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Осуда за нападот врз новинарските екипи на ТВ 24 Вести и ПОРТАЛОТ А1.он 

Агенцијата во месец март реагираше и ги осуди нападите врз новинарските екипи на ТВ 24 Вести и интернет порталот А1.он. 

Реакција беше упатена и за вербалниот напад врз новинарот Борјан Јовановски.   

Агенцијата како и неколкупати десега потсети дека нападот врз медиумските професионалци е директен напад врз демократијата и 

слободата на говорот во едно општество, и апелираше да се остават новинарите непречено и достоинствено да ја вршат нивната 

општествено одговорна професија.  

Известување од Основното јавно обвинителство во врска со барањето за постапување против ТВ Сител за поттикнување 

и ширење дискриминација, нетрпеливост и омраза 

Основното јавно обвинителство до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави известување во врска со 

барањето за постапување против ТРД Сител  ДООЕЛ Скопје, поради поттикнување и ширење дискриминација, нетрпеливост и 

омраза во повеќе прилози во четири последователни изданија на дневно-информативната емисија „Дневник“, во 19 и 23 часот, 

емитувани на 2, 3, 4 и 5 декември 2016 година.         

Известувањето од Основното јавно обвинителство е достапно на веб страната на Агенцијата www.avmu.mk.  

Вонреден административен надзор врз Мармакс Степ ДООЕЛ Скопје 

Агенцијата во месец март изврши вонреден административен надзор врз Друштвото за маркетиншки услуги Мармакс Степ ДООЕЛ 
Скопје, издавач на неделникот „Скопско ехо“. Целта на надзорот беше да се констатира дали издавачот на овој неделник, ја 
исполнил обврската од член 14 став 1 од Законот за медиуми, односно објавување на податоци за седиште и уредништво, назив и 
адреса на печатница, датум на печатење или препечатување, како и број на печатени примероци.   

Со надзорот е констатирано, дека овој субјект во изданието бр.18 на неделникот „Скопско ехо“, од 23 март 2017 година, не ја 
исполнил во целост оваа законска обврска.   

Доделување / одземање дозволи за ТВ емитување 

Во месец март Советот на Агенцијата донесе одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска 
комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово. Овој 
радиодифузер доби дозвола за емитување на програмски сервис со специјализиран формат кој има забавна функција, на албански 
јазик, на подрачјето на радиодифузниот регион Д8 – Попова Шапка.  

Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно неплатен надоместок за дозвола за ТВ емитување, 
Советот на Агенцијата донесе одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица. 
Донесена е и одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата на ТВ Скопје ДОО Скопје, поради тоа што овој 
радиодифузер го плати надоместокот за дозвола.   

http://www.avmu.mk/


                             

NEWSLETTER 

 

13-ти Поткомитет за иновации, информатичко општество и социјална политика во Брисел  

  

 

Првиот јавен состанок Агенцијата го посвети на Изборниот процес во 2016 година  

  
 
Агенцијата зема учество и на третата подгрупа на ЕРГА за саморегулација и корегулација, која беше формирана со усвојување на 
програмата на ЕРГА за 2017 година и во која учествуваат 23 регулаторни тела. Двете средби се одржаа во Брисел, Белгија. 
 
На состанокот, Агенцијата ги презентираше и поведените прекршочни постапки против радиодифузерите за Предвремените 
парламентарни избори во 2016 години, како и резултатите од прекршочни постапки. Покренати се 63 прекршочни постапки, од кои 43 
прекршочни постапки-опомена и 20 прекршочни постапки-глоба. Роковите во кои првостепените судови донеле одлука по 
поднесените барања за поведување на прекршочна постапка, варира од 2 до 104 дена, од денот на поднесувањето на барањето до 
судот, додека роковите дадени од страна на првостепените судови за вложување жалба на нивните пресуди со кои е изречена 
опомена, се движи од 24 часа, 48 часа и 8 дена. Рокот во кој Апелациониот суд одлучувал по поднесените жалби, варира, од 1 до 3 
дена.    

Агенцијата ги претстави и забелешките и размислувањата за Изборниот законик, кој низ годините неколкупати се менуваше 
непосредно пред секој изборен процес. Поради констатираните недостатоци во дел од одредбите поврзани со медиумското 
претставување, Агенцијата смета дека се неопходни промени кои се однесуваат на мониторингот на интернет порталите; правилата 
за правично, избалансирано и непристрасно известување; бесплатното претставување на Собранискиот канал; платеното политичко 
рекламирање; обврските за известување на ДИК и казнените одредби и рокови за постапување. 

 

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  

  

На 14 март во Брисел, се одржа 13-от Поткомитет за иновации, информатичко општество и 
социјална политика. Во рамки на Поткомитетот беа презентирани активностите  на Агенцијата, 
согласно медиумската легислатива и Изборниот законик. 

Заклучоците на Европската комисија кои произлегоа од Поткомитетот се во насока дека Агенцијата 
ќе продолжи да обезбедува независност, предвидливост и транспарентност како регулаторно тело 
за медиуми, особено имајќи ја предвид важноста на Агенцијата како тело кое гарантира едно од 
најосновните права кое е есенцијално за владеењето на правото, како и дека Агенцијата ќе ја следи 
активно ревизијата на Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги.   

Агенцијата на 30 март го одржа првиот јавен состанок за 2017 година. На почетокот на настанот, 
беа презентирани спроведените активности на Агенцијата согласно Годишната програма за 
работа за изминатото тромесечје, во делот на надзорите, активностите кои произлегоа од 
предлозите на Привремената комисија за следење на изборно медиумско претставување, 
статусот на доделени/одземени дозволи за радио и тв емитување, изготвените анализи и 
извештаи. Агенцијата учествуваше на седмата средба на ЕРГА, во чии рамки беше разгледан 
предложениот документ за Мисијата на ЕРГА, и беше презентирана Студијата за промовирање 
европски дела во аудиовизуелните медиумски сервиси и Извештајот за алатките за заштита на 
децата во областа на аудиовизуелни медиумски услуги. 

http://www.avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3179%3A13-&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
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