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Новинарските стандарди во фокусот на вториот јавен состанок на Агенцијата за 2017 година
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржа вториот јавен состанок за
2017 година. Овој јавен состанок беше посветен на професионалните новинарски принципи и
начините за нивно подобрување. Со цел да се слушне мислењето на дел од фелата на оваа
тема, свои излагања имаа Зоран Фиданоски, член на Советот на Агенцијата; Иван Мирчевски,
претседател на Македонската медиумска асоцијација и директор на ТВ Канал 5; Марина
Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите и Дејан Георѓиевски,
претседател на Центарот за развој на медиуми, кои ги пренесоа своите видувања и искуства
за актуелните аспекти поврзани со медиумите, новинарската одговорност и начините како до
повисоки новинарски стандарди во новинарството.Заедничка констатација на сите учесници е
дека новинарите имаат улога да пренесуваат информации, идеи и мислења и право да
коментираат на чесен, објективен и точен начин, да истражуваат и да ја задржат етиката во
информирањето. Професијата – новинар настојчиво да се унапредува, да се вложува во
доедукација на новинарскиот кадар и квалитетот во начинот на информирање, преку
формирање на така наречените „редакциски школи“ во рамки на медиумите. Медиумите и
новинарите да бидат одраз на доверба и да го штитат јавниот интерес, непристрасни со
интегритет, уредничка независност и саморегулација преку примена на морални санкции кон
оние кои не ги почитуваат професионалните стандарди и Кодексот на новинарите. Да се
овозможи стабилно финансирање на медиумите, а тие пак од друга страна сериозно да ја
сфатат важноста на улогата која треба да ја имаат во општеството, односно неопходноста на
граѓаните да им обезбедат различни вистинити и објективни информации и гледишта за сите
општествено - политички прашања.

Студенти од Колеџот УБТ во посета на Агенцијата
Агенцијата беше домаќин на студенти од Универзитетот за бизнис и технологија – УБТ од
Приштина, Република Косово.
При посетата, студентите имаа можност да се запознаат со секојдневното практично
работење на Агенцијата, нејзините надлежности и начинот на функционирање на Советот на
Агенцијата. Студентите покажаа посебен интерес и изразија задоволство од добиените
информации за медиумската регулација и за работата на медиумската индустрија во
Република Македонија. Агенцијата останува и понатаму отворена за соработка со сите
универзитети и училишта кои имаат интерес за споделување на искуства во областа на
медиумите и медиумската регулација.
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Осуда за напад врз новинарската екипа на ТВ 24 Вести
Агенцијата најостро го осуди нападот врз новинарската екипа на ТВ 24 Вести, кој се случи во центарот на Штип. Агенцијата за сите
претходни напади врз медиумските работници неколкупати реагираше, дека безбедноста на медиумските професионалци во ниту
еден случај не смее да биде загрозена. Агенцијата повторно апелираше да не се попречува работењето на медиумите и
медиумските работници да се остават достоинствено да ги извршуваат своите професионални обврски.

Надзори / изречени мерки
Радиодифузери
Пo службена должност извршен е вонреден програмски надзор врз работата на ТВ КАНАЛ 5, поточно на емисијата „Во центар“ со
Васко Ефтов емитувана на 21 мај 2017 година, со цел да се утврди дали со емитуваната содржина се поттикнува или шири
дискриминација, нетрпеливост или омраза. Со надзорот е констатирано дека нема прекршувањa на Законот.
Извршен е и контролен надзор врз 15 радиодифузери кои до 31 март 2017 година, немаа доставено писмен извештај за
спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или ТВ емитување, а особено за спроведување на програмскиот
концепт. Со спроведениот контролен надзор констатирано е дека сите радиодифузери постапиле согласно законските одредби.
ОЈЕКМ
Извршен е редовен програмски надзор врз работата на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Македонски
Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје. Со надзорот не се констатирани прекршувања.
Редовен програмски надзор за неколку одредби од ЗААВМУ, е извршен и врз работата на СПАЈДЕР-НЕТ Гевгелија и ПЕТ НЕТ
Гевгелија. ПЕТ НЕТ реемитувал нерегистрирани програмски сервиси, додека кај СПАЈДЕР-НЕТ Гевгелија не се констатирани
прекршувања.
Во јуни извршен е контролен програмски надзор врз работата на АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово.
При извршениот контролен програмски надзор кај горенаведените кабелски оператори констатирано е дека истите постапиле во
целост по претходните решенија упатени од Агенцијата.
Агенцијата во јуни 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.
Печатени медиуми
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при редовен административен надзор врз работата на КАПИТАЛ МЕДИА
ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје, издавач на неделниот весник „Капитал“; АРС ЛАМИНА ДОО Скопје, издавач на магазинот „Мини
либи“ и БИРО ПРЕС ДОО Скопје, издавач на магазинот „Порта 3“, утврди непочитување на член 14 став 1 од Законот за
медиуми, при што им изрече мерки – опомени и им наложи во рок од 30 дена од денот на приемот на решението за изрекување
мерка, да го усогласат своето работење согласно законските одредби.
.

NEWSLETTER
Агенцијата изврши редовен административен надзор врз работата на МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје, издавач на на неделникот
„Скопско ехо“, при што не се констатирани прекршувања.
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