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Рајнхард Прибе и неговиот експертски тим во посета на Агенцијата  

 

 

Јули, 2017г.                                                                                                                                                                 Бр. 7/2017 

Во рамките на спроведувањето на Итните реформски приоритети кои произлегоа од 
Извештајот со препораки од 2015 година, Директорот и членови на Советот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 20 јули 2017 година, одржаа 
работна средба со експертскиот тим предводен од Рајнхард Прибе.  

На средбата се разговараше за начинот на функционирање на регулаторното тело по 
стапувањето во сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот 
за медиуми, политичката и финансиската независност на Агенцијата, нејзината 
транспарентност, како и за слабостите во медиумската сфера и потребата за нивно 
надминување, особено во поглед на санкционирањето на говорот на омраза, 
почитувањето на професионалните новинарски стандарди и обезбедувањето услови за 
непречено вршење на работата на новинарите.   

Реакции на Агенцијата за попречување на новинарите во вршењето на нивната работа 

Агенцијата во јули на двапати реагираше за попречување на новинарите во вршењето на нивната професионална обврска. Во 
првиот случај, по доставено известување од телевизијата Канал Вис од Струмица, дека нивната новинарската екипа која следела 
јавна седница на Советот на Општина Ново Село, не само што била попречена да ја извршува својата професионална обврска 
туку била изложена и на вербални напади. Агенцијата во однос на овој инцидент, ги осуди сите форми на притисок и навреди врз 
новинарите и медиумските работници и повторно повика да се почитува како достоинството на новинарската професија така и 
личното достоинство на медиумските професионалци. 

Во вториот случај, Агенцијата го осуди инцидентот во општина Чаир, при кој новинарска екипа на ТВ Шења била изложена на 
закани од страна на лица, кои тврделе дека се симпатизери на политичка партија. Агенцијата посочи дека суштината на 
новинарската професија е да се обезбеди јавноста да биде информирана за сите прашања и оттаму, новинарите не смеат да 
бидат попречувани при известувањето за кој било проблем без оглед дали тој ги засега сите граѓани или населението на некоја 
локална заедница. Воедно, Агенцијата потсети дека обезбедувањето услови за непречено работење на медиумите е неопходен 
предуслов за функционирањето и развојот на едно демократко општество. 

 

Потпишан Меморандум за соработка со Правниот факултет „Јустинијан Први“  
 

  

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Правниот факултет „Јустинијан Први“, 
на 7 јули 2017 година, склучија Меморандум за соработка, со цел продлабочување на 
соработката која ќе придонесе за размена на искуства, и потврда на заедничката заложба и 
интерес за унапредување на високо образовната, научно-истражувачка и апликативна дејност. 

Двете институции ќе соработуваат во изработката на заеднички истражувачки проекти и ќе си 
даваат меѓусебна поддршка при организација на семинари, научни собири, тркалезни маси и 
друг вид на настани од заеднички интерес, додека за студентите на факултетот се отвора 
можност за реализирање на практична настава во Агенцијата. 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3302%3A2017-07-07-10-32-03&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
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Ставови и мислења на Агенцијата за предложените медиумски реформи  

Во врска со предложените реформи во медиумскиот сектор, опфатени во Програмата на Владата на Република Македонија, 
Планот 369, Барањето за итните реформи на петте здруженија/организации и Предлог-законот за изменување и дополнување на 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од март 2016 година,  Агенцијата се произнесе со свои ставови и мислења. 
Ставовите и мислењата за предложените медиумски реформи Агенцијата ги достави до Министерството за информатичко 
општество и администрација и до сите медиуми, и јавно ги објави на својата веб страница. 

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 

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станици, мај и јуни 2017 година  

Агенцијата во јули на својата веб страница, ги објави податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната 
гледаност на телевизиските станици за периодот мај и јуни 2017 година. 

Надзори/изречени мерки 
 
Редовни надзори 
 
Во јули, Агенцијата изврши програмски надзор врз 13 радиодифузери, за обврската - исполнување на квота за европски 
аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти. Надзорот покажа дека сите радиодифузери постапиле согласно законските 
одредби.  
 
Извршен е и административен надзор врз сите 130 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма, за обврската -  
објава на податоци заклучно со 30 јуни 2017 година, за сопственичка структура, уредништво и за изворите за финансирање во 
претходната година, и достава на  снимката од објавата на податоците до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето. Надзорот и во овој случај покажа дека сите 130 радиодифузери ја исполниле законската обврска.   
 
Вонредни надзори 

Врз регионалното радио РФМ Скопје извршен е вонреден надзор за утврдување на знакот за идентификација, при што е 
констатирано дека е поинаков од оној што е утврден во дозволата за радио емитување, а за промената на истиот Агенцијата не е 
известена. Агенцијата за ова законско прекршување на радиодифузерот му изрече мерка-опомена.  

Вонреден надзор е извршен и врз кабелскиот оператор МУЛТИМЕДИЈА – НЕТ, на кого поради реемитување на програмските 
сервиси Cartoon Network и Boomerang, коишто не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени од 
Агенцијата, му е издадено решение за опоменување и за исклучување на реемитувањето на овие програмски сервиси. 

Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година  

Агенцијата ја изработи Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година. Во оваа анализа се 
претставени податоци за бројот на радиодифузерите, нивните економски перформанси во 2016 година (вкупните приходи, 
структурата на приходите, вкупните трошоци и структурата на трошоците, финансискиот резултат од работењето, како и 
просечниот број на вработени во редовен работен однос) и податоци за гледаноста на телевизиите и слушаноста на 
радиостаниците во 2016 година. 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3323%3A2017-07-28-11-13-55&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3317%3A-2016-&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk

