NEWSLETTER

Одржан четвртиот јавен состанок на Агенцијата за 2016 година
На 29 декември Агенцијата го одржа последниот јавен состанок за 2016 година. Воведно обраќање имаше директорот на
Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, кој ги презентираше реализираните активности од четвртиот квартал, согласно Програмата
за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година. Активностите поврзани со
реализираните надзори; изречените мерки-опомена на радиодифузерите и операторите на јавни комуникациски мрежи;
поднесените предлози од Привремената комисија; барањата за поведување прекршочна постапка и др.
На состанокот беа презентирани резултатите и отворена дебата по однос на истражувањата реализирани во последното
тромесечје од 2016 година:
-

Истражувањата за застапеноста на родот во медиумите во 2016 година;
Истражувањето „Телевизијата и лицата со сетилна попреченост-понуди и потреби“;
новите активности на Агенцијата за промовирање на медиумската писменост - видео спотот „За свесноста, што
правам јас“ и
дел од истражувањето за нивото на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија.

Мониторинг над изборното медиумско претставување
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, заклучно со месец декември го заврши мониторингот над изборното
медиумско претставување на радиодифузерите. За тоа дали радиодифузерите обезбедиле правично, избалансирано и
непристрасно известување во вкупната програма во периодот од 1 до 9 декември, беше изработен еден извештај за 18
програмски сервиси што емитуваат програма на државно ниво и еден извештај за уште четири радиодифузери на државно
ниво кои беа предмет на надзор само за периодот на изборна кампања. За целиот период на изборната кампања од 21
ноември до 9 декември, Агенцијата изработи еден извештај за 25 регионални радија и телевизии чии програми се достапни во
просториите на Агенцијата и еден групен извештај за 63 радија и телевизии чии програми не се достапни во Агенцијата.
За законската обврска за емитување бесплатно политичко претставување, беа подготвени посебни извештаи за Програмскиот
сервис наменет за емитување на активностите на Собранието на РМ, и за Јавното претпријатие Македонска Радио-Телевизија
Скопје. Извештаите се однесуваа на периодот од 21 ноември до 9 декември 2016 година.
Покрај повеќедневните извештаи, Агенцијата изработи и извештаи кои беа подготвувани веднаш по регистрирањето на
прекршувањата од Изборниот законик, од страна на радиодифузерите.
Врз основа на Решение од Државната изборна комисија, на 25-ти декември 2016 година беше повторено гласањето на
гласачко место во општина Теарце. Во таа насока, Aгенцијата направи мониторинг на почитувањето на одредбите поврзани со
изборниот молк (кој траеше од 24 декември до 19 часот на 25 декември) од страна на радиодифузерите на државно ниво и на
радиодифузерите што емитуваат програма на подрачјето на Изборната единица бр. 6.
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Поднесени предлози за (не)изрекување мерка од Привремената комисија за следење на медиумското
претставување
Привремената комисија за следење на медиумското претставување до директорот на Агенцијата, во декември, достави вкупно
109 Предлози за постапување. Од нив 66 се Предлози за неизрекување мерка, додека 43 се Предлози за изрекување мерка.
По предлог на Привремената комисија, Агенцијата покрена 53 прекршочни постапки, од кои 38 за изрекување прекршочна
санкција – опомена, 14 прекршочни постапки за изрекување прекршочна санкција – глоба и 1 прекршочна постапка која заврши
со порамнување.

Одлука за престанок на мандатот на Привремената комисија за следење на медиумското претставување
На 28 декември, директорот на Агенцијата врз основа на Изборниот законик и Заклучокот на Државната изборна комисија за
објавување на конечни резултати и распределба на мандати за избор на пратеници во Собранието на РМ, а во врска со
Одлуката за именување членови на Привремената комисија за следење на медиумското претставување, донесе Одлука за
престанок на мандатот на членовите на Привремената комисија.

