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Одржан четвртиот јавен состанок за 2017 година 
 

  

 

  

 

 

 

На 22 декември 2017 година, беше одржан последниот јавен состанок за 2017 година, на кој Агенцијата ги 
презентираше спроведените активности согласно Годишната програма за работа за изминатото тромесечје –
реализираните надзори, изречените мерки, мониторингот на изборното медиумско претставување за 
Локалните избори 2017 година, активностите на полето на меѓународна соработка, како и изработените 
анализи. 

Потпишан Меморандум за соработка со Агенцијата за комуникациски мрежи и услуги на Република Словенија 
 

  

 
 
 

На состанокот беа презентирани и резултатите од активностите на Агенцијата за поттикнување на 
медиумската писменост, а беше претставена и новата Препорака на Советот на Европа за родова 
еднаквост во аудиовизуелниот сектор (ЦМ/Рец(2017)9), преведена од Агенцијата на македонски и на 
албански јазик. Истовремено, беше промовирана и новата веб-страница за медиумска 
писменост www.mediumskapismenost.mk на која ќе бидат објавувани активностите и на Агенцијата и на 
Мрежата за медиумска писменост, како  и третиот адаптиран видео спот за авантурата на Јове низ 
медиумската писменост. 

Коалицијата Сексуални и здравствени права на маргинализираните заедници ги претстави резултатите од Анализата на известувачките рамки 
во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ-заедницата. Во заклучоците од Анализата се истакнува дека при подготовката на новите 
законски решенија поврзани со овие прашања потребно е да се отвори јавна и фокусирана дебата со експертската јавност, во Законот за 
ААВМУ да постои санкција за медиумот кој шири говор на омраза и експлицитно да се споменат последиците за ширење говор на омраза или 
дерогативен говор кон членовите на ЛГБТ-заедницата. Исто така се бара зголемен ангажман на регулаторните и саморегулаторните тела, 
медиумите да изготват и да ги почитуваат насоките за известување за маргинализираните групи меѓу кои и ЛГБТ-заедницата, како и 
прашањето на деконструкција на дискриминацијата да има централно место во прашањето за медиумска писменост во курикулумите 
за граѓанско образование.   
.   

Во рамки на билатерална средба, која се одржа во Љубљана, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги и Агенцијата за комуникациски мрежи и услуги на Република Словенија, потпишаа 
меморандум за соработка. Целта на меморандумот е зајакнување на соработката помеѓу двата 
регулатора и преземање на активности од заеднички интерес.  
 
Со документот се предвидува размена на информации за развојот на политиките и стратегиите во 
областа на регулацијата на електронските медиумски услуги, имплементацијата на национални правни 
регулативи како и нивните измени и дополнувања, преземање, онаму каде што е соодветно, но и 
заеднички активности и ставови пред европските и другите меѓународни организации од областа на 
електронските медиумски услуги. 
 

Двата регулатора исто така споделија искуства за повеќе прашања, со акцент на претходните 

и идни активности на полето на медиумската писменост, процесот на издавање на дозволи за 

радиодифузерите, мониторингот на медиумските содржини. 

http://www.mediumskapismenost.mk/
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Надзори врз радиодифузери 
За одредбите кои се однесуваат на обврските за емитување музика и изворно создадена програма во РМ, употреба на јазикот во програмите, и 
емитување најмалку 12 часа дневно програма на телевизијата, пласирање производи, извршен е редовен програмски надзор врз работата на ТВ 
24 Вести, ТВ Канал 5 Плус, Наша ТВ, ТВ Сител 3, ТВ Сонце, и административен надзор за обврските кои се однесуваат на импресум, 
информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузерите. Единствено кај ТВ Сонце е констатирано прекршување на 
правилата за пласирање производи поради што е изречена мерка-опомена. 
 
