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Презентирани резултатите од Истражувањето на медиумската писменост кај возрасната популација во РМ 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во февруари ги презентираше 

резултатите од Истражувањето на медиумската писменост кај возрасната популација во 

Република Македонија. Станува збор за истражување од исклучителна важност зашто е 

прво од ваков вид во Македонија и ќе претставува основа за градењето политики и 

планирањето проекти за унапредување на медиумската писменост во Македонија, како и 

репер за мерење на нивната успешност, изјави д-р Зоран Трајчевски, директор на 

Агенцијата во воведниот дел од настанот. 

 
За прашањата поврзани со критичкото разбирање на медиумските содржини и со подготвеноста на граѓаните да земат активно 

учество во демократските процеси во општеството, свое излагање имаше Надежда Поп-Костова од Таргет комуникации, кои за 

потребите на Агенцијата го спроведоа ова истражување. Деталните резултати од истражувањето во кои одговорите на 

поставените прашања се прикажани разделено според демографските карактеристики на примерокот, а со цел да се овозможи на 

институциите, истражувачите и сите заинтересирани чинители да ги користат во зависност од потребите на анализите и 

документите што ги изработуваат, се објавени на веб страната на Агенцијата. 

 
На настанот беше отворена и дебата за формирање на мрежа за медиумска писменост, која би била составена од релевантни 

чинители (јавни институции и министерства, приватни и јавни радиодифузери, граѓански организации и образовни институции). 

Целта е да се олесни комуникацијата помеѓу различните чинители во општеството кои имаат улога во развојот на медиумската 

писменост и да се овозможи поблиска соработка меѓу нив. Агенцијата смета дека преку споделување информации во мрежата, 

секој може да придонесе во реализацијата на проектите, како и дека би било корисно информациите и новостите да се објавуваат 

преку онлајн билтен или да се информира за нив европската јавност преку Европската асоцијација за интересите на гледачите, со 

која Агенцијата има склучено договор за соработка. Агенцијата најави дека подготвува и материјал за медиумска писменост (ДВД и 

кратка брошура) кој ќе биде наменет за користење на наставниците во основните училишта, при планирањето на содржините за 

медиумска писменост. 
 

 

Потсетување на радиодифузерите за обврските утврдени во дозволата и за емитуваните европски 

аудиовизуелни дела во 2016г. 

 
Агенцијата во февруари ги потсети радиодифузерите дека согласно одредбите од член 15 став 5 од Законот за медиуми, имаат 

обврска најдоцна до 31 март 2017 година, до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на посебен образец да 

достават извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио или телевизиско емитување.  
Исто така, радиодифузерите коишто емитуваат телевизиски програмски сервиси на државно ниво, согласно член 91 од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се должни најдоцна до 31 март 2017 година, преку посебен образец, да ја известат 

Агенцијата за емитуваните европски аудиовизуелни дела и дела произведени од независни продуценти, во претходната 

календарска година. 
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Редовен надзор врз радиодифузерите и ОЈЕКМ 
 

Агенцијата во февруари изврши редовен програмски надзор врз работата на Македонска Радиотелевизија (МРТ) и вонреден 

програмски надзор врз работата на ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје. Со редовниот надзор врз Јавниот радиодифузен сервис е 

констатирано дека во целост ја исполнил обврската од член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ, најдоцна до 25 ноември 2016 година да 

произведе и емитува по најмалку 30 часа домашна документарна програма и играна програма, во периодот од 07.00 до 23.00 часот. 

При вонредниот програмски надзор врз ТВ Сител 3 ДООЕЛ Скопје, реализиран по службена должност, е констатирано дека е сторен 

прекршок на член 61 став 1 алинеи 1,2,3 и 6 (начела за вршење на дејноста) од ЗААВМУ и на член 64 став 3 (емитувани содржини на 

англиски, без превод на македонски јазик), поради што му е изречена мерка-опомена.  
Агенцијата изврши редовен програмски надзор и врз работата на Трговското радиодифузно друштво - оператор на кабловска мрежа 

ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци и Друштвото за производство трговија и услуги СПАЈДЕР – НЕТ увоз-извоз ДОО 

Гевгелија, за неколку членови од ЗААВМУ. При извршениот надзор не беа констатирани прекршувања на законските одредби. 
 
 

Реакција за студија издадена од фондацијата „Метаморфозис“ 
 

Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ изготви студија за јавна политика „Дигитализација на радиодифузијата во 

Македонија: достигнувања, предизвици, перспективи“, презентирана на 12-та меѓународна конференција е-Општество.мк, одржана 

на 31 јануари 2017 година, во Скопје, Со оглед на тоа што студијата е направена со селективен пристап во начинот на елаборирање 

на процесот и во неа се изоставени и се искривени низа релевантни факти поврзани со дигитализацијата на телевизијата во 

Македонија и со улогата на Агенцијата во овој процес, Агенцијата упати реакција до фондацијата „Метаморфозис“ и до 

организациите кои ги финансирале споменатата студија и конференцијата. 

 

Воедно, Агенцијата укажа на неопходноста секогаш да се пристапува професионално кон прашањето кое се истражува, при што 

особено ќе се води сметка за вистинитоста и точноста на презентираните информации.  

 

Реакцијата на Агенцијата е објавена на нејзината веб страница.  

 

 

 

Доделување/одземање на дозволи за радио и ТВ емитување 
 

По поднесеното Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс, Агенцијата во февруари на Друштвото за 

вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт – импорт Тетово, му додели дозвола за телевизиско емитување на 

програмскиот сервис со претежно забавен општ формат, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, кој ќе се емитува 

преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс.  
Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за плаќање на 

годишниот надоместок за дозвола, Агенцијата им ја одзеде дозволата за емитување на ТРД Радио Пехчево ДООЕЛ Пехчево, ТРД 

ТВ Арт Артан ДОО Тетово и ТРД ТВ Скопје ДОО Скопје.  

 


