките кои се деноминираат во странски валути на 31 декември, 2015 и 2014 година се следни:

1 EUR

31 декември,
2015

31 декември,
2014

61,5947

61,4814
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