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ВОВЕД 

Во овој извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се опфатени сите 

активности коишто таа ги презеде во 2018 година. Покрај активностите утврдени во Годишната програма за 

работа на Агенцијата за 2018 година, во него се опфатени и оние коишто не беа предвидени во Програмата, 

но беа реализирани во извештајната година, при што целокупното постапување на Агенцијата беше во 

рамки на надлежностите што за неа се утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

Законот за медиуми, но и во Изборниот Законик. 

Првиот дел од Извештајот се однесува на активностите кои Агенцијата ги презеде во врска со мониторингот 

на медиумското покривање на референдумот што се одржа на 30 септември 2018 година. Мониторингот 

започна на 10 септември, а предмет на надзор беше 24-часовната програма на два телевизиски и два радио 

канали на Јавниот радиодифузен сервис, 12 телевизии кои емитуваат програма на државно ниво и една 

радиостаница, исто така со дозвола за емитување на државно ниво. За прекршувања на правилата за 

емитување платена јавна пропаганда, Агенцијата покрена пет прекршочни постапки против радиодифузери 

и против одговорните лица на радиодифузерите.  

Во извештајната година, една од најзначајните активности на Агенцијата беше изработката на 

Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година. 

Во овој документ се мапирани и анализирани состојбите во повеќе области и врз основа на добиените 

сознанија се предвидени конкретни активности со коишто Агенцијата, во овој петгодишен период, јасно ќе 

ја позиционира својата улога како регулатор во поттикнување на развојот на дејноста. За изработка на 

Стратегијата беа користени податоците од истражувањата и анализите на Агенцијата и на други релевантни 

субјекти во дејноста, а со цел таа да ги опфати и соодветно да ги адресира сите клучни прашања за 

засегнатите страни во медиумската дејност, во текот на 2018 година беа спроведени длабински интервјуа 

со претставници на телевизиската и радиоиндустријата, како и со претставници на рекламните агенции, а 

беа одржани и состаноци со голем број чинители во дејноста.  

Во третиот дел од овој Извештај се посочени реакциите и ставовите на Агенцијата во врска со регулативата, 

односно околу донесувањето на измените на Изборниот Законик во јули 2018 година, како и усвојувањето 

на Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на крајот 

на декември 2018 година. 

Надзорите во врска со исполнувањето на програмските обрвски на радиодифузерите, исполнувањето на 

минималните кадровски услови потребни за обезбедување телевизиско или радиоемитување, 

исполнувањето на обврската за плаќање на надоместокот за дозволата за емитување радио или 

телевизиска програма, како и реализираните стручни надзори на радиодифузери на коишто им беа 

доделени нови дозволи или кои извршиле промена на локацијата на просториите во кои се произведува 

програмата, се опфатени во четвртиот дел од Извештајот. 

Остварувајќи ја својата надлежност да се грижи за обезбедување јавност во работата на радиодифузерите, 

Агенцијата во извештајната година во континуитет го следеше исполнувањето на обврските на 

радиодифузерите одредени податоци за работењето да ги направат достапни за регулаторот и за својата 

публика. Во оваа насока беа извршени четири редовни и десет контролни административни надзори.  

Активностите во врска со постапувањето по поднесени известувања за промена на сопственичката 

структура на радиодифузерите, како и следењето на сопственичката структура на радиодифузерите од 

аспект на почитувањето на законските одредби поврзани со ограничувањата за стекнување сопственост и 

спречување недозволена медиумска концентрација се опфатени во петтиот дел од Извештајот. Во 2018 

година беа донесени седум одлуки со кои се дозволува и една одлука со која се забранува промена на 
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сопственичката структура на радиодифузер, а беа покренати пет постапки за утврдување постоење 

недозволена медиумска концентрација. 

Во текот на годината Агенцијата реализираше повеќе активности за поттикнување на медиумската 

писменост во Република Македонија и за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна 

попреченост. Освен што учествуваше во повеќе консултациски и координативни процеси со повеќе 

заинтересирани страни, во 2018 година беше спроведено и Истражување за нивото на медиумската 

писменост кај адолесцентите, Резултатите од истражувањето се очекуваат во 2019 година и истите, меѓу 

другото, ќе послужат како база на податоци врз која Агенцијата ќе има можност да ги заснова 

понатамошните активности на полето на медиумската писменост. Од исклучително значење е изработката 

на брошурата „Како да се обезбедат информации за лицата со сетилна попреченост – Пристап, услуги, 

програми, материјали и алтернативни формати“, којашто Агенцијата ја изработи со цел да се појасни како 

медиумите да обезбедат полесна комуникација со лицата со попреченост. 

Во седмиот дел од Извештајот е даден преглед на преземените активности на Агенцијата за поттикнување 

на слободата на изразување и на слободата на медиумите. И оваа година беа изработени Анализите на 

родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на 

радиодифузерите, што е обврска на регулаторот која произлегува од Законот за еднакви можности на 

жените и мажите. Освен тоа, во 2018 година беа публикувани две значајни публикации кои произлегуваат 

од оваа законска обврска - „Истражувањето за родот во телевизиските програми во 2017 година“ и „Родот 

на телевизија: Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за начинот на 

претставување на жените и мажите на националните ТВ станици (2012-2016), со споредбени показатели“. 

Една од клучните активности кон кои Агенцијата се стремеше во текот на 2018 година беше родовата 

сензитивизација, а со цел да се подигне свеста и кај јавноста и кај медиумите за различниот третман на 

жените и мажите во медиумите, Агенцијата изработи два телевизиски и еден радио спот за кампањата 

против сексизмот во медиумите – „Сексизмот понижува“. 

Агенцијата во извештајната година донесе четири одлуки за доделување дозволи – две за радио емитување 

на локално ниво, една за телевизиско емитување на државно ниво и една за телевизиско емитување на 

регионално ниво. 

Во текот на извештајната година, во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 

беа евидентирани два субјекти, на коишто им беа направени по два редовни надзори. Над работењето на 

операторите на јавни електронски комуникациски Агенцијата спроведе вкупно 77 надзори, од кои 67 

редовни, три вонредни и седум контролни, а издаде вкупно 303 потврди за регистрација на пакет програмски 

сервиси. 

Во врска со исполнувањето на обврската на издавачите на печатени медиуми за објавување импресум, 

Агенцијата во 2018 година изврши пет редовни, 11 контролни и 10 вонредни административни надзори. 

Додека, пак, во врска со обврската за обезбедување јавност во работењето, таа спроведе еден редовен 

и еден контролен административен надзор. 

Во 2018 година, за констатирани непочитувања на правилата од Упатството за медиумско претставување 

за време на референдум, а во врска со Изборниот законик, Агенцијата покрена пет прекршочни постапки 

пред надлежен суд против радиодифузерите и одговорните лица на радиодифузерите. Потоа, беа донесени 

вкупно 121 решение за преземање мерка – опомена, шест одлуки за одземање дозвола, осум решенија за 

бришење од регистарот на радиодифузери и беа покренати девет прекршочни постапки против 

радиодифузери и одговорните лица на радиодифузерите/одговорните лица на програмата во правните 

лица. 
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Агенцијата во 2018 година ги изработи следните анализи: „Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни 

медиусмки услуги за 2017 година“, „Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за 

доделување дозвола за радио на локално ниво, на подрачјето на општина Струга“, „Студија за утврдување 

на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на 

државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс“, „Студија за утврдување на оправданоста за 

објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на 

општина Струмица“, „Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај. 

Компаративна анализа и препораки за можни измени и дополнувања на правната рамка“, „Структура на 

вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2017 година“, „Регионални и локални 

телевизии во Македонија“ и „Анализа на преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, операторите на 

јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми за 2017 година“. 

Активностите на Агенцијата во врска со меѓунродната соработка и европската интеграција вклучуваа 

учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од аудиовизуелната област (ЕПРА, ЕРГА и 

МНРА),  учество во меѓународни активности кои се однесуваат на поттикнување на слободата на 

изразување и слободата на медиумите, во Меѓуресорското тело за човекови права во однос на 

извештајните обврски на Република Македонија, билатерални средби со други регулаторни тела и др. 

Во насока на исполнување на својата законска обврска за обезбедување транспарентност во својата 

работа, Агенцијата во 2018 година одржа четири јавни состаноци. Освен тоа, таа за своето работење 

редовно ја информираше јавноста и преку други средства за комуникација, а за поголема видливост на 

активностите на Агенцијата, на социјалната мрежа Facebook редовно беа објавувани најави за седниците 

на Советот на Агенцијата и други настани, како и информации од реализираните настани.  

Во последните два делови од извештајот е даден преглед на податоците за извршените ревизии во 

Агенцијата, како и на податоците за материјално-финансиското работење на Агенцијата во 2018 година. 
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МОНИТОРИНГ НА МЕДИУМСКОТО ПРЕТСТАВУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА РЕФЕРЕНДУМОТ 

На 31 јули 2018 година, еден ден по Одлуката на Собранието за закажување на референдумот за 30 

септември 2018 година, Агенцијата на прес-конференција им даде препораки на медиумите за начинот на 

покривање на кампањата за референдумот во сите видови програми и отвори јавна расправа за нацрт-

документот – Препораки за медиумско претставување за време на референдум. Беше важно медиумите 

веднаш да добијат насоки за стандардите и принципите што треба да се почитуваат при покривањето на 

референдумот, посебно поради тоа што Законот за референдум не го регулира прашањето за 

времетраењето на кампањата, односно на јавната пропаганда, а во Правилникот на ДИК за подготовка, 

организирање и спроведување референдум на државно ниво беше утврдено дека кампањата започнува од 

денот на распишување на референдумот на државно ниво. Суштината на насоките од Агенцијата беше дека 

радиодифузерите мора да го почитуваат принципот на еднакви можности, односно да овозможат еднакви 

услови за пристап до нивните програми и на пропонентите и на опонентите на референдумот, со што ќе 

овозможат граѓаните да донесат информирана одлука како ќе гласаат на референдумот.  

По завршувањето на јавната расправа, на 17 август 2018 година, документот доби нова правна форма и 

беше усвоен од страна на Советот на Агенцијата како Упатство. Единствената суштинска измена меѓу 

документот што беше на јавна расправа и усвоениот документ беше определувањето дополнително време 

за емитување платена јавна пропаганда. Во согласност со Изборниот законик беше утврдено дека вкупната 

платена пропаганда за време на референдумот треба да се емитува во дополнителни 9 минути на секој 

реален час програма, а времето за редовниот маркетинг на радиодифузерите (12 минути на секој час) да 

не се користи за овие намени. Притоа, овие 9 минути да се дистрибуираат еднакво (по 4 минути и 30 

секунди) меѓу, од една страна, субјектите кои ќе агитираат „ЗА“ референдумот и од друга страна, субјектите 

кои ќе агитираат „ПРОТИВ“ или за „БОЈКОТ“ на референдумот. 

На 5 септември 2018 година Агенцијата реагираше со соопштение дека на повеќе телевизии и радија се 

емитуваат реклами од кампањата „Замисли иднина заедно“ на Делегацијата на Европската Унија кои не се 

јасно одвоени од другите содржини на медиумите, не се означени како платена јавна пропаганда, и дека во 

нив учествуваат и малолетници, и побара од радиодифузерите да го усогласат емитувањето на рекламите 

од оваа кампања со регулативата.  

Мониторингот на Агенцијата за медиумското покривање на референдумот започна на 10 септември 2018 

година. Со примерокот за мониторинг беа опфатени по два телевизиски и радио канали на Јавниот 

радиодифузен сервис (Македонско радио 1, Македонско радио - Програма на албански јазик, МРТ1 и МРТ2 

– Програма на албански јазик) и телевизии со дозвола за емитување на државно ниво (терестријалните 

телевизии: Алсат-М, Алфа, Канал 5, Сител и Телма; сателитските: 24 Вести, Сонце и Наша; и кабелските 

телевизии: 1 ТВ, Компани 21-М, Клан Македонија и Шења). Од националните комерцијални радија со 

примерокот беше опфатен само Канал 77, затоа што другите две радија не емитуваат информативна 

програма.  

Предмет на мониторинг беше вкупната 24-часовна програма на медиумите, со акцент на централната 

дневно-информативна емисија и на другите програми во кои се третираше референдумот. Во вестите се 

анализираа сите прилози, без настаните од светот (освен доколку не се однесуваа на Македонија), спортот, 

временската прогноза и генералната најава. Притоа, информациите за референдумот беа кодирани во 

четири методолошки категории: „Референдум – ЗА“, „Референдум – ПРОТИВ“, “Референдум – БОЈКОТ“, 

„Други прилози во врска со референдумот“, а сите останати прилози влегуваа во категоријата „Други теми 

(што не се поврзани со референдумот)“.  
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Веќе во првите денови од мониторингот Агенцијата констатираше неколку прекршувања на правилата за 

емитување платена јавна пропаганда. Не се почитуваше дозволеното време за емитување на рекламните 

пораки „ЗА“ референдумот, вакви реклами се емитуваа и во програми во кои тоа не е дозволено, во случајов 

во посебни информативни програми, и рекламирањето во врска со референдумот не беше означено и не 

беше јасно одвоено од другите реклами на радиодифузерите. Затоа, преку соопштение на 14 септември 

2018 година, апелираше до сите радиодифузери веднаш да го усогласат емитувањето на платената јавна 

пропаганда со Упатството и информираше дека за сите прекршувања констатирани наредните денови, ќе 

бидат изречени соодветни мерки.  

Со првиот пресек на податоците за емитуваната платена јавна пропаганда, за периодот од 15 до 20 

септември, прекршувања беа констатирани кај два радиодифузери - кај 1ТВ поради надминување на 

дозволените лимити за рекламните пораки „ЗА“ референдумот, односно поради обезбедувањето услови 

Собранието на РМ да закупи повеќе од 4 минути и 30 секунди на секој реален час, колку што изнесува 

лимитот на час за рекламните пораки „ЗА“ референдумот, и кај ТВ Сонце поради емитувањето платена 

јавна пропаганда за бојкот на референдумот во посебни информативни програми. За двата медиума беа 

покренати прекршочни постапки според одредбите од Изборниот законик. За 1ТВ до крајот на кампањата 

беа покренати уште две прекршочни постапки, уште една за надминување лимити и една за објавување 

резултати од испитување на јавното мислење по завршување на законски дозволениот рок за тоа.  

Со вториот пресек на податоците за емитуваната платена јавна пропаганда, за периодот од 21 до 27 

септември, надминувања на лимитите за рекламирање на реален час во поглед на рекламните пораки „ЗА“ 

референдумот, беа констатирани и кај шест други радиодифузери – ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ 24 Вести, 

ТВ Компани 21-М, ТВ Телма и ТВ Сител. По препорака од Советот на Агенцијата, директорот не покрена 

прекршочни постапки, поради помали отстапувања во времето за разлика од отстапувањата кај 1ТВ. 

За начинот на покривање на референдумот во централните вести и во другите програми на 

радиодифузерите, Агенцијата објави два деветдневни извештаи, првиот за периодот од 10 до 18 септември, 

вториот од 19 до 27 септември 2018 година. Извештаите покажаа дека медиумите генерално настојуваа да 

обезбедат информации за различните аспекти на референдумскиот процес. Кај поголем дел од 

радиодифузерите се забележуваше поголема застапеност на ставовите „ЗА“ референдумот, што главно се 

должеше на тоа што немаше активна кампања против или за бојкот на референдумот. Сепак, повеќето 

радиодифузери настојуваа да обезбедат разновидност на ставовите преку гостите во посебните 

информативни емисии.  

За време на референдумскиот молк, кој за разлика од изборни процеси за време на референдум трае 48 

часа (од 28 до 19 часот на 30 септември 2018 година), не беа констатирани прекршувања. 

 

 

РЕГУЛАТОРНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНАТА ДЕЈНОСТ ЗА ПЕРИОДОТ 

2019-2023 ГОДИНА 

Една од најзначајните активности на Агенцијата во извештајната година беше изработката на 

Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година. 

Во 2018 година беше изработена работната верзија на Стратегијата, а конечниот текст беше усвоен во март 

2019 година. Овој документ регулаторот го изработи за да ги утврди насоките на своето дејствување во 

следните пет години, а во правец на подобрување на голем број од аспектите во областа на медиумите во 

овој петгодишен период. Имено, во Стратегијата се мапирани и анализирани состојбите во повеќе области 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

9 

и врз основа на добиените сознанија се предвидени конкретни активности со коишто Агенцијата јасно ќе ја 

позиционира својата улога како регулатор во поттикнување на развојот на дејноста. При изработката на 

Стратегијата, беа користени податоците од истражувањата и анализите на Агенцијата и на други 

релевантни субјекти во дејноста (невладини организации кои дејствуваат во областа на медиумите, 

новинарските здруженија и др.), а заради обезбедување посеопфатни сознанија беа спроведени поголем 

број длабински интервјуа со претставници на телевизиската и радиската индустрија, како и со претставници 

на рекламните агенции. За да се обезбеди вклученост на сите релевантни субјекти, беа одржани и повеќе 

работни состаноци со голем број чинители во дејноста.  

Посебните цели коишто се утврдени во Стратегијата, се се следните: Поттикнување на разновидноста на 

програмските содржини; Заштита и негување на културниот идентитет и на културната и јазичната 

разновидност во програмите; Поттикнување на плурализмот на политичките гледишта во медиумите и на 

независноста на медиумите од политички влијанија; Поттикнување на функционирањето на системите на 

саморегулација и корегулација; Заштита на човековите права и слободи во медиумските содржини, односно 

поголема одговорност на медиумите за заштитата на слободата на мислење и изразување, заштита од 

дискриминација, овозможување непречен развој на малолетните лица, обезбедување пристап до 

програмите за лицата со сетилна попреченост, зголемување на свесноста за третманот на родовите 

прашања во медиумите и почитување на забраните за дискриминација и говор на омраза; Поттикнувањето 

на развојот на пазарот и конкуренцијата, а особено можностите за нови извори на приходи што ги 

овозможува дигиталното опкружување, како и создавање еднакви услови за сите учесници на пазарот; 

Обезбедување регулаторна рамка која овозможува развој на медиумите и Понатамошен развој на 

медиумската писменост на медиумите.  

За постигнување на секоја од овие цели, Агенцијата утврди конкретни активности и препораки, и тоа: 

• За да ја поттикне разновидноста на програмските содржини, Агенцијата во периодот што го опфаќа 

Стратегијата ќе преземе мерки за стимулирање на специјализираните телевизиски сервиси; и земе 

активно учество во процесот на развивање на стратегија и механизми за поддршка на медиумите во 

Република Македонија, со кои ќе се утврдат мерки за субвенции или други облици на помош, на пример 

едукација на новинарите, медиумско истражување, истражувачко новинарство, иновации во медиумите 

и друго. 

• За да се обезбеди заштита и негување на културниот идентитет и на културната и јазичната 

разновидност во програмите, регулаторот дава препорака сериозно да се размисли за создавање на 

фонд за поддршка на домашната играна и документарна продукција, особено на дефицитарните 

телевизиски форми и жанрови, како што се на пример програмите за деца. Агенцијата ќе обезбеди 

податоци за начините на коишто земјите во Европа ја поддржуваат домашната продукција, од коишто 

ќе може да се увидат добрите пракси и да се искористат за креирање на најсоодветен модел за 

поддршка на домашната продукција во Македонија. Покрај тоа, таа активно ќе учествува во процесот 

на утврдување на правилата како овој фонд ќе фукционира (од кои извори ќе се обезбедуваат 

средствата, која ќе биде нивната висина, кое тело ќе ги прибира и распределува средствата, кои 

субјекти ќе имаат право да добијат поддршка, какви содржини ќе се финансираат и секако однапред да 

се утврдат јасни, објективни и транспарентни критериуми според кои ќе се распределуваат средствата).  

• За да обезбеди поттикнување на плурализмот на политичките гледишта во медиумите и на 

независноста на медиумите од политички влијанија Агенцијата ќе презема активности за заедничко 

дејствување со новинарските здруженија, Самостојниот синдикат на новинарите и на медиумските 

работници, Советот за етика во медиумите и Јавниот радиодифузен сервис, за заштита на 
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новинарскиот интегритет и обезбедување повисок степен на почитување на професионалните 

новинарски стандарди. 

• За да се обезбеди поголема транспарентност на медиумската сопственост, Агенцијата ќе изработува 

редовни годишни извештаи за медиумската сопственост, со податоци за постојната сопственост на 

медиумите, опис на промените во сопственоста и сите поврзани важни податоци. Дополнително, а за 

да се процени дали постојните законски одредби за медиумската сопственост обезбедуваат заштита 

на плурализмот и фер конкуренцијата на пазарот, но истовремено и развој на пазарот, или пак веќе се 

застарени и во услови на дигитално опкружување се премногу ограничувачки односно веќе 

претставуваат пречка за развој на пазарот, Агенцијата ќе изработи посебна Студија, која треба да даде 

јасни насоки за потребата од евентуални нови ограничувања на сопственоста и праговите за 

утврдување недозволена медиумска концентрација, како и за евентуално отфрлање или релаксирање 

на дел од постоечките ограничувања.  

• Имајќи ја предвид важноста на системите на саморегулација и корегулација, Агенцијата во соработка 

со саморегулаторното тело и со други релевантни чинители, ќе организира работилници со цел да се 

подигне свеста на медиумските работници и на сопствениците на медиумите за важноста и потребата 

од саморегулација. За да ја подобри соработката со саморегулаторното тело Агенцијата ќе потпише 

Меморандум за соработка, во којшто ќе бидат утврдени предметот и областите на соработка. 

• За да обезбеди поголема заштита на човековите права и слободи во медиумските содржини, Агенцијата  

ќе изработи документ за политики за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна 

попреченост; ќе продолжи со активности и препораки за тоа како да се усвои родово-чувствителниот 

пристап кон третманот на општествените прашања, ќе делува проактивно за справување со говорот на 

омраза учествувајќи во најразлични иницијативи за борба против оваа појава во земјата и на европско 

ниво, а ќе делува и на полето на едукација на медиумите и на граѓаните против говорот на омраза и 

против дискриминацијата преку обуки, различни видови пропагандни материјали и најразлични други 

форми на комуникација со јавноста. 

• За да го поттикнува развојот на пазарот и конкуренцијата, а во насока на подобро разбирање на 

промените предизвикани од дигиталната трансформација во медиумскиот сектор и нивно 

искористување на најдобар можен начин, Агенцијата ќе изработува студии во врска со најзначајните 

аспекти на овие промени (утврдување на влијанието на новите медиуми врз формирањето на јавното 

мислење и врз работењето на традиционалните медиуми, новите рекламни техники, новите начини на 

финансирање на аудиовизуелните содржини во услови на дигитално опкружување и друго), а за секоја 

од овие теми ќе организира и обуки за давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски.  

• За да ја поттикнува медиумската писменост Агенцијата ќе изработи документ за политики и ќе продолжи 

со активности за јакнење на Мрежата за медиумска писменост, со активности за подигнување на свеста 

за медиумската писменост кај различни целни групи, како и за подигнување на нивото на 

професионалност кај медиумските работници, во координација со другите членки на мрежата.  
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СТАВОВИ И МИСЛЕЊА НА АГЕНЦИЈАТА ВО ВРСКА СО ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИТЕ 

Во јули 2018 година, Агенцијата реагираше со осуда1 кон измените на Изборниот Законик, кои беа донесени 

по скратена постапка во Собранието на Република Македонија, а по претходен договор на лидерските 

средби на политичките партии. Агенцијата посочи дека станува збор за скандалозни решенија, со кои 

платеното политичко рекламирање за време на изборните процеси што дотогаш учесниците во изборите 

им го плаќаа на медиумите од своите сметки, ќе се плаќа од Буџетот на Република Македонија, преку 

Министерството за финансии. Ако дотогаш, трошоците за платено политичко рекламирање и неговиот обем 

по медиумите беа ограничени од финансиските можности на политичките субјекти, ваквото решение 

овозможува тие да се зголемат затоа што ќе се плаќаат од парите на граѓаните. Агенцијата посочи и дека 

во европската пракса постојат изолирани случаи за надоместување на трошоците на медиумите од 

државните буџети за време на избори, но за медиумите на кои им се наметнуваат обврски за бесплатно 

политичко претставување на учесниците во изборите, во услови кога е забрането платеното политичко 

рекламирање, што не е случај во Република Македонија, како и дека новата одредба за дополнителните 

лимити за платено политичко рекламирање на радијата и телевизиите, повторно не обезбедува еднакви 

услови за пристап до платеното политичко рекламирање за сите учесници во изборниот процес, затоа што 

им дава предност на партиите од власта и од парламентарната опозиција, а воопшто не предвидува време 

за рекламирање за независните кандидати. Мешање во уредувачката слобода на медиумите е законското 

решение со кое учесниците во изборната кампања ќе ги изготвуваат медиа плановите за платено политичко 

рекламирање, наместо медиумите. Дополнително, наместо да се избрише обврската за мониторинг на 

медиумското претставување на интернет порталите по двегодишните укажувања од Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, Здружението на новинарите на Македонија, граѓанскиот сектор и 

стручната јавност, затоа што е спротивна на европските стандарди, со измените обврски за мониторинг на 

порталите и се наметнуваат на Државната изборна комисија. 

На крајот на декември 2018 година, Собранието на Република Македонија го усвои Законот за изменување 

и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На почетокот на 2019 година, откако 

констатираше дека усвоените измени ќе создадат сериозни проблеми со имплементација на законот, 

Агенцијата за тоа ги извести Претседателот на Собранието на Република Македонија, Претседателот на 

Владата на Република Македонија, Министерството за информатичко општество и администрација, 

Делегацијата на Европска Унија во Република Македонија, Мисијата на ОБСЕ и Амбасадорот на САД во 

Македонија. Стануваше збор за неколку клучни проблеми кои беа констатирани: воведени се нови законски 

решенија со кои практично се оневозможува системско регулирање на одредено прашање (изрекување 

мерка јавна опомена, реемитување на програмски сервиси преку оператори на јавна електронска 

комуникациска мрежа); контрадикторни законски одредби со што се создава конфузија кои одредби ќе се 

применуваат (рекламирање кај јавниот радиодифузен сервис); наметнување обврски за регулаторот коишто 

од технички и кадровски аспект, е невозможно да се следат (намалување на надоместокот за лиценца за 

радио); и отсуство на преодни и завршни одредби со кои би се пропишало постапувањето на Агенцијата за  

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во периодот до влегувањето во сила на Законот за изменување и 

дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од неговото стапување на сила до 

изборот на членови на Советот на Агенцијата и директор, согласно овој закон. 

 

                                                           
1 Реакцијата на Агенцијата е достапна на веб страницата на следниот линк: http://avmu.mk/скандалозни-решенија-во-
измените-на-и/ 
 

http://avmu.mk/скандалозни-решенија-во-измените-на-и/
http://avmu.mk/скандалозни-решенија-во-измените-на-и/
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НАДЗОР НАД ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ПРОГРАМСКИТЕ И ДРУГИТЕ ОБВРСКИ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

Програмски и административен надзор 

Во 2018 година беа реализирани сите надзори врз радиодифузерите планирани во плановите за програмски 

и за административен надзор. Беа направени и повеќе вонредни надзори по службена должност или 

иницирани од претставки, како и контролните надзори по изречените мерки опомена за констатираните 

прекршувања, што се реализираат по истекот на рокот утврден во решението за изрекување мерка. За 

неколку од изречените мерки на крајот од 2018 година, контролните надзори се реализирани на почетокот 

од 2019 година, оттаму информациите за наодите од тие надзори не се составен дел на овој Извештај. 

Во продолжение е даден преглед на сите надзори претставени според периодот на нивно завршување, а 

не според периодот кој бил предмет на надзор, како што вообичаено се планира во годишните планови за 

програмски и за административен надзор. 

 

Јануари 

• Редовен програмски надзор врз Јавниот радиодифузен сервис и врз телевизиските програмски сервиси 

на државно ниво што емитуваат програма преку дигитален терестријален мултиплекс (ТВ Сител, ТВ Канал 

5, ТВ Телма, ТВ Алфа и ТВ Алсат-М) за почитување на годишната обврска за производство и за емитување 

на домашна документарна и на домашна играна програма во 2017 година (член 92 ставови 8 и 9 од Законот 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги - ЗААВМУ). Надзорот беше направен врз основа на податоци 

доставени од радиодифузерите и со мониторинг на нивната програма за да се провери емитувањето на 

содржините кои радиодифузерите ги произвеле за исполнување на законската обврска и годината на нивно 

производство. Со надзорот беше констатирано дека сите радиодифузери ја исполниле оваа законска 

обврска; 

• Редовен програмски надзор врз телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис 

(МРТ1 и МРТ2) за сите законски одредби чие почитување се проверува со еднодневен надзор според 

Планот за програмски надзор. Кај двата сервиса со надзорот беше констатирано прекршување на 

одредбата за дневно емитување најмалку 60% изворно создадена програма во Република Македонија на 

македонски јазик за МРТ1 и на јазиците на етничките заедници што живеат во Македонија за МРТ2 (член 92 

ставови 2 и 14 од ЗААВМУ); 

• Редовен административен надзор врз телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен 

сервис (МРТ1 и МРТ2). Со надзорот не беа констатирани прекршувања; 

• Контролен програмски надзор, по изречени мерки опомена на крајот од 2017 година, во јануари 2018 

година беше спроведен: кај ТВ Алфа за почитувањето на член 52 од ЗААВМУ (правила за програми со 

наградно учествување); кај ТВ Алсат-М за почитувањето на член 92 став 14 од ЗААВМУ (изворно создадена 

програма во периодот од 7 до 19 часот); кај ТВ Телма за почитувањето на член 92 став 14 од ЗААВМУ 

(изворно создадена програма во периодот од 7 до 19 часот); кај ТВ АРТ Чаннел за почитувањето на член 

92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (правила за емитување изворно создадена програма) и кај ТВ Нова за 

почитувањето на член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ (домашна музика). Со надзорот беше констатирано дека 

по изречената мерка опомена не постапила само ТВ Нова. Имајќи предвид дека мерката опомена беше 

изречена во декември 2017 година, а следната мерка, барање за поведување прекршочна постапка според 

член 23 од ЗААВМУ се поднесува за вршење на истата повреда за која е опоменет радиодифузерот во текот 

на истата година, за констатираното прекршување на ТВ Нова на член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ, беше 
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предложено повторно да ѝ се изрече мерка опомена и повторно да се направи контролен надзор по 

истекување на рокот во решението за изрекување мерка; 

• Контролен административен надзор, по изречени мерки опомена на крајот од 2017 година, во јануари 

2018 година беше реализиран: кај ТВ Телма за почитувањето на член 14 од Законот за медиуми (импресум); 

и кај ТВ АРТ Чаннел за почитувањето на член 14 од Законот за медиуми (импресум) и на член 51 став 1 од 

ЗААВМУ (податоци што треба да им се направат достапни на корисниците). Со надзорот беше констатирано 

дека ТВ АРТ Чаннел и понатаму го прекршува член 51 став 1 од ЗААВМУ и покрај изречената мерка 

опомена. Имајќи предвид дека мерката опомена беше изречена во декември 2017 година, а следната мерка, 

барање за поведување прекршочна постапка според член 23 од ЗААВМУ се поднесува за вршење на истата 

повреда за која е опоменет радиодифузерот во текот на истата година, за констатираното прекршување на 

ТВ АРТ Чаннел на член 51 став 1 од ЗААВМУ, беше предложено повторно да ѝ се изрече мерка опомена и 

повторно да се направи контролен надзор по истекување на рокот во решението за изрекување мерка. 

 

Февруари 

• Редовен програмски надзор врз радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис (МРА1, 

МРА2 и МРА3). Со надзорот не беа констатирани прекршувања; 

• Редовен административен надзор врз радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис 

(МРА1, МРА2 и МРА3). Со надзорот беше констатирано прекршување само кај Првиот програмски сервис 

на Македонско радио (МРА1) на обврската за објавување импресум (член 14 од Законот за медиуми); 

• Контролен програмски надзор на ТВ Сонце за почитувањето на член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ 

(пласирање производи). Со надзорот беше констатирано дека радиодифузерот постапил по изречената 

мерка опомена и го отстранил прекршувањето. 

 

Март 

• Вонреден надзор по службена должност на емисијата „Само вистина“, емитувана на 28 февруари 2018 

година на Трговското радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје, што емитува програма на државно 

ниво. Со надзорот беше констатирано дека во емисијата се изнесени ставови кои претставуваат 

стереотипизирано претставување на половите и на родовите улоги, конкретно поврзани со жените и нивниот 

брачен статус, што е спротивно на начелото пропишано во член 61 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги кое се однесува на слободите и правата независно од полот. Извештајот 

беше објавен на веб страницата на АВМУ, а ТВ Канал 5 беше известен за констатираното прекршување; 

• Вонреден надзор на програмските сервиси на државно ниво во делот на известувањето за прашањето 

за користење моторни возила/бесплатен јавен превоз до Средно Водно, врз основа на претставка од 

граѓанин. Кај медиумите не беше констатирано прекршување, но со оглед на фактот дека во претставката 

беа посочени сериозни последици за стопанските субјекти кои стопанисуваат на Средно Водно, а кои 

произлегуваат од одлуките на Советот и на градоначалникот на Град Скопје, Агенцијата го извести 

градоначалникот. За наодите од надзорот беше известен и подносителот на претставката; 

• Со вонреден програмски надзор, реализиран по службена должност на телевизискиот програмски 

сервис на Трговското радиодифузно друштво Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје, беше констатирано прекршување на 

член 48 од ЗААВМУ. Имено, во изданието на емисијата „Миленко Неделковски шоу“, емитувано на 27 

јануари 2018 година, авторот на емисијата Миленко Неделковски и неговата гостинка Мирка Велиновска 
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изнесоа повеќе изјави и ставови со кои се поттикнува и шири дискриминација, нетрпеливост и омраза кон 

албанската етничка заедница. Со оглед на фактот дека станува збор за однапред снимена емисија, со 

уредничката одлука да ја емитува, ТВ Алфа овозможи да се шири дискриминација и говор на омраза врз 

основа на етничка припадност. Извештајот беше објавен на веб страницата на АВМУ, ТВ Алфа беше 

известена, а материјалите беа испратени и до Основното јавно обвинителство Скопје и до Комисијата за 

заштита од дискриминација за нивно натамошно постапување. 

 

Април 

• Редовен програмски надзор врз терестријалните телевизиски програмски сервиси што емитуваат 

програма на државно ниво (Сител, Канал 5, Телма, Алфа и Алсат-М). Со надзорот беа констатирани 

прекршувања кај ТВ Алсат-М на член 92 став 14 од ЗААВМУ (изворно создадена програма во периодот од 

7 до 19 часот) и кај ТВ Телма на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16, 17 и 22 од Правилникот за 

заштита на малолетници; 

• Редовен административен надзор врз терестријалните телевизиски програмски сервиси што емитуваат 

програма на државно ниво (Сител, Канал 5, Телма, Алфа и Алсат-М). Со надзорот беше констатирано 

прекршување кај ТВ Алсат-М на член 14 од Законот за медиуми (импресум); 

• Вонреден програмски надзор реализиран по службена должност врз програмскиот сервис на државно 

ниво Радио Слободна Македонија за почитувањето на член 67 од ЗААВМУ (програмски концепт). Со 

надзорот беше констатирано дека радиодифузерот воопшто не го спроведува програмскиот концепт за кој 

му е издадена дозволата за радио емитување; 

• Контролен програмски надзор врз телевизискиот програмски сервис ТВ Нова што емитуваше програма 

на државно ниво преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа за почитувањето на член 92 

ставови 4 и 6 од ЗААВМУ (квота за музика). Со надзорот беше констатирано дека радиодифузерот го 

отстранил прекршокот, односно постапил по изречената мерка опомена; 

• Редовен програмски надзор врз телевизиските програмски сервиси на државно ниво што емитуваат 

програма преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа (ТВ Шења, ТВ 21М, ТВ Нова и ТВ АРТ 

Чаннел). Со надзорот беа констатирани прекршувања кај: ТВ Шења на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ 

(квота за изворно создадена програма); ТВ АРТ Чаннел на член 92 став 14 од ЗААВМУ (изворно создадена 

програма во периодот од 7 до 19 часот) и член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16, 17 и 22 од Правилникот 

за заштита на малолетници; и кај ТВ 21М на член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 16 и 22 од Правилникот 

за заштита на малолетници; 

• Редовен административен надзор врз телевизиските програмски сервиси на државно ниво што 

емитуваат програма преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа (ТВ Шења, ТВ Компани 21-

М, ТВ Нова и ТВ АРТ Чаннел). Со надзорот беа констатирани прекршувања кај: ТВ Шења на член 14 од 

Законот за медиуми (импресум); ТВ АРТ Чаннел на член 14 од Законот за медиуми (импресум); и кај ТВ 

Нова на член 14 од Законот за медиуми (импресум) и на член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за 

корисниците); 

• Контролен програмски надзор врз Првиот телевизиски програмски сервис на МТВ (МРТ1) за 

почитувањето на член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ (изворно создадена програма). Со надзорот беше 

констатирано дека радиодифузерот не постапил по изречената мерка опомена, односно дека не го 

отстранил прекршувањето; 
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• Контролен програмски надзор врз Вториот телевизиски програмски сервис на МТВ (МРТ2) за 

почитувањето на член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ (изворно создадена програма). Со надзорот беше 

констатирано дека радиодифузерот не постапил по изречената мерка опомена, односно дека не го 

отстранил прекршувањето; 

• Контролен програмски надзор врз телевизискиот програмски сервис ТВ АРТ Чаннел, што емитува 

програма на државно ниво преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, за почитувањето на 

член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за корисниците). Со надзорот беше констатирано дека 

радиодифузерот постапил по изречената мерка опомена, односно дека го отстранил прекршувањето; 

• Вонреден програмски надзор реализиран по службена должност врз програмскиот сервис на државно 

ниво ТВ Нова, што емитуваше програма преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, за 

почитувањето на член 67 од ЗААВМУ (програмски концепт). Со надзорот беше констатирано дека 

радиодифузерот не го спроведува програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата за телевизиско 

емитување; 

• Редовен административен надзор на сите радиодифузери што емитуваа програма во 2017 година 

(вкупно 123), освен програмските сервиси на МРТ, за почитувањето на член 15 став 5 од Законот за медиуми 

(доставување извештај за исполнување на условите од дозволата - до 31 март во тековната година за 

претходната година). Со надзорот беше констатирано дека обврската не ја исполнија 17 телевизии (ТВ Плус 

Куманово, ТВ Ускана Медиа, Г-ТВ, ТВ Канал 21, ТВ Канал Вис, Наша ТВ, ТВ Орбис, ТВ Шутел, ТВ Сител 2, 

ТВ Топестрада, ТВ Алсат-М, ТВ АРТ Чаннел, ТВ Гура, ТВ Калтрина, ТВ Кобра, ТВ Морис и ТВ Ускана Еден) 

и 25 радија (РА Енџелс, РА Антена 5, РА Б-97, Балкан ФМ, РА Буба Мара, РА Дрини, РА Скај Плус, РА 

Слободна Македонија, РА Супер, РА УГД ФМ, Капитол, РА Сити, РА Клуб ФМ, РА Делфин, РА Фортуна, РА 

Хит, РА Кочани, РА Лајф, РА ПРО-ФМ, РА 106, РА Акорд, РА Мефф, РА Ускана Плус, РА РФМ и РА Ла 

Коста). За сите медиуми беше предложено изрекување мерка опомена. Според член 15 став 6 од Законот, 

со изречените мерки опомена, на радиодифузерите им беше даден дополнителен рок од 45 дена за 

доставување на извештаите; 

• Вонреден програмски надзор врз основа на претставка насловена „Манипулирање на јавноста 

користејќи средства за информирање“, добиена преку анонимна интернет адреса, врз програмските сервиси 

што емитуваат програма на државно ниво ТВ Компани 21-М и ТВ 24 Вести, во врска со начинот на 

известување за повикот за хуманитарна помош на самохран родител со две деца, на ТВ Компани 21-М 

емитуван во прилог на 4 февруари 2017 година, со наслов: „И јас сум тука - Самохран татко од Припор се 

бори со сиромаштија“, а на ТВ 24 Вести емитуван во прилог на 23 декември 2017 година, со наслов: 

„Самохран татко на две деца едвај врзува крај со крај“. Во дописот се бараше регулаторното тело веднаш 

да реагира во поглед на веродостојноста на сториите. Дополнително, во дописот беше посочено дека 

децата се прикажани со незамаглен лик и дека има „отсаство на професионализам од страна на медиумите“. 

Со надзорот беше констатирано дека при известувањето не е направено прекршување. За наодите од 

надзорот беа известени и подносителот на претставката и радиодифузерите; 

• Вонреден програмски надзор врз основа на претставка насловена „Неетични медиуми“, добиена преку 

анонимна интернет адреса за начинот на известување за насилството во ООУ „Гоце Делчев“ во Неготино, 

а во кое учествуваа малолетнички, врз телевизиите на државно ниво што емитуваат програма преку 

дигитален терестријален мултиплекс, како и на телевизија која го покрива со информации регионот во кој 

припаѓа Неготино. Со надзорот беше констатирано дека во прилозите се почитуваа професионалните 

новинарски стандарди бидејќи идентитетот на малолетните ученички не беше откриен, а на гледачите им 

беа пренесени ставовите на повеќе релевантни страни во случајот. За наодите од надзорот беше известен 

подносителот на претставката; 
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• Вонреден програмски надзор врз основа на втора претставка насловена „Неетични медиуми“, добиена 

преку анонимна интернет адреса за начинот на известување за малолетничкото насилство во ООУ „Гоце 

Делчев“ во Неготино, врз ТВ 24 Вести. Со надзорот беше направен увид во дневно-информативните емисии 

на ТВ 24 Вести од 13, 14, 15, 16 и 17 април 2018 година. Притоа беше констатирано дека ТВ 24 Вести при 

известувањето за овој настан ја користи истата снимка како и другите телевизии врз кои беше извршен 

мониторинг, како и дека ги почитува професионалните стандарди при известувањето, обидувајќи се да ѝ ги 

обезбеди на јавноста сите релевантни информации за прашање кое е од поширок јавен интерес – борбата 

против насилството меѓу малолетниците. Извештајот беше објавен на веб страницата на Агенцијата, а за 

наодите од надзорот беа известени и подносителот на претставката и радиодифузерот; 

• Вонреден програмски надзор, врз основа на претставка од член на Советот на Агенцијата, на актуелно-

информативната емисија „Куќа на фудбалот“ емитувана на 22.04.2018 година, со почеток во 22 часот и 38 

минути на телевизискиот програмски сервис на државно ниво ТВ 24 Вести, во врска со посебните забрани 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (говор на омраза). Со надзорот не беа констатирани 

прекршувања. Извештајот беше објавен на веб страницата на Агенцијата, а за наодите од надзорот беа 

известени и подносителот на претставката и радиодифузерот; 

• Вонреден програмски надзор врз телевизискиот програмски сервис на државно ниво ТВ Нова, врз 

основа на претставка, во врска со повеќекратното репризирање на епизодата за интернет криминал од 

емисијата „Досие“, со наслов: „Компјутерски криминал“. Во претставката се бараше Агенцијата да го забрани 

репризирањето на оваа епизода поради тоа што предизвикува емотивна штета кај семејството на една од 

учесничките во емисијата. Со оглед на тоа дека со увидот во емисијата не беа констатирани прекршувања 

на Законот и подзаконските акти, а имајќи предвид дека радиодифузерите се независни во утврдувањето 

на уредувачката политика, претставката и одговорот на претставката беа испратени до ТВ Нова за да ги 

има предвид при составувањето на програмската шема. За наодите од надзорот беше известен и 

подносителот на претставката. 

 

Мај 

• Вонреден програмски надзор реализиран по службена должност врз радио програмскиот сервис на 

регионално ниво РФМ за почитувањето на член 67 став 6 од ЗААВМУ (програмски концепт). Со надзорот 

беше констатирано дека радиодифузерот не спроведува најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е 

издадена дозволата за емитување; 

• Редовен програмски надзор врз телевизиските програмски сервиси на државно ниво што емитуваат 

програма преку сателит (Наша ТВ, 24 Вести, Канал 5 Плус и Сонце). Прекршување беше констатирано само 

кај ТВ 24 Вести на правилата за заштита на малолетници (член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 22 став 2 од 

Правилникот); 

• Редовен административен надзор врз телевизиските програмски сервиси на државно ниво што 

емитуваат програма преку сателит (Наша ТВ, 24 Вести, Канал 5 Плус и Сонце). Прекршување беше 

констатирано само кај Наша ТВ на член 14 од Законот за медиуми (импресум); 

• Контролен програмски надзор на ТВ Алсат-М за почитувањето на член 92 став 14 од ЗААВМУ (половина 

од изворно создадената програма да ја емитува во периодот од 7 до 19 часот). Со надзорот беше 

констатирано дека радиодифузерот постапил по изречената мерка и го отстранил прекршувањето; 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

17 

• Редовен годишен програмски надзор на телевизиските радиодифузери на државно ниво кои во 2017 

година имаа обврска за емитување европски аудиовизуелни дела (МРТ1, Канал 5, Сител, Телма, Алсат-М, 

Алфа, Канал 5 Плус, Наша ТВ, 24 Вести, Сонце, Шења, ТВ Компани 21-М, Нова и АРТ Чаннел). Со надзорот 

беше констатирано дека сите телевизии ја исполниле обврската да емитуваат европски аудиовизуелни дела 

во 2017 година. За АРТ Чаннел и Нова во мај не беа изготвени извештаи поради грешки во податоците 

доставени од радиодифузерите. По повеќекратни корекции на доставените податоци, извештајот за ТВ 

Нова беше направен во јуни, а за ТВ АРТ Чаннел во јули; 

• Редовен годишен програмски надзор на телевизиските радиодифузери на државно ниво (МРТ1, Канал 

5, Сител, Телма, Алсат-М, Алфа, Канал 5 Плус, Наша ТВ, 24 Вести, Сонце, Шења, ТВ Компани 21-М, Нова 

и АРТ Чаннел) за обврската во 2017 година, во буџетот за програма да одвојат најмалку 10% за набавка на 

европски аудиовизуелни дела од независни продуценти. Со надзорот беше констатирано дека сите 

телевизии ја исполниле обврската да емитуваат европски аудиовизуелни дела од независни продуценти и 

да одвојат најмалку 10% од буџетот во 2017 година за нивна набавка. За АРТ Чаннел и Нова во мај не беа 

изготвени извештаи поради грешки во податоците доставени од радиодифузерите. По повеќекратни 

корекции, извештајот за ТВ Нова беше направен во јуни, а за ТВ АРТ Чаннел во јули. 

 

Јуни 

• Вонреден програмски надзор на ТВ Телма за почитување на посебните забрани од член 48, врз основа 

на претставка. Една граѓанка се жалеше дека во емисијата „Топ Тема“, емитувана на 28 мај со почеток во 

19 часот и 22 минути, се искажани зборови кои се „навредливи, погрдни за јавната администрација“ и 

претставуваат „класичен говор на омраза и на дискриминација по професионална основа“. Со надзорот не 

беше констатиран прекршок. Извештајот беше објавен на веб страницата на Агенцијата, а за наодите од 

надзорот беа известени подносителот на претставката и радиодифузерот; 

• Вонреден програмски надзор на ТВ Спектра од Лабуништа за почитување на посебните забрани од 

член 48 (говор на омраза) врз основа на претставка. Граѓанинот се жалеше на верската проповед 

„Рамазански насихати“, емитувана на 05.06.2018 година, со почеток во 19 часот и 52 минути. Со надзорот 

не беше констатиран прекршок на член 48 од ЗААВМУ, но беше констатиран прекршок на член 54 став 5 од 

ЗААВМУ (недозволено спонзорство), затоа што спротивно на Законот, верската програма беше 

спонзорирана. Изготвени беа два посебни извештаи од надзорот кои беа објавени на веб страницата на 

Агенцијата, а за наодите од надзорот беа известени подносителот на претставката и радиодифузерот; 

• Редовен програмски надзор на ТВ Нова што емитуваше програма на државно ниво преку оператор на 

јавна електронска комуникациска мрежа, за почитувањето на обврските во 2017 година да емитува европски 

аудиовизуелни дела и во буџетот за програма да одвои најмалку 10% за набавка на европски аудиовизуелни 

дела од независни продуценти. Со надзорот направен врз основа на доставени податоци од 

радиодифузерот беше констатирано дека ги исполнил двете обврски од член 91 од ЗААВМУ. Извештаите 

за овој радиодифузер доцнеа поради континуирани грешки во податоците што ги доставуваше до 

Агенцијата. 

 

Јули 

• Редовен програмски надзор врз пет телевизиски програмски сервиси што емитуваат програма на 

регионално ниво (ТВМ, КТВ, ТВ Тера, ТВ Ускана Еден и ТВ Топестрада), избрани по случаен избор, за сите 

законски обврски чие почитување се проверува со еднодневен надзор. Со надзорот беа констатирани 
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прекршувања кај сите, освен кај ТВ Топестрада, и тоа: кај ТВМ на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ 

(изворно создадена програма); кај КТВ на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (изворно создадена програма); 

кај ТВ Тера на член 53 став 2 од ЗААВМУ (прикриено рекламирање); кај ТВ Ускана Еден на член 92 ставови 

1 и 14 од ЗААВМУ (изворно создадена програма), на член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од Правилникот 

за заштита на малолетници и на член 100 став 1 од ЗААВМУ (надминување на лимити за рекламирање); 

• Редовен административен надзор врз пет телевизиски програмски сервиси што емитуваат програма на 

регионално ниво (ТВМ, КТВ, ТВ Тера, ТВ Ускана Еден и ТВ Топестрада), избрани по случаен избор. Со 

надзорот беа констатирани прекршувања кај ТВМ, ТВ Топестрада и ТВ Ускана Еден на член 51 став 1 од 

ЗААВМУ (информации за корисниците); 

• Редовен програмски надзор на ТВ АРТ Чаннел што емитува програма на државно ниво преку оператор 

на јавна електронска комуникациска мрежа, за почитувањето на обврските во 2017 година да емитува 

европски аудиовизуелни дела и во буџетот за програма да одвои најмалку 10% за набавка на европски 

аудиовизуелни дела од независни продуценти. Со надзорот направен врз основа на доставени податоци од 

радиодифузерот беше констатирано дека ги исполнил двете обврски од член 91 од ЗААВМУ. Извештаите 

за овој радиодифузер доцнеа поради континуирани грешки во податоците што ги доставуваше до 

Агенцијата; 

• Контролен програмски надзор врз ТВ Шења што емитува програма на државно ниво преку оператор на 

јавна електронска комуникациска мрежа, за почитувањето на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (изворно 

создадена програма). Со надзорот беше констатирано дека радиодифузерот не постапил по изречената 

мерка и не го отстранил прекршувањето и затоа во согласност со Законот беше предложено покренување 

прекршочна постапка; 

• Контролен програмски надзор врз ТВ АРТ Чаннел што емитува програма на државно ниво преку 

оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, за почитувањето на член 92 став 14 од ЗААВМУ 

(изворно создадена програма во периодот од 7 до 19 часот). Со надзорот беше констатирано дека 

радиодифузерот постапил по изречената мерка и го отстранил прекршувањето; 

• Контролни административни надзори беа реализирани врз неколку радиодифузери што емитуваат 

програма на државно ниво: ТВ Алсат-М, ТВ Шења, ТВ АРТ Чаннел и Првиот радио програмски сервис на 

Македонско радио (МРА1), за почитувањето на член 14 од Законот за медиуми (обврска за објавување 

импресум). Сите радиодифузери, освен МРА1, постапиле по изречената мерка и го отстраниле прекршокот. 

За Првиот радио програмски сервис на Македонско радио согласно Законот беше предложено покренување 

прекршочна постапка; 

• Контролен административен надзор беше реализиран и врз ТВ Нова, која емитуваше програма на 

државно ниво преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, за почитувањето на член 51 став 

1 од ЗААВМУ (информации за корисниците). Со надзорот беше констатирано дека радиодифузерот не 

постапил по изречената мерка и не го отстранил прекршувањето и затоа во согласност со Законот беше 

предложено покренување прекршочна постапка; 

• Контролни административни надзори за почитувањето на член 15 став 5 од Законот за медиуми 

(обврска за доставување извештај во тековната година за исполнувањето на условите од дозволата во 

претходната година) беа реализирани врз 41 радиодифузер - 24 радија (РА Енџелс, РА Антена 5, РА Б-97, 

РА Балкан ФМ, РА Буба Мара, РА Дрини, РА Скај Плус, РА Супер, РА УГД ФМ, РА Капитол, РА Сити, РА 

Клуб ФМ, РА Делфин, РА Фортуна, РА Хит, РА Кочани, РА Лајф, РА ПРО-ФМ, РА 106, РА Акорд, РА Мефф, 

РА Ускана Плус, РА РФМ и РА Ла Коста) и 17 телевизии (ТВ Плус, ТВ Ускана Медиа, Г-ТВ, ТВ Канал 21, ТВ 
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Канал Вис, Наша ТВ, ТВ Орбис, ТВ Шутел, ТВ Сител 2, ТВ Топестрада, ТВ Алсат-М, ТВ АРТ Чаннел, ТВ 

Гура, ТВ Калтрина, ТВ Кобра, ТВ Морис и ТВ Ускана Еден). Со надзорот беше констатирано дека сите 

радиодифузери постапиле по изречената мерка и го отстраниле прекршокот, односно во дополнителниот 

рок од 45 дена доставија извештај за исполнување на условите од дозволата во 2017 година; 

• Вонреден програмски надзор врз ТВ Алфа за емисијата „Ѕвездите со Ѕвездана“ со д-р Ѕвездана 

Георгиева, реализиран врз основа на неколку претставки. Најголем дел од претставките се однесуваа на 

јазикот на емитување на емисијата, а една од нив бараше забрана за емитување на програмата оти 

јасновидката од Бугарија наводно немала лиценца за работа во Република Македонија. Со вонредниот 

надзор реализиран на 26, 27 и 28 јуни 2018 година беше констатирано дека: во поглед на јазикот на 

емитување на емисијата, радиодифузерот прави напори за превод на македонски јазик, но бидејќи 

емисијата се емитува во живо, преводот не е најдоследен; во однос на правилата за заштита на 

малолетната публика, дека емисијата и нејзините промотивни најави се соодветно означени со 

сигнализацијата за заштита на малолетните лица и се емитуваат во соодветно време од деноноќието; во 

анализираните изданија, на крајот од емисијата, не се објавени податоците со кои се идентификуваат 

авторите што учествувале во подготовката на аудиовизуелната содржина што е обврска според член 14 од 

Законот за медиуми; и дека во емисијата постојат елементи на прикриено рекламирање на услугите на 

јасновидката. Медиумот беше известен за претставките и му беше укажано да ја усогласи програмата со 

законските обврски. За наодите од надзорот беа известени и подносителите на претставките; 

• Вонреден програмски надзор врз ТВ Канал 5, реализиран врз основа на претставка за емисијата „Само 

вистина“, емитувана на 16 јули 2018 година, на тема „Ќе има ли избори заедно со референдумот?“. 

Претставката беше за посебните забрани од член 48 од ЗААВМУ. Подносителот на претставката сметаше 

дека во рамки на интервјуто со гостинката проф. д-р Иванка Василевска, таа изрекува потпалувачки говор 

кој „претставува форма на повикување на насилно уривање на уставниот поредок и поттикнување војна“. 

Со надзорот не беше констатирано прекршување. За наодите од надзорот беа известени и подносителот 

на претставката и радиодифузерот;  

• Редовен програмски надзор врз четири телевизиски програмски сервиси што емитуваат програма на 

локално ниво (ТВ Кочани, ТВ Здравкин, ТВ Канал 8 и ТВ Свет), избрани по случаен избор, за сите законски 

обврски чие почитување се проверува со еднодневен надзор. Со надзорот беа констатирани прекршувања 

кај сите радиодифузери, и тоа: кај ТВ Кочани на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (изворно создадена 

програма); кај ТВ Здравкин на член 92 став 1 од ЗААВМУ (изворно создадена програма) и на член 50 став 

3 (заштита на малолетници); кај ТВ Канал 8 на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (изворно создадена 

програма); и кај ТВ Свет на член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (изворно создадена програма) и на член 64 

став 3 (јазик на емитување на програмата); 

• Редовен административен надзор врз четири телевизиски програмски сервиси што емитуваат програма 

на локално ниво (ТВ Кочани, ТВ Здравкин, ТВ Канал 8 и ТВ Свет), избрани по случаен избор, за сите 

законски обврски чие почитување се проверува со еднодневен надзор. Со надзорот беа констатирани 

прекршувања кај сите радиодифузери, и тоа: кај ТВ Канал 8 на член 14 од Законот за медиуми (импресум), 

а кај ТВ Кочани, ТВ Здравкин и ТВ Свет на член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за корисниците). 

 

Август 

• Вонреден програмски надзор врз 1ТВ, што емитува програма на државно ниво преку оператор на јавна 

електронска комуникациска мрежа, врз основа на претставка, во врска со надминување на лимити за 

рекламирање со емитување на реклама за концерт на Марија Шерифовиќ на програмата на телевизијата. 
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Со надзорот беше констатирано дека се точни наводите од претставката и дека со начинот на емитување 

на рекламата се прекршени член 100 став 1 (времетраење на рекламирањето) и член 98 став 2 од ЗААВМУ 

(правилата за користење нови рекламни техники). На радиодифузерот му беше укажано веднаш да ја 

усогласи програмата со законските барања. За наодите од надзорот и постапувањето на Агенцијата беше 

известен и подносителот на претставката; 

• Редовен програмски надзор врз радијата на државно ниво (Антена 5, Канал 77 и Метрополис) за сите 

одредби чие почитување се проверува со еднодневен надзор. Со надзорот не беа констатирани 

прекршувања; 

• Редовен административен надзор врз радијата на државно ниво (Антена 5, Канал 77 и Метрополис) за 

сите одредби чие почитување се проверува со еднодневен надзор. Со надзорот беа констатирани 

прекршувања кај Антена 5 и кај Метрополис на член 14 од Законот за медиуми (импресум); 

• Контролен програмски надзор беше направен на ТВ Тера за член 53 став 2 од ЗААВМУ (прикриено 

рекламирање) и на ТВ Ускана Еден за член 50 став 3 (заштита на малолетници) – двата радиодифузери 

постапиле по изречените мерки; 

• Контролен административен надзор за член 14 од Законот за медиуми беше направен на ТВ Наша и 

беше констатирано дека не постапила по мерката и затоа беше предложено покренување прекршочна 

постапка; 

• Контролен административен надзор за член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за корисниците) беше 

направен на ТВ Топестрада, ТВМ и на ТВ Ускана Еден. Беше констатирано дека по мерката опомена не 

постапила само ТВ Ускана Еден и беше предложено покренување прекршочна постапка; 

• Контролен програмски надзор за почитувањето на одредбите за емитување изворно создадена 

програма беше направен врз програмските сервиси на ТВ Ускана Еден, ТВМ и КТВ. По опомената не 

постапила само ТВ Ускана Еден и за неа беше предложено покренување прекршочна постапка. Другите две 

телевизии го отстраниле прекршокот. 

 

Септември 

• Вонреден програмски надзор врз основа на две претставки за емисијата „Мода“ со Сергеј Варошлија, 

емитувана во рамки на програмскиот блок Студио 1 на 1ТВ. Со надзорот беше констатирано прекршување 

на програмските начела за вршење на дејноста од член 61 став 1 алинеја 1 (заштита на приватноста и 

достоинството на личноста). На радиодифузерот му беше укажано веднаш да ја усогласи програмата со 

законските обврски, а одговори беа испратени и на двата подноситела на претставките. Дополнително, 

имајќи предвид дека констатираното прекршување кај радиодифузерот вклучува злоупотреба на лични 

податоци на граѓани, претставките заедно со извештајот на Агенцијата беа испратени во Дирекцијата за 

заштита на лични податоци. 

 

Октомври 

• Редовен програмски надзор беше направен врз програмските сервиси на шест радија што емитуваат 

програма на регионално ниво, избрани случајно - радијата Хепи, Лајф, Капитол, Роса-АБ, ЕФ-ЕМ 90,3 

Спортско радио и РА Ват. Со надзорот не беа констатирани прекршувања; 
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• Редовен административен надзор беше направен врз програмските сервиси на шест радија што 

емитуваат програма на регионално ниво, избрани случајно - радијата Хепи, Лајф, Капитол, Роса-АБ, ЕФ-ЕМ 

90,3 Спортско радио и РА Ват. Со административниот надзор беа констатирани прекршувања кај РА Лајф, 

РА Роса-АБ и ЕФ-ЕМ 90,3 Спортско радио, на член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за корисниците). За 

сите беше предложено изрекување мерка опомена; 

• Контролен административен надзор за почитувањето на член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за 

корисниците) беше направен на ТВ Кочани ЛД, ТВ Здравкин и ТВ Свет. Со надзорот беше констатирано 

дека само ТВ Кочани ЛД не постапил по мерката опомена и за него беше предложено покренување 

прекршочна постапка; 

• Контролен програмски надзор беше направен врз: ТВ Ускана Еден – за член 100 став 1 од ЗААВМУ 

(лимити за рекламирање) – констатирано е дека постапил по опомената; ТВ Здравкин – за член 50 став 3 

од ЗААВМУ (заштита на малолетници) – констатирано е дека не постапил по мерката опомена и беше 

предложено покренување прекршочна постапка; ТВ Свет – за член 64 став 3 од ЗААВМУ (јазик на 

емитување на програмата) – констатирано е дека постапил по опомената; РА РФМ – за член 67 од ЗААВМУ 

(програмски концепт) – констатирано е дека не постапил по мерката опомена и беше предложено 

покренување прекршочна постапка; 

• Контролен административен надзор беше направен врз програмскиот сервис ТВ Канал 8, што емитува 

програма на локално ниво, за почитувањето на член 14 од Законот за медиуми (импресум). Со надзорот 

беше констатирано дека радиодифузерот не постапил по изречената мерка опомена и затоа беше 

предложено покренување прекршочна постапка; 

• Редовен програмски надзор беше направен врз програмските сервиси на комерцијалните терестријални 

ТВ на државно ниво (Алсат-М, Алфа, Канал 5, Сител и Телма) за сите законски одредби чие почитување се 

проверува со еднодневен надзор. Со надзорот не беа констатирани прекршувања; 

• Редовен административен надзор беше направен врз програмските сервиси на комерцијалните 

терестријални ТВ на државно ниво (Алсат-М, Алфа, Канал 5, Сител и Телма) за административните обврски 

од ЗААВМУ и од Законот за медиуми чие почитување се проверува со еднодневен надзор. Со надзорот не 

беа констатирани прекршувања. 

 

Ноември 

• Вонреден надзор беше направен на неколку изданија на емисијата „Мода“ со Сергеј Варошлија што се 

емитува на 1ТВ, по претставка од Елена Стефановска, водителка на емисијата „Живот со стил“ на ТВ 24 

Вести. Со надзорот беше констатирано дека се основани наводите од претставката, односно дека 

Варошлија во неколку изданија на емисијата изнесува повеќе навредливи коментари за водителката на ТВ 

24 Вести, со што го повреди член 61 став 1 алинеја 1 (програмски принципи – приватност и достоинство) од 

ЗААВМУ. Според Методологијата за надзор, имајќи предвид дека почитувањето на принципите подлежи на 

саморегулација, Агенцијата го извести медиумот за прекршувањето, а на подносителката на претставката 

и беше укажано на законските механизми за заштита; 

• Редовен програмски надзор беше направен врз телевизиските програмски сервиси на државно ниво 

што емитуваат програма преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа (ТВ Шења, ТВ Компани 

21-М, ТВ Клан и 1ТВ). Со надзорот беа констатирани прекршувања кај 1ТВ и кај ТВ Клан. Кај 1ТВ по пет 

основи од ЗААВМУ, и тоа: за член 50 став 3 од Законот и членовите 16, 19 и 22 став 2 од Правилникот за 
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заштита на малолетници; за член 52 од Законот и член 3 од Правилникот за програми со наградно 

учествување; за член 53 став 2 (прикриено рекламирање); за член 55 ставови 1 и 5 (пласирање производи) 

и за член 98 од Законот и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники (рекламирање на 

поделен екран). За сите прекршувања беше предложено изрекување мерка опомена. Кај ТВ Клан беше 

констатирано прекршување на член 50 став 3 од Законот и на членовите 16, 17 и 22 став 2 од Правилникот 

за заштита на малолетници. Бидејќи ова прекршување беше констатирано по вторпат во текот на 2018 

година, согласно законските одредби за прекршокот беше предложено покренување прекршочна постапка; 

• Редовен административен надзор беше направен врз телевизиските програмски сервиси на државно 

ниво што емитуваат програма преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа (ТВ Шења, ТВ 

Компани 21-М, ТВ Клан и 1ТВ). Со надзорот беа констатирани прекршувања кај сите четири медиуми и тоа: 

кај 1ТВ на член 14 од Законот за медиуми (импресум) и на член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за 

корисниците); кај ТВ Клан на член 14 од Законот за медиуми (импресум) и на член 51 став 1 од ЗААВМУ 

(информации за корисниците); кај ТВ Компани 21-М на член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за 

корисниците); и кај ТВ Шења на член 14 од Законот за медиуми (импресум). 

Овие прекршувања за првпат во тековната година беа констатирани кај 1ТВ и ТВ Компани 21-М, поради што 

за нив беа предложени мерки – опомена. Додека, кај ТВ Клан и кај ТВ Шења, истите прекршувања беа 

констатирани и со првиот редовен надзор во 2018 година, и затоа за нив беше предложено покренување 

прекршочни постапки. 

 

Декември 

• Контролен административен надзор за почитувањето на член 51 став 1 од ЗААВМУ (информации за 

корисниците) беше направен врз радио програмските сервиси на регионално ниво – ЕФ-ЕМ 90,3 Спортско 

радио и Радио Роса-АБ. Со надзорот беше констатирано дека радијата постапиле по изречените мерки 

опомена и ја усогласиле програмата со законската одредба; 

• Контролен административен надзор за почитувањето на член 14 од Законот за медиуми (импресум) 

беше направен врз радио програмските сервиси на државно ниво: Радио Антена 5 и Радио Метрополис. Со 

надзорот беше констатирано дека радијата постапиле по изречените мерки - опомени и ја усогласиле 

програмата со законската одредба; 

• Редовен програмски надзор беше направен врз телевизиските програмски сервиси на Јавниот 

радиодифузен сервис (МРТ1 и МРТ2) за сите законски одредби чие почитување се проверува со 

еднодневен надзор. Со надзорот не беа констатирани прекршувања; 

• Редовен административен надзор беше направен врз телевизиските програмски сервиси на Јавниот 

радиодифузен сервис (МРТ1 и МРТ2) за административните обврски од ЗААВМУ и од Законот за медиуми 

чие почитување се проверува со еднодневен надзор. Со надзорот не беа констатирани прекршувања; 

• Контролен програмски надзор беше направен врз 1ТВ што емитува програма на државно ниво преку 

оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, за почитувањето на член 53 став 2 од ЗААВМУ 

(прикриено рекламирање), за член 98 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники 

(рекламирање на поделен екран). Со надзорот беше констатирано дека радиодифузерот постапил по 

изречените мерки и ги отстранил прекршувањата. 
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Надзор над исполнувањето на минималните кадровски услови 

Имајќи предвид дека за обезбедување телевизиско или радиоемитување, покрај условите и обврските 

пропишани во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги радиодифузерите треба да исполнуваат 

и посебни минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови во зависност од програмскиот 

формат, во текот на 2018 година Агенцијата изврши вкупно 63 административни надзори (60 вонредни и три 

контролни) на радиодифузери со цел да утврди дали ги исполнуваат минималните кадровски услови 

утврдени во „Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање 

дозвола за радио и телевизиско емитување“. 

Со вонредните надзори беше констатирано дека овие услови не се исполнети кај седум трговски 

радиодифузни друштва - ТВ Телеканал А1, ТВ Канал 5 Плус, ТВ Калтрина, ТВ Нова од Скопје, ТВ Орбис, 

РА Слободна Македонија и РА БИ-КИ-АЛ. Поради тоа, освен за ТВ Канал 5 Плус која во меѓувреме достави 

документи од кои беше видно дека ги исполнува минималните кадровски услови, што беше констатирано и 

со извршен контролен надзор, за другите шест радиодифузери беа покренати постапки за одземање на 

дозволите за телевизиско, односно радиоемитување.  

Постапките за ТВ Калтрина и за РА БИ-КИ-АЛ беа прекинати затоа што овие радиодифузери, во рокот од 

15 дена од денот на доставување на предлогот од директорот до Советот, во кој рок требаше да се донесе 

одлука за одземање на дозволата, доставија документи врз основа на кои беше констатирано (по извршени 

контролни надзори) дека ги исполнуваат минималните кадровски услови. Додека, пак, ТВ Телеканал А1, РА 

Слободна Македонија, ТВ Нова од Скопје и ТВ Орбис до Агенцијата не доставија документи со кои ќе 

докажат дека ги исполнуваат кадровските услови, поради што Советот донесе одлуки со кои им ги одзеде 

дозволите на овие радиодифузери. 

Следење на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата  

Следејќи го исполнувањето на обврската за плаќање на надоместокот за дозволата за емитување радио 

или телевизиска програма, во извештајната година Агенцијата покрена постапки за одземање на дозволите 

на вкупно 39 радиодифузери, коишто делумно или во целост не ја исполнија оваа обрската. Откако 

постапката беше покрената, вкупно 37 радиодифузери ја исполнија обврската, односно во целост го платија 

надоместокот, поради што покренатите постапки за нив беа запрени. На двете телевизии кои не го платија 

надоместокот (ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје и ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес) 

Агенцијата им ги одзеде дозволите.  

 

Стручен надзор 

За да утврди дали се исполнети техничките, просторните и кадровските услови, во 2018 година, овластени 

лица вработени во стручната служба на Агенцијата извршија стручен надзор на шест радиодифузери – 1 

ТВ, Телевизија 3, РА Пела, РА Буба Мара, РА 102 и РА Лајф. Надзорите на 1 ТВ, Телевизија 3, РА Пела и 

РА 102 беа направени поради тоа што на овие радиодифузери им беа доделени нови дозволи за 

телевизиско/радио емитување, додека пак надзорот на РА Буба Мара и на РА Лајф поради тоа што 

радиостаниците извршија промена на локацијата на просториите во кои се произведува програмата. Со 

надзорите беше констатирано дека сите шест радиодифузери ги исполнуваат минималните услови 

утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање 

дозвола за радио и телевизиско емитување. 
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ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЈАВНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

Согласно член 15 став 1 од Законот за медиуми, радиодифузерите имаат обврска да обезбедат јавност во 

своето работење на начин што до 31 март во тековната година на Агенцијата ќе и достават податоци за 

сопственичката структура, за уредништвото и за економското работење во претходната година. Во врска со 

оваа законска обврска, а во согласност со Годишниот план за вршење административен надзор во 2018 

година, во април беше спроведен редовен административен надзор на сите 124 радиодифузери кои 

емитуваа телевизска или радиопрограма. Со надзорот беше констатирано дека обврската не ја исполниле 

четири радиодифузери – ТВ Орбис, ТВ Гурра, Скај радио Плус и РА Лав, поради што Агенцијата писмено ги 

опомена и им даде дополнителен рок од 45 дена да ги отстранат направените прекршувања. 

Со контролните надзори на овие радиодифузери (на Скај радио Плус во мај, на РА Лав и на ТВ Гурра во 

јуни, а на ТВ Орбис во јули) беше утврдено дека сите четири во целост постапиле по изречените мерки и го 

усогласиле своето работење со одредбите од Законот за медиуми. 

Освен кон регулаторното тело, Законот предвидува и обврска за радиодифузерите да бидат транспарентни 

во работењето и кон јавноста, односно податоците за сопственичката структура, одговорниот 

уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година да ги објават на сопствената 

програма, најмалку три пати годишно, во ударни термини и во рок од 15 дена од денот на објавувањето до 

регулаторното тело да достават снимка од објавата (член 15 став 3 од Законот за медиуми). 

За да констатира дали радиодифузерите ја исполниле оваа обврска, Агенцијата изврши три редовни 

административни надзори над сите радиодифузери – во април, во јули и во ноември 2018 година. 

Обврската во првиот предвиден рок (најдоцна до 31 март) не ја исполниле ТВ Орбис и ТВ Канал 21, а во 

вториот (најдоцна до 30 јуни) ТВ Нова од Скопје, ТВ Клан, ТВ Гурра и РА БИ-КИ АЛ. Во третиот рок (најдоцна 

до 31 октомври) оваа обврска ја исполниле сите 123 радиодифузери. 

Со контролните надзори над овие радиодифузери2 (ТВ Канал 21 во јуни, ТВ Орбис и ТВ Клан во јули, РА 

БИ-КИ-АЛ во август и ТВ Гурра во септември) беше констатирано дека сите постапиле по опомените во 

дополнителниот рок.  

Во врска со исполнувањето на оваа законска обврска, Агенцијата во извештајната година (во јануари) 

спроведе контролен надзор и на РА Лав, а со цел да констатира дали радиостаницата постапила по 

опомената којашто Агенцијата и ја изрече во декември 2017 година. 

 

ЗАШТИТА НА ПЛУРАЛИЗМОТ НА СОПСТВЕНОСТА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 

Постапување по поднесени известувања за промена на сопственичката структура и следење на 

промените на сопственоста на радиодифузерите 

Во текот на 2018 година, по претходно доставени известувања за промена на сопственичката структура, 

Советот на Агенцијата донесе седум одлуки со кои дозволи промена на сопствениците на три телевизии и 

на четири радиостаници, како и една одлука со која забрани промена на сопственичката структура на една 

радиостаница. 

                                                           
2 На ТВ Нова од Скопје не беше направен контролен надзор бидејќи во меѓувреме Советот, поради неисполнување на 

минималните кадровски услови, и ја одзеде дозволата за телевизиско емитување 
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Имено, откако беше констатирано дека со побараните промени не се прекршуваат одредбите од Глава IV 

од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот ги одобри промените во сопственичката 

структура на: 

• Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани -  беше дозволено 

истапување на физичкото лице Благој Ситновски од Кочани и пристапување на физичкото лице 

Тони Ајтовски, исто така од Кочани.   

• Трговското радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип – беше дозволено истапување 

на физичкото лице Иле Митов од Штип и пристапување на правното лице Друштво за продукција, 

услуги и трговија ЕНЏЕЛС ПЛУС ДООЕЛ Штип од  Штип. 

• Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје - поради смрт на сопственикот на 

Трговското радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје, а врз основа на Решение за оставинска 

постапка, беше дозволено пристапување на физичкото лице