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  Новинари од повеќе европски медиуми во посета на Агенцијата 

  

На средбата беа посочени надлежностите на Агенцијата, како и активностите кои регулаторот ги презема во однос на медиумската писменост, 
обезбедување на достапност до медиумите за лицата со сетилна попреченост, третманот на родовите прашања, правото на одговор и исправка, 
и професионалните стандарди во медиумите. Новинарите имаа можност да се запознаат и со карактеристиките на новиот систем за мониторинг 
на медиумските содржини - FROPS, набавен со финансиска поддршка од ЕУ преку проектот ИПА 2011.  

Април, 2017г.                                                                                                                                                                 Бр. 4/2017 

Реакции на Агенцијата - Радиодифузерите да се придржуваат до професионалните начела за вршење на дејноста и Осуда 
на насилството врз новинарите за време на случувањата во Собранието на РМ 

Агенцијата во месец април, преку соопштение испрати две реакции до медиумите. Во првиот случај ja поддржа реакцијата на Советот за етика 
во медиумите, и ги повика радиодифузерите стриктно да се придржуваат до професионалните начела за вршење на дејноста, водејќи сметка за 
улогата што ја имаат во обезбедувањето информации и контекст во кој граѓаните слободно ќе формираат мислење за настаните. Агенцијата 
притоа нагласи дека ги следи програмите на радиодифузерите и реагира во случаите кога ги прекршуваат законските одредби или кога 
медиумите се попречени во извршувањето на нивната работа. 

Во вториот случај, Агенцијата најостро го осуди насилството врз новинарите и новинарските екипи, за време на случувањата во Собранието на 
Република Македонија, и посочи дека во време на тензични мигови, од огромно значење е да им се овозможи на медиумските професионалци 
непречено и безбедно да ја извршуваат својата работа. Агенцијата потенцираше дека и медиумите треба да бидат дораснати на тежината на 
својата улога и да ја преземат одговорноста да известуваат објективно и непристрасно, да не пренесуваат шпекулации и непроверени 
информации, но и да не сокриваат факти и да не ја подгреваат тензијата.   

Промовирана Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија  

  

На настанот беше најавен и првиот проект на Мрежата, кој е во тек и опфаќа подготовка на ДВД со материјали и информации за медиумската 
писменост, наменети за основните училишта во Република Македонија. Агенцијата го промовираше и новиот леток со информации за 
медиумската писменост, кој во основните училиштата ќе биде дистрибуиран заедно со ДВД-то, а ќе биде распространет и до пошироката 
јавност, како една од активностите на Агенцијата за подигнување на свесноста на граѓаните за важноста на медиумската писменост.  

Поддршка за формирањето на Мрежата, изрази и амбасадорот на Делегацијата на Европската унија, кој посочи дека медиумската писменост е 
особено важна за здрава демократија и за медиумските слободи и плурализмот. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во месец април беше домаќин на новинари 
од неколку европски медиуми, меѓу кои: радијата (Deutsche Welle – Германија; Rai3, Radio Popolare – 
Италија; и National Spanish radio – Шпанија), печатените медиуми (Wiener Zеitung – Австрија; La Libre 
– Белгија; Trud – Бугарија; Hospodarske Noviny – Чешка; Luxemburger Wort – Луксембург; Evenimentul 
Zilei – Романија; Altinget – Шведска; Groene Amsterdammer – Холандија; The Gardian – Велика 
Британија), телевизијата ORF – Австрија и новинската агенција Athens news agency – Грција. Целта 
на посетата на новинарите беше одблизу да се запознаат со работењето на регулаторното тело, а 
особено со начинот на вршење мониторинг.  

При крајот на месец април, Агенцијата свечено ја промовираше Мрежата за медиумска писменост на Република 
Македонија, чија цел е унапредување на соработката меѓу различните чинители во македонското општество кои 
креираат и спроведуваат политики и реализираат активности и проекти во сферата на медиумската писменост. 
Мрежата има 34 основачи - образовни установи, граѓански организации, медиуми и државни институции, меѓу кои 
и две министерства – Министерство за образование и Министерство за труд и социјална политика. Мрежата е 
отворена за нови членови, кои можат да и пристапат со потпишување и депонирање Пристапница. 

