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Oдржана регионална конференција на регулаторни тела за медиуми  

 

Интервју за медиумската соработка помеѓу регулаторните тела на Македонија и Бугарија - ТВ Канал 5 

 

Септември, 2017г.                                                                                                                                                        Бр. 9/2017 

По повод 20 години од своето постоење, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги во септември беше домаќин на регионална конференција на 
регулаторни тела за медиуми. На конференцијата присуствуваа претставници на 
регулаторните тела од Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија, Косово и 
Бугарија и претставници на граѓански организации кои делуваат во сферата на 
медиумите, институции и медиумски професионалци.  

На конференцијата се разговараше за професионалните новинарски стандарди 
во медиумските програми и за улогата на регулаторните тела; за политичкиот 
плурализам надвор од изборни процеси и за влијанието на медиумската политика 
во развојот на медиумската писменост.  

Билатерална средба помеѓу регулаторните тела на Република Бугарија и Република Македонија 

  

Во однос на професионалните стандарди, кои речиси секаде во регионот се предмет на саморегулација, беше констатирано дека 
треба да се засилат механизмите на саморегулација и да се зајакне соработката меѓу регулаторните и саморегулаторните тела. За 
плурализмот, уште еднаш беше потенцирано дека е неопходно медиумите објективно и непристрасно да ги прикажуваат настаните, 
со еднаков третман на различните гледишта и мислења, за да и се овозможи на јавноста слободно да оформи мислење за одделни 
настани и прашања. Претставените искуства на регулаторите околу нивната улога и надлежности во врска со медиумската 
писменост покажаа дека праксата во регионот е различна. Иако најголем дел од регулаторните тела немаат формална одговорност, 
сепак активно работат на промоција на медиумската писменост. 

Во насока на продлабочување на меѓусебните односи и размена на искуства во областа на 
медиумската регулација, беше одржана билатерална средба со претставници на 
регулаторното тело за електронски медиуми на Република Бугарија. На средбата се 
разговараше за повеќе прашања, со акцент на практичните искуства на двата регулатора од 
мониторингот на медиумското известување за време на изборните процеси и за активностите 
на Агенцијата за развој на медиумската писменост. 

Претставниците на Советот за електронски медиуми на Бугарија, разменија искуства и со 
членовите на Советот на Агенцијата во поглед на нивната улога, надлежности и начин на 
функционирање.   

По одржаната билатерална средба помеѓу двете регулаторни тела за медиуми, директорот на 
Агенцијата д-р Зоран Трајчевски и Марија Стојанова, член на Советот за електронски медиуми на 
Република Бугарија, имаа заедничко интервју за вестите на Канал 5 телевизија.  

Како што истакна директорот Трајчевски, се работи за одлична повеќегодишна соработка помеѓу двата 
регулатори, и истатата е во функција на споделување на добрите искуства и практики и усогласување 
на медиумската регулатива, посебно во делот на преземање мерки во текот и надвор од изборниот 
процес. Целото интервју може да се погледне на веб страницата на Агенцијата www.avmu.mk.  

http://avmu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=3364%3A-o-&catid=88%3Asoopstenija-media&Itemid=313&lang=mk
http://www.avmu.mk/


                        NEWSLETTER  

 
 

 

 

  

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2017г. 

Согласно роковникот за изборни дејствија, од понеделник 25 септември 2017 година, започна изборната кампања за Локалните 
избори. Агенцијата со допис ги извести сите комерцијални радиодифузери и Јавниот радиодифузен сервис, дека ќе продолжи со 
мониторингот на изборното медиумско претставување, во согласност со одредбите од Изборниот законик што се применуваат за 
време на изборната кампања.  

Десетдневни извештаи од мониторингот на медиумското известување до почеток на изборна кампања 

За начинот на медиумското известување на радиодифузерите, за Локалните избори 2017, Агенцијата во септември објави три 
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.  

Извештајот од мониторингот на изборното медиумско известување за периодот од 27 август до 5 септември 2017 година, покажa 
дека радиодифузерите продолжиле да ја следат востановената уредувачка политика при известувањето. Квантитативно 
најприсутна беше Владата – преку информирање за внатрешно-политичките и за надворешно-политичките активности, од кои во 
фокусот особено беше посетата на министерот за надворешни работи на Република Грција Никос Коѕијас на Република 
Македонија. За начинот на известување на ТВ Алфа и ТВ Нова, забележано е непочитување на професионалното начело за 
еднаков третман на различните гледишта, а кај ТВ Нова дополнително и непочитување на начелото за пресумпција на невиност. 

Десетдневниот извештај за периодот од 6 до 15 септември 2017 година, покажа дека повеќето телевизии и радија се придржуваат 
кон професионалните стандарди, некои заземајќи критичка позиција кон власта. Сепак кај неколку програмски сервиси се забележа 
отклонување. Општа констатација е дека покрај редовните секојдневни информации, медиумите ја обработувале темата за 
„локалните избори“ се повеќе применувајќи аналитички пристап, поради периодот на официјални партиски кандидатури за 
градоначалници, затворањето на увидот во единствениот Избирачки список, и процесот на започнување на изборната кампања. Во 
овој период МРТ 1, при информирањето за политичките партии, целосно беше фокусиран на двете најголеми партии – од 
опозицијата и од власта, и речиси и да не информираше за другите партии/независни кандидати, кои исто така, подготвуваа 
кандидатски листи и имаа други активности. Известувањето на ТВ Алфа и ТВ Нова, укажуваше на прекршување на начелото за 
објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на различните гледишта и мислења, додека кај Радио 
Слободна Македонија забележано е пренесување информации за една политичка партија, и минимални информации за други 
политички партии. 

Во последниот извештај за периодот пред почетокот на изборната кампања, што се однесува на периодот од 16 до 24 септември, 
според наодите од мониторингот на медиумското известување на радиодифузерите стриктно за темата – Локални избори, како 
најзастапени може да се издвојат новинарските вести и извештаи за завршните организациски работи што ги спроведе Државната 
изборна комисија. И во овој извештаен период, МРТ 1 не ја следеше одредбата од своите Правила за медиумско покривање на 
Локалните избори 2017, според која во вестите до почетокот на изборната кампања „ќе обезбеди избалансираност во 
известувањето за активностите на политичките партии од власта и од опозицијата што се претставени во Собранието на 
Република Македонија“. ТВ Нова и ТВ Алфа, иако со помал обем од претходните извештајни периоди, останаа фокусирани на 
информациите за активностите, ставовите и реакциите на најголемата опозициска партија. Радио Слободна Македонија повторно 
ја репризираше емисијата „Земјо Македонска, која изобилува со вулгарен и непристоен речник, односно е во спротивност со 
професионалното начело за негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот и за заштита на приватноста и 
достоинството на личноста. 

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

 

http://www.avmu.mk/
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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 

Надзори врз Радиодифузери 
 
Редовни надзори 
 
Програмски надзор за обврските за обезбедување квоти за европски дела и дела од независни продуценти, Агенцијата спроведе 
врз ТВ Нова, при кој утврди дека ги исполнила законските обврски. За различни законски одредби, извршен е програмски и 
административен надзор врз МРТ 2, каде е забележано дека - во дел од програмите не се објавени податоци што радиодифузерот 
е должен да ги емитува на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис; промотивните најави за играната програма 
„Bisha e madhe“ (Голем свер) се емитувани без да бидат означени со визуелниот знак, што ја сигнализира категоријата програма 
што се најавува; не е испочитуван законскиот минимум од 60% за емитување изворно создадена програма во РМ на јазиците на 
немнозинските заедници; во рамки на Светското првенство во атлетика во Лондон, во пренос во живо, емитуван е дел од преносот 
без да биде преведен на албански јазик или на другите јазици на немнозинските заедници на којшто МРТ 2 емитува програма. 
Поради овие констатирани прекршувања, на МТВ 2 и се изречени три мерки-опомена.  
Редовен програмски и административен надзор, извршен е и врз МРТ 1. Надзорите се однесуваа на обврските за објавување 
импресум, информации достапни на корисниците и за знакот за идентификација на радиодифузерот, обврските за квотата за 
музика на македонски јазик/јазиците на етничките заедници кои не се мнозинство во РМ и квотата за изворно создадена програма 
на македонски или на јазиците на немнозинските заедници во РМ; употребата на јазикот во програмата, правилата за емитување 
на аудиовизуелни комерцијални комуникации, пласирање производи, спонзорство и заштита на малолетните лица. Надзорот 
покажа дека сите законски обврски се испочитувани.    
 
Вонредни надзори  

 

За почитување на начелата за вршење дејност, Агенцијата по службена должност, изврши два вонредни програмски надзори, врз 
ТВ Нова. Со првиот надзор е констатирано дека со повеќе изнесени тврдења, во емисијата „Отворено студио“, со наслов испишан 
на телоп „За или против геј бракови“, ТВ Нова ги прекрши начелата за вршење радиодифузна дејност, во поглед на еднаквоста на 
правата и слободите на луѓето по сите основи и во поглед на начелото за објективно и непристрасно прикажување на настаните. 
Вториот надзор е за дневно-информативната емисија „Дневен бриф на Нова“ поточно на прилогот „Обвинителен акт против 
гинекологот кој презентирал лажна бременост на пациентка“, во кој телевизијата го открива идентитетот на гинекологот и однапред 
го осудува, со што го прекрши начелото за пресумпција на невиност. За констатираното непочитување на законските одредби 
Агенцијата до ТВ Нова достави писмено укажување. 

Надзори врз Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 
Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз работата на СКУПИ КАБЛЕ Скопје и КАБЕЛ Струмица за правилата, за 
емитување или реемитување на порнографија; за титлување на програмските сервиси на македонски јазик или на јазикот на 
заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во РМ; и за реемитување на програмски сервиси 
регистрирани согласно закон и реемитување програмски сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која 
радиодифузерите имаат дозвола за радио или ТВ емитување. Надзорот покажа дека двата кабелски оператори постапиле 
согласно законските одредби. 
 
Извршен е и вонреден надзор врз работата на ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП од Куманово, за почитување  
на обврските од ЗААВМУ, каде е констатирано реемитување на програмскиот сервис Tring Action, кој не е опфатен со потврдите за 
регистрација на програмските сервиси издадени од Агенцијата.  


