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Остварена средба со претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми  
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, д-р Зоран 
Трајчевски, на 15 ноември 2017 година, оствари средба со претставникот на ОБСЕ за 
слобода на медиуми, Харлем Дезир. 
 
На средбата беше разговарано за состојбите во медиумската сфера, за проблемите со 
кои се соочува Јавниот радиодифузен сервис и за Предлог-законот за измени и 
дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Акцент беше 
ставен на обезбедување на стабилни извори за финансирање на регулаторот и на МРТ. 
На средбата присуствуваа и директорот на Македонската телевизија и претставник од 
новинската агенција МИА. 

Констатирана мизогинија и сексизам на програмите на три радио станици   
 
На почетокот на месец ноември, Агенцијата констатираше дека на програмите на Сити Радио, Клуб ФМ и Метрополис Радио Мрежа, се емитуваат 
спотови во нивна сопствена продукција, како кампања наменета за како што велат во спотовите „сите пре-еманципирани жени“, која претставува 
дискриминација врз основа на пол, ширење мизогинија и сексизам, што е флагрантно кршење на ЗААВМУ.  
 
Во кампањата, еманципацијата на жените и на мажите беше поставена како два процеси кои меѓусебно се исклучуваат, еманципацијата и 
стремежот на жените да го достигнат максимумот во своите кариери беше претставена како негативна појава, успешните жени беа подложени 
на потсмев и омраза, а на децата и младите од обата пола им се прати порака дека не се еднакви и дека не треба да се стремат кон еднаквост. 
 
До трите радија беа упатени известувања за констатираното прекршување, а извештаите од надзорот, покрај објавата на веб страницата на 
Агенцијата www.avmu.mk, беа доставени и до Комисијата за заштита од дискриминација. 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мислење од Комисијата за заштита од дискриминација во однос на претставка за ТВ Алфа 
 
Комисијата за заштита од дискриминација на Република Македонија до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во ноември 
достави Допис – мислење со кое се утврдува дискриминација по основ на етничка припадност и припадност на маргинализирана група, во случајот 
кој Агенцијата го иницираше против ТВ Алфа, за емитуван прилог со наслов „Се побројни и понасилни се циганите на раскрсниците“. 
 

  
 
 
 

Отворена јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата и Нацрт-годишните планови за вршење 

административен надзор и програмски надзор за 2018 година 
 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 21 ноември 2017 година, отвори јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата 
за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 годинa (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-
финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги),  Нацрт-годишниот план за вршење административен надзор за 
2018 година, и Нацрт-годишниот план за вршење програмски надзор за 2018 година. 
 
Во оваа насока, Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози во писмена форма, да учествуваат во јавната 
расправа и истите да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје.  
 
Јавната расправа трае до 21 декември 2017 година. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.avmu.mk/
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-2018.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-2018.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-2018.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Nacrt-goisen-plan-za-administrativen-nadzor-za-2018-godina.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Nacrt-goisen-plan-za-administrativen-nadzor-za-2018-godina.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/Nacrt-godisen-plan-za-programski-nadzor-za-2018.pdf
mailto:contact@avmu.mk
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Локални избори 2017 

 

Мониторинг над изборното медиумско претставување  

 

Во месец ноември, Агенцијата ги финализираше активностите поврзани со мониторингот над изборното медиумско претставување на 

радиодифузерите и ги објави последните извештаи од мониторингот на радиодифузерите во вториот круг од Локалните избори. 
 
Според констатациите, радиодифузерите опфатени со мониторингот во вториот круг од Локалните избори, кампањата ја покриваа со помал 
интензитет, генерално обидувајќи се да обезбедат еднакви услови за пристап до програмите на учесниците во изборите. Во последните десет дена 
од изборната кампања (од 18 до 27 октомври 2017 година), прекршување на барањето за непристрасно покривање на изборите е констатирано 
само кај две телевизии што емитуваат програма на државно ниво – ТВ Алфа и ТВ Нова. Кај нив, во вкупната програма се констатираше пристрасност 
во корист на ставовите и реакциите на Коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ. Во законски утврдениот рок Агенцијата поднесе барања за 
поведување прекршочни постапки пред надлежен суд. 
 
Мониторингот на изборното медиумско претставување во вестите на програмските сервиси на Македонската радиотелевизија, во вториот круг од 
изборите, уште еднаш докажа дека одредбата од Изборниот законик за тоа како да се подели времето во дневно-информативните емисии е 
несоодветна за новинарско известување на јавен сервис. Имено, Агенцијата и досега јавно бараше промена на законската обврска времето да се 
подели по принципот – 30% за партиите на власт, 30% за партиите во опозиција, 30% за дневните настани од земјата и светот и 10% за 
вонпарламентарните партии. Во вториот круг имаше помалку кандидати, коалициска поддршка меѓу партии од власта и од опозицијата и вкупно 
тројца вонпарламентарни кандидати. Ваквите услови особено јасно покажаа дека јавниот сервис, иако квантитативно и квалитативно ќе обезбеди 
баланс во известувањето за учесниците во кампањата, сепак ќе се најде пред избор дали да се придржува до својата функција на јавен сервис кој 
треба пред сè да ги информира граѓаните за сите актуелни настани во земјата и светот или да и ги ускрати на публиката овие информации за да 
не го надмине лимитот од 30%. Затоа, регулаторот сметаше дека процентуално поголемото време за дневните новости не е основа да се констатира 
дисбаланс или пристрасност во известувањето.  

