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Мониторинг над изборното медиумско претставување
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и во месец ноември продолжи со мониторингот на изборното
медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси. До почетокот на изборната кампања, предмет на
надзор беа 18 програмски сервиси коишто емитуваат програма на државно ниво, додека со почетокот на кампањата - 21
ноември 2016 година, примерокот за мониторинг се зголеми и опфати 5 програмски сервиси на Македонската радиотелевизија и 106 комерцијални програмски сервиси (49 радија и 57 телевизии).
Заклучно со месец ноември подготвен е осмиот десетдневен извештај од мониторингот на изборното медиумско
претставување за секој од 18-те програмски сервиси. При вршењето надзор, поради констатирано прекршување на Изборниот
законик, покрај десетдневните извештаи Агенцијата изработи и осум поединечни писмени извештаи од мониторингот над
изборното медиумско претставување. Сите извештаи се доставени до Привремената комисија за следење на медиумското
претставување којашто врши мониторинг на спроведувањето на одредбите од Изборниот законик што се однесуваат на
медиумското преставување.

Привремена комисија за следење на медиумското претставување – поднесени предлози за (не)изрекување
мерка
Привремената комисија за следење на медиумското претставување, во ноември, до Директорот на Агенцијата достави вкупно
49 Предлози за постапување. Од нив 35 се Предлози за неизрекување мерка, додека 14 се Предлози за изрекување мерка.По
предлог на Привремената комисија, Агенцијата за прекршоци сторени по првпат покрена 8 прекршочни постапки за
изрекување прекршочна санкција – опомена и 6 прекршочни постапки за изрекување прекршочна санкција – глоба, за
повторени прекршоци.

Редовен надзор и изречени мерки-опомена кон радиодифузерите и ОЈЕКМ
Агенцијата согласно Годишните планови за вршење надзор над радиодифузерите, во месец ноември изврши редовен
програмски и административен надзор врз работата на четири радија Антена 5, Канал 77, Слободна Македонија и Рос
Метрополис. Со административниот надзор е констатирано дека радио Рос Метрополис не ги испочитувал законските обврски
за импресум и за обезбедување информации што треба да им се направат достапни на корисниците, поради што поради што
му се изречени мерки-опомена и даден временски рок од 45 дена односно 30 дена за усогласување со законот. Кај останатите
радија предмет на надзорот, не се констатирани прекршувања.
Административен надзор е спроведен и врз ТРД БИ-КИ-АЛ Битола каде е констатирано дека овој радиодифузер во третиот
предвиден рок не ги објавил на сопствената програма податоците за сопственичка структура, одговорниот уредник/уредници и
за изворите на финансирање во претходната година. За констатираното непочитување му е изречена мерка-опомена и даден
рок од 45 дена за усогласување со законот. Агенцијата реализираше и редовен програмски надзор врз дигиталниот пакет на
операторите Македонски Телеком, Скопје и Диги Плус Мултимедиа, Скопје.
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Предмет на надзорот беа членовите од ЗААВМУ кои се однесуваат на емитувањеили реемитување на програмски сервиси со
порнографија само во кодиран облик, титлувањето, забрана за реемитување на нерегистрирани програмски пакети,
реемитување на програмски сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат
добиено дозволата за обезбедување на ТВ и РА емитување и врз основа на регулирани авторски и сродни права.
При надзорот врз дигиталниот пакет на Диги Плус Мултимедиа, Скопје констатирано e дека овој оператор на подрачјето на
Скопје реемитувал програмски сервис кој не е опфатен со потврдите за регистрација издадени од Агенцијата, поради што му е
изречена мерка-опомена и даден временски рок од 45 дена за усогласување со законот.

Отворена јавна расправа за Нацрт годишните планови за надзор и Нацрт годишната програма за работа на
Агенцијата за 2017 година
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 16 ноември 2016 година отвори триесетдневна јавна расправа за
текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година, Нацртгодишниот план за вршење административен надзор за 2017 година и Нацрт-годишниот план за вршење програмски надзор за
2017 година. Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни, да учествуваат во расправата и своите мислења и предлози во
писмена форма да ги достават до Агенцијата, најдоцна до 15 декември 2016 година.

Реакција на Агенцијата - Осуда за нападот врз екипата на МРТ
Новинарите имаат право и обврска да известуваат за сите настани од јавен интерес, за кои јавноста има потреба да биде
информирана. Недозволиво е во едно демократско општество новинарите да бидат жртва на напади за време на вршење на
својата професионална активност. Во таа насока Агенцијата преку соопштение за јавност го осуди нападот врз новинарската
екипа на информативната програма на Првиот телевизиски програмски сервис на Македонската радио телевизија.
Агенцијата посочи дека насилството врз новинарите е неприфатливо и претставува директен напад врз слободата на
медиумите и правото на јавноста да се информира за актуелните општествено политички настани и апелираше да се
овозможат нормални и непречени услови за професионално работење на медиумите и медиумските работници.
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