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Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците - четврти квартал од 2016 
година 

За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во јануари беше изработено истражување за досегот 
на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво 
преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на 
регионално и локално ниво, за четвртиот квартал од 2016 година. Истражувањето беше спроведено преку анкета која опфати 
2.400 испитаници, како репрезентативен примерок на ниво на Република Македонија според, пол, возраст и националност.  

Податоци за досегот на радиостаниците и уделот нa ТВ станиците во вкупната гледаност - годишен извештај за 2016г.  

Агенцијата во јануари го објави и Годишниот извештај со податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната 
гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку  јавна електронска 
комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, за 2016 година. При 
подготовка на податоците потребни за ова истражувањето, беа анкетирани 9.600 испитаници на ниво на Република Македонија.  
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Да запрат навредите врз новинарите 

Телевизија Стар во јануари ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дека дописничка на нивната 
телевизија, на социјалната мрежа Facebook била наречена „новинарска проститутка“ од страна на носител на јавна функција. 
Во таа насока Агенцијата преку соопштение ги осуди сите форми на омаловажување и вербални навреди врз новинари и 
апелираше да се почитува достоинството на новинарската професија како и личното достоинство на медиумските 
професионалци.  

Доделена дозвола за радио емитување на програмски сервис на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на втората седница во 2017 година, донесе одлука за 
доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно – музичко радио со претежно информативен општ 
формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Куманово. Радио програмскиот сервис ќе се емитува преку 
радиофреквенцијата 97,6 MHz.  

Дозволата беше доделена врз основа на поднесено барање од страна на физичко лице за отворање локална радиостаница и 
изработена Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола, од аспект на 
исполнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и од аспект на потребите на публиката, по што 
следеше објава на јавниот конкурс за доделување дозвола. 


