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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во мај отпочна активности за 
подготовка на Стратегијата за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2018 
до 2022 година. Целта на Стратегијата е да се мапираат тековните состојби во коишто се 
наоѓаат аудио и аудиовизуелната дејност, да се утврдат цели и насоки за развој на овие 
дејности во следните пет години, како и да се опфатат и соодветно адресираат сите клучни 
прашања на засегнатите страни во медиумската дејност. Планирано е Стратегијата да биде 
резултат на широк консултациски процес со сите чинители во индустријата, невладините 
организации, институциите и субјектите коишто подлежат на регулација.  

Допис до ТВ Нова за непочитувањето на начелата за вршење на дејноста 

При мониторингот на известувањето на радиодифузерите за случувањата во Собранието на Република Македонија од 27 април 
2017 година, Агенцијата воочи дека и при известувањето на ТВ Нова Скопје, во два информативни блока (Дневен бриф) и (ТВ 
Нова Вести) не се почитувани професионалните начела за вршење на дејноста, односно дека телевизијата не обезбедила 
објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на различните гледишта и мислења, и овозможување на 
слободно оформување на мислењето на публиката за одделни настани и прашања, што е спротивно на член 61 од ЗААВМУ. За 
констираните непочитувања, Агенцијата достави допис до радиодифузерот. 

Допис до Програмскиот совет на МРТ за преразгледување на известувањето на Јавниот сервис 

На почетокот на месец мај, Агенцијата го повика Програмскиот совет на МРТ, како орган кој има законска обврска да ги штити 
интересите на јавноста во поглед на програмските содржини што ги емитува Јавниот сервис, да го преразгледа известувањето на 
МРТ во врска со случувањата во Собранието на Република Македонија од 27 април 2017 година.  

Ваквиот повик следеше, откако Агенцијата при мониторингот на известувањето на радиодифузерите за овие настани, воочи дека 
Јавниот сервис не обезбеди навремено информирање за настаните во Собранието на РМ, делови од репортерските јавувања не 
беа во согласност со улогата и функциите на јавниот сервис и не беа организирани актуелни-информативни програми во кои ќе се 
дебатира за овие општествено-политички случувања кои се од исклучително јавен интерес.  

Сите материјали поврзани со Стратегијата, можат да се најдат на веб страната на Агенцијата во посебниот во банер „Стратегија 

2018-2022 година“, а предлози и мислења за Стратегијата можат да се достават на е-адресата strategija2022@avmu.mk  

Мислење од Комисијата за заштита од дискриминација во однос на претставка против ТВ Сител 

Комисијата за заштита од дискриминација на Република Македонија до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во 
месец мај достави Допис - мислење со кое не се утврдува дискриминација по основ на етничка припадност и/или возраст, во 
случајот кој Агенцијата го иницираше против ТВ Сител. Претставката против ТВ Сител беше поднесена за прилози именувани како 
„Двојазичноста има цена“, емитувани на 2, 3, 4, и 5 декември 2016 година. 
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Објавени податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, јануари-април 

2017г. 

Во мај, Агенцијата го објави извештајот со податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на 

телевизиските станици, за периодот јануари-април 2017 година. 

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 

  

Реакција на Агенцијата – да не се попречува работењето на медиумите 

Регионалната телевизија Телеканал А1 од Струмица, во мај ја извести Агенцијата, дека во последнава година се соочува со 

заканувачки настани, меѓу кои последен е писмо со заканувачка содржина, а за ова дејствие, телевизијата го известила и СВР 

Струмица. Агенцијата и во овој случај го повтори својот принципиелен став, дека ниту еден медиум не смее да биде попречуван 

во својата работа, односно, дека на медиумите треба да им бидат овозможени потребните услови за да ја извршуваат својата 

функција. 

Надзори врз радиодифузери 

Агенцијата во мај изврши вонреден административен надзор врз работата на сите радија и телевизии коишто емитуваат 
програма, со цел да констатира дали некој радиодифузер извршил промена на сопственичката структура без претходно да ја 
извести Агенцијата и пред истата да биде одобрена од страна на Агенцијата. Со надзорот е констатирано дека сите 
радиодифузери постапиле согласно законската регулатива.  

По добиена претставка, Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТВ 24 ВЕСТИ, со цел да утврди дали во 
емисијата “24 Анализа – Излез од кризата или политички маркетинг“ емитувана на 4 април 2017 година, бил прекршен членот 61 
од ЗААВМУ, во делот за непристрасно прикажување на настаните и во исполнувањето на професионалните стандарди. 
Надзорот покажа дека не се прекршени програмските начела за вршање дејност. 

Агенцијата по добиена претставка, изврши вонреден програмски надзор и врз ТВ-КАНАЛ ВИС Струмица, при што утврди дека 
играниот филм Furious 7 од 2015 година, седмото продолжение од серијата акциски филмови Fast & Furious, е емитуван без 
договор за уредени права за емитување, склучен со имателот на правата. За сторениот прекршок Агенцијата на овој 
радиодифузер му изрече Решение за преземање мерка-опомена и му наложи веднаш по приемот на ова Решение, да го 
усогласи своето работење согласно законските одредби.    

Агенцијата по службена должност во мај изврши вонреден програмски надзор врз работата на АЛФА ТВ Скопје, за емитуваните 
Вести во 17:30 и 23:00 часот, на 15 мај 2017 година, каде утврди дека спротивно на член 48 од ЗААВМУ (посебни забрани), со 
прилогот насловен „Ромите на речиси секоја раскрсница малтретираат граѓани – има ли стратегија за справување со овој 
проблем“, Алфа ТВ Скопје поттикнува и шири дискриминација кон Ромите врз основа на етничка припадност и на припадност на 
маргинализирана група, за што е известена и Комисијата за заштита од дискриминација за нејзино понатамошно постапување. 

Во месец мај, Агенцијата изврши контролен надзор врз работата на ТВ Сител 3 Скопје, при што констатираше дека спротивно на 
законот, радиодифузерот на 20 април и 4 мај 2017 година, во рамките на емисијата „Спортско студио“ емитуваше делови од 
програмата на странски јазици, без превод на македонски јазик.   