За обврските кои се однесуваaт на импресум, информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузерите, извршен е контролен 
административен надзор врз МРТ 2. Контролен административен надзор е извршен и врз ТВ ДИБРА и ХЕПИ РАДИО, за обврската на сопствената 
програма да ги објават податоците за сопственичка структура, уредништво и за изворите на финансирање во претходната година. Врз програмата 
на МРТ 2 и на МРА 2, беше извршен контролен програмски надзор во делот на употреба на јазикот во програмите, програмите на странските 
јазици или делови од нив да бидат преведени на македонски јазик или на јазикот на заедницата што не е во мнозинство, како и обврската за 
емитување на најмалку 60% изворно создадена програма во РМ. Надзорите покажаа дека радиодифузерите постапиле согласно законските 
одредби.  
 
Надзори врз печатени медиуми  
Во однос на обврската за објавување импресум, Агенцијата изврши вонреден административен надзор врз издавачот на магазинот „Штипски 
глас“, кој покажа дека во изданието бр.77 за месец ноември 2017 година, не се објавени адресата на седиштето на издавачот на медиумот, името 
на одговорното лице на издавачот на медиумот, адресата на печатницата, датумот на печатење или препечатување и бројот на печатени 
примероци. Вонреден административен надзор беше спроведен и кај весникот „Независен“ при што е констатирано дека не ја исполнува целосно 
обврската за импресум, утврдена со Законот за медиуми. Агенцијата писмено го опомена издавачот Индепендент Балкан Њус Агенси ДОО Скопје 
и му даде рок од 30 дена да го отстрани прекршувањето. 

Надзори врз оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
Вонреден програмски надзор Агенцијата спроведе врз операторите „Македонски Телеком“ и „РОБИ“ во однос на правилата за емитување или 
реемитување програмски сервиси со порнографија во кодиран облик, титлување, регистрирани програмски сервиси согласно член 141, и 
реемитување на програмски сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите имаат добиено дозвола за 
обезбедување на ТВ или радио емитување и врз основа на регулирани авторски и сродни права. И двата оператори постапиле согласно 
законските обврски.  
 
Извршен е и еден контролен програмски надзор врз работата на „ОНЕ.ВИП“, за да утврди дали операторот реемитува програмски сервиси кои не 
се регистрирани во Агенцијата, каде беше констатирано дека во целост е постапено по законските одредби. 
 

Студенти во посета на Агенцијата 

 

 

Агенцијата во декември беше домаќин на студенти од Факултетот за Правни студии и новинарство 
при Државниот универзитет во Тетово и од Факултетот за Правни студии и новинарство и односи 
со јавноста при Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.  
 
На студентите им беа презентирани медиумската легислатива со осврт на актуелните предлози за 
измена и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, надлежностите, 
начинот на функционирање и обврските на Агенцијата во поглед на имплементација на 
релевантните закони, активностите што регулаторот ги презема во поглед на медиумската 
писменост, третманот на родовите прашања во медиумите, спроведените анализи и истражувања. 
          

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ул. Македонија бр. 38, 1000 Скопје 

тел.  (02) 3103-400 факс: (02) 3103-401 

е-пошта: contact@avmu.mk  веб страница: www.avmu.mk  

  

Известување од Вишото јавно обвинителство во врска со говорот на омраза на ТВ Сител во декември 2016г. 

Вишото јавно обвинителство го отфрли барањето на Агенцијата за вршење надзор врз работата на Основното јавно обвинителство – Скопје, во 
врска со поттикнување и ширење дискриминација, нетрпеливост и омраза во изданијата на „Дневникот“ на ТВ Сител во 19 и 23 часот, емитувани 
на 2, 3, 4 и 5 декември 2016 година. Во образложението се наведува дека Основното јавно обвинителство - Скопје, постапило правилно кога 
заклучило дека нема место за јавнообвинителска интервенција „со оглед на фактот дека имајќи ги во предвид прилозите произлегува дека истите 
содржат наводи кои се емитувани во време на изборна кампања со намера да се постигне определена политичка цел, но не и предизвикување 
национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“, бидејќи нема дејствија на присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста итн.   
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