Бесплатно политичко претставување 
 
Јавниот радиодифузен сервис и Собранискиот канал ги исполнија обврските и во вториот круг од изборната кампања за Локалните избори да 
овозможат бесплатно политичко претставување на учесниците во изборите. Податоците покажаа дека можноста за бесплатно претставување ја 
искористија само кандидатите за градоначалници од коалициите предводени од ВМРО ДПМНЕ и СДСМ. 

Платено политичко рекламирање 
 
Во вториот круг од изборната кампања за Локалните избори, најголем обем платено политичко рекламирање е регистрирано за Коалицијата 
предводена од ВМРО ДПМНЕ (околу 26 часа), потоа за Коалицијата предводена од СДСМ (околу 11 часа), следуваат Беса (околу 5 часа) и ДУИ 
(околу 4 часа). Од телевизиите опфатени со мониторингот, најмногу реклами се емитувани на ТВ Нова (речиси 12 часа) и на ТВ Сител и ТВ Алсат-
М (по околу 5 часа). 

Изборен молк поради прегласување во Општина Чаир  
 
Поради повторување на гласањето во вториот изборен круг од Локалните избори 2017 година во Општина Чаир, Агенцијата на 10 ноември ги 
извести радиодифузерите кои емитуваат програма на национално ниво и радиодифузерите на регионално ниво кои емитуваат програма на 
територија на Скопје, дека од полноќ (11 ноември) до 19 часот на 12 ноември e период на изборен молк, во кој треба да се почитувааат правилата 
согласно Изборниот законик, за известување за време на изборен молк.  
 

Сите информации и извештaи поврзани со Локалните избори се достапни на веб страницата на Агенцијата www.avmu.mk, во посебниот банер 

Избори 2017.   

 

http://www.avmu.mk/
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ул. Македонија бр. 38, 1000 Скопје 

Тел.  (02) 3103400 факс: (02) 3103401 

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

  

 

 

Надзори врз радиодифузери и оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 

Радиодифузери 

 

Агенцијата во ноември изврши повеќе редовни програмски и административни надзори кои беа планирани во Годишните планови за надзори за 
2017 година, а беа реализирани по завршувањето на Локалните избори.  
 
За повеќе одредби од ЗААВМУ, Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз националните телевизии – ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, 
ТВ Алсат-М, ТВ Алфа, ТВ Нова, ТВ Шења, ТВ Арт Чаннел и ТВ Компани 21-М. За одредбите кои се однесуваат на правилата за програми со 
наградно учествување, утврдено е прекршување кај ТВ Алфа, кај ТВ Алсат М, ТВ Телма и ТВ Арт Чаннел прекршување на одредбата за емитување 
изворно создадена програма, додека кај ТВ Нова за неисполнување на квотата за емитувана музика. За утврдените прекршувања на овие 
радиодифузери им беше изречена мерка-опомена.  
 
Редовен административен надзор е извршен врз сите радиодифузери коишто емитуваат телевизиска или радио праграма, за обврската на 
радиодифузерите, најдоцна до 31 октомври 2017 година, во ударните термини на програмата, да ги објават податоците за сопственичка структура, 
уредништво и извори на финансирање во претходната година, и снимка од објавата да достават до Агенцијата. Вкупно 129 радиодифузери ја 
исполнија оваа законска обврска, додека ТВ Дибра Дебар, Радио Лав Охрид и XЕПИРАДИО Скопје, не ја исполнија. 
 
За законските одредби кои се однесуваат на импресум, информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузерите, Агенцијата 
изврши административен надзор, врз националните телевизии – ТВ Сител, ТВ Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алсат-М, ТВ Алфа, ТВ Нова, ТВ Шења, ТВ 
Арт Чаннел и ТВ Компани 21-М. Прекршувања беа констатирани кај ТВ Телма и ТВ Арт Чаннел во делот на импресум, и кај ТВ Арт Чанел за 
податоци што треба да им се направат достапни на корисниците, поради што им е изречена мерка-опомена. 
 
Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

 
Агенцијата во ноември изврши редовен програмски надзор врз работата на операторите Македонски Телеком Скопје и Друштвото за 
телекомуникации и услуги НЕОТЕЛ Скопје, и вонреден програмски надзор врз кабелскиот оператор КДС-Кабел Нет Прилеп за неколку одредби од 
ЗААВМУ – 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, согласно Законот за 
авторските права и сродните права. Кај трите оператори не беа констатирани прекршувања. 
 
Вонреден надзор беше извршен и врз работата на ОНЕ.ВИП ДОО Скопје, за неколку одредби од ЗААВМУ кои се однесуваат на заштита на 
малолетните лица; употреба на јазикот; реемитување на програмски сервиси на домашните радиодифузери само во сервисната зона за која 
радиоифузерите имаат добиено дозвола за ТВ и радио емитување и врз основа на регулирани авторски и сродни права, согласно со Законот за 
авторски права и сродни права. Надзорот покажза дека операторот спротивно на ЗААВМУ, за своите корисници ги реемитувал програмските 
сервиси Duck TV, BNT, Fashion TV, Bloomberg, France 24, CMC, Jugoton, ELTA, ELTA 2, Atlas TV, RTL – хрватски, RTL 2 – хрватски, RTL living – 
хрватски и RTL Kockica – хрватски, кои не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени од Агенцијата. 
 
 

 

 

 

 

 