 

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3231%3A2017-04-27-11-00-42&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
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Надзори / изречени мерки врз радиодифузери, печатени медиуми, ОЈЕКМ  
 

Радиодифузери  

Согласно Годишниот план за вршење административен надзор врз радиодифузерите, Агенцијата во април изврши повеќе редовни надзори врз 
работата на сите радиодифузери - вкупно 131, коишто емитуваа телевизиска или радио програма во 2016 година. Надзорите се однесуваа на 
почитувањето на членот 15 ставови 1, 3 и 5 од Законот за медиуми. Надзорот за исполнувањето на обврската на радиодифузерите, на посебен 
образец да достават податоци за сопственичката структура најдоцна до 31 март 2017 година (член 15, став 1), покажа дека сите радиодифузери ја 
исполнија оваа законска обврска. Надзорот за исполнувањето на обврската на радиодифузерите, најмалку три пати годишно, на сопствената 
програма во ударните термини, да ги објават податоците за сопственичката структура и изворите за финансирање на претходната година, и 
снимка од објавата да достават до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето (член 15 став 3), покажа дека само едно локално радио 
не ја исполни обврската. Со надзорот за почитувањето на обврската на радиодифузерите, до Агенцијата да достават писмен извештај, за 
спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување, а особено спроведување на програмскиот концепт, 
најдоцна до 31 март 2017 година (член 15 став 5), Агенцијата утврди дека 13 радиодифузери не ја исполнија обврската. На сите радиодифузери 
кај кои беа констатирани прекршувања им беше изречена мерка-опомена и даден рок од 45 дена за усогласување со законските обврски.  

Агенцијата по службена должност изврши и вонреден програмски надзор врз работата на сите национални радија, чија цел беше да се утврди, 
дали била обезбедена квотата за македонска музика. Само Радио Слободна Македонија не обезбеди најмалку 40% од емитуваната музика во 
текот на денот да биде на македонски јазик и/или од македонски автори. По поднесена претставка, Агенцијата изврши и вонреден програмски 
надзор врз работата на ТВ Телма, за почитувањето на член 61 од ЗААВМУ (начела за вршење на дејноста), во изданието на актуелно-
информативната емисија „Топ Тема“, емитувана на 31 март 2017 година. Со надзорот се утврди дека не е сторено прекршување на законските 
начела.  

Печатени медиуми 

Агенцијата во месец април изврши редовен административен надзор врз работата на 21 издавач на печатени медиуми. Надзорот се изврши со 
цел да се утврди, дали издавачите на печатени медиуми ги објавиле податоците за сопственичка структура во најмалку еден дневен весник, 
еднаш годишно, најдоцна до 31 март 2017 година, и дали доставиле исечок од објавата до Агенцијата, во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето (член 15 став 2 од Законот за медиуми). Со надзорот се констатираше дека 2 издавачи на печатени медиуми, не ја исполнија оваа 
законска обврска, поради што им беше изречена мерка-опомена, и даден рок од 45 дена, да го усогласат своето работење согласно законските 
одредби.  

Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

Контролен програмски надзор, Агенцијата во април изврши врз работата на 24 кабелски оператори, со цел да констатира дали овие оператори 
постапиле во целост, делумно или не постапиле по решенијата за преземање мерка – опомена,  упатени од Агенцијата, по извршен претходен 
вонреден програмски надзор. Констатирано е дека 19 кабелски оператори, постапија во целост по решенијата упатени од Агенцијата, додека 5 
оператори доставија известување дека престанале да ја вршат дејноста, поради што беа избришани од регистарот на оператори кои реемитуваат 
програмски пакети.  

 

Објавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно локално радио на подрачјето на општина Штип 

Агенцијата во април објави јавен конкурс за доделување една дозвола на непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на 
програмски сервис на ромски и македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Штип.  

  

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  
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