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Британскиот амбасадор Чарлс Гарет во работна посета на Агенцијата   

   

Анализа на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за време на Предвремените парламентарни избори 

во 2016г. 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изработи Анализа на поведените прекршочни постапки против 
радиодифузерите за време на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија во 2016 година, за 
сторени повреди на одредбите од Изборниот законик. Целта на Анализата е согледување на резултатите од поведените 
прекршочни постапки, идентификување на факторите кои влијаеја на донесените судски одлуки во овие постапки, како и давање 
препораки со цел подобрување на изборната регулатива.  

Во Анализата се опфатени прекршочните постапки поведени за време на Предвремените парламентарни избори планирани да се 
одржат на 24 април 2016г. (кои не се одржаа), како и прекршочните постапки поведени за време на Предвремените парламентарни 
избори, кои се одржаа на 11 декември 2016г. 

Август, 2017г.                                                                                                                                                                 Бр. 8/2017 

Реакции на Агенцијата - Осуда за инцидентите врз новинарските екипи на порталот Курир.мк и Нова ТВ 

Агенцијата во месец август реагираше и го осуди инцидентот со отстранувањето на снимателот на интернет порталот курир.мк, за 
време на јавна седница на Државната изборна комисија и апелираше да им се овозможи на медиумските работници, непречено да 
известуваат за сите настани и случувања. 

Агенцијата го осуди и нападот врз екипата на порталот Нова ТВ, кој се случи во општина Аеродром, за време на покривање на 
настан на граѓанска иницијатива за собирање потписи против изградба на бегалски кампови и апелираше да се почитува 
достоинството на новинарската професија и да не се попречуваат медиумските работници во извршувањето на нивната 
професионална задача.  

Претставници на Агенцијата, во август, одржаа работна средба со амбасадорот на Велика 
Британија во Македонија, Чарлс Гарет. На средбата се разговараше за мониторингот на радио и 
телевизиските сервиси за Локалните избори 2017, начинот на известување на медиумите и 
извештаите од мониторингот, коишто ги изготвува Агенцијата.   

Анализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2016 година 

Во август Агенцијата ја изработи анализата на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија, во 
2016 година. Во оваа анализа се претставени податоците за вкупниот број и структурата на вработените во аудио и 
аудиовизуелната медиумска индустрија во 2016 година, кои се обезбедени од самите радиодифузери.  

Структурата на вработените е анализирана од аспект на работните места на кои тие биле ангажирани (новинари, уредници, 
управители, технички кадар, реализаторски кадар, маркетинг и преостанат кадар), статусот (редовен работен однос или хонорарен 
ангажман), полот, образованието, како и етничката припадност на вработените во индустријата. 
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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 

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017г. 

По распишувањето на Локалните избори од страна на Собранието на РМ, Агенцијата согласно Изборниот законик, започна со 
мониторинг на известувањето на радиодифузерите за Локалните избори 2017 година. До сите радиодифузери беше испратен 
допис во кој прецизно беа информирани за обврските од Изборниот законик, до коишто треба да се придржуваат до започнувањето 
на изборната кампања.  

Работен состанок за правилата за известување до почетокот на изборната кампања  

  

Десетдневни извештаи од мониторингот на медиумското известување 

За начинот на медиумското известување на радиодифузерите, за Локалните избори 2017, Агенцијата во август објави два 
десетдневни извештаи од мониторингот врз вкупната програма на телевизиските и радио програмските сервиси на државно ниво, 
при што фокусот беше ставен, врз известувањето во една дневно-информативна емисија емитувана во ударното време.  

Првиот десетдневен извештај на Агенцијата, кој го опфати периодот од 7 до 16 август 2017 година, покажа дека радиодифузерите, 
во вестите, генерално ги почитуваат професионалните новинарски стандарди. Кај повеќето медиуми забележливо е настојување 
да обезбедат повеќе разновидни ставови за прашањата и темите кои се обработуваат. Исклучок беа мал број медиуми, кај кои 
може да се забележи тенденција да пренесуваат ставови на субјекти кои споделуваат иста позиција по одредени теми.  

Вториот десетдневен извештај од мониторингот на Агенцијата на медиумското известување, за периодот од 17 до 26 август 2017 
година, покажа дека има општа медиумска тенденција уредувачките политики да бидат отворени за различни ставови во однос на 
тековните општествено-политички настани, состојби и теми. Со мониторингот е забележано дека во централните дневно-
информативни емисии, во повеќе наврати, а некаде и секојдневно, емитувани се прилози што се квалификуваат како 
„псевдонастани или псевдовести“. Во однос на темата „локални избори 2017“, новинарските прилози главно се однесуваа на 
организациските работи во надлежност на Државната изборна комисија. 

Сите информации и извештaи поврзани со Локалните избори се достапни на веб страницата на Агенцијата www.avmu.mk, во 
посебниот банер Избори 2017.  

 

Во рамките на активностите поврзани со мониторингот на Локалните избори 2017 година, 
Агенцијата организираше работен состанок со претставниците на националните телевизии 
и радија, чија тема беа обврските на радиодифузерите во периодот од распишување на 
изборите до започнување на изборната кампања.  

Беше посочено дека Агенцијата во овој период ќе следи дали се почитуваат новинарските 
стандарди и генерално плурализмот на ставовите и гледиштата во известувањето, како и 
забраните за емитување платено политичко рекламирање, реклами финансирани од 
буџетски средства, истовремено учество на уредници, новинари, водители и презентери во 
радио и телевизиски програми и во предизборни активности на политички партии и 
коалиции, забраната за употреба на дискриминација и говор на омраза во известувањето. 

http://www.avmu.mk/