Редовен надзор врз радиодифузерите и ОЈЕКМ
Согласно годишните планови за редовен програмски и административен надзор врз радиодифузерите, Агенцијата во декември,
за повеќе членови од ЗААВМУ спроведе надзор на трите радио сервиси на Јавниот радиодифузен сервис – МРА 1 и МРА 2 и
МРА 3 и на една локална телевизија избрана по случаен избор. За почитувањето на обврската за производство и емитување,
најмалку 10 часа домашна документарна програма и најмалку 20 часа домашна играна програма, реализиран е програмски
надзор на ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алфа и ТВ Алсат-М, при што е констатирано дека ја исполниле обврската во
2016 година.
Контролен административен надзор за исполнување на обврската за објавување импресум е извршен врз ТВ Хана; за
објавување на информации достапни за корисниците врз ТВ Феста, Радио Рос Метрополис, додека за објавување на
податоците за сопственичка структура, одговорен уредник/уредници и за извори на финансирање во претходната година и
доставување на снимка од објавата во Агенцијата врз РА Делфин Битола и ТРД БИ-КИ-АЛ Битола. Констатирано е дека сите
радиодифузери во целост постапиле по изречените мерки. Во декември е извршен и вонреден надзор врз еден радиодифузер,
во врска со член 48 од ЗААВМУ.
Агенцијата изврши и контролни програмски надзори врз дигиталните пакети на три оператори. Истите постапиле по упатените
решенија, односно реемитувале само програмски сервиси што се регистрирани во Агенцијата.
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Изречени мерки-опомена кон радиодифузерите
Агенцијата по спроведените надзори и констатираните прекршувања, на Македонска радиотелевизија Скопје - Македонско
радио (МРА 1) и (МРА 2), ТВ Морис ДООЕЛ Охрид и ТВ Нова ДОО Гевгелија, им издаде Решенија за преземање меркаопомена. Мерка-опомена на двата програмски сервиси на Македонска радиотелевизија Скопје, им изрече поради непочитување
на член 14 од Законот за медиуми, односно необјавување на податоците кои се должни да ги објават на соодветното место за
секоја содржина од програмскиот сервис, додека на ТВ Морис ДООЕЛ Охрид и ТВ Нова ДОО Гевгелија, за непочитување на
членот 51 став 1 од ЗААВМУ, согласно кој не ги обезбедија информациите што треба да им се направат достапни на
корисниците.

Извештај за спроведување на програмскиот концепт од страна на радиодифузерите во 2015 година
Агенцијата во декември го изготви Извештајот за спроведување на програмскиот концепт од страна на радиодифузерите во
2015 година. Согласно член 15 став 5 од Законот за медиуми, радиодифузерите се должни на надлежното регулаторно тело да
му достават писмен извештај за спроведување на обврските предвидени со дозволата за радио или телевизиско емитување, а
особено за спроведувањето на програмскиот концепт, најдоцна до 31 март во тековната година.

Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани
Врз оснава на доставеното барање до Агенцијата, за добивање дозвола за локална радиостаница на подрачјето на општина
Кривогаштани, а со цел да се утврди оправданоста за објавување на јавен конкурс за доделување на ваква дозвола, Агенцијата
изработи „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на
локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани.

Информирање на јавноста за дневни актуелности
Агенцијата преку соопштенија, во декември неколкупати ја информираше јавноста за различни дневни актуелности. Агенцијата
апелираше да не се попречува работењето на новинарските екипи, во извршувањето на нивните професионални обврски - како
реакција на случајот во кој беше инволвирана ТВ Нова; ги потсети радиодифузерите коишто одлучиле да ги покриваат
изборите, според Изборниот законик, дека се должни тоа да го прават на правичен, избалансиран и непристрасен начин во
својата вкупна програма и на учесниците во кампањата да им овозможат подеднакви услови за пристап до сите облици на
изборно медиумско претставување, додека за повторувањето на гласањето на 25-ти декември во општина Теарце, Aгенцијата
ги потсети радиодифузерите на периодот на изборниот молк, како и правилата кои важат во тој период.
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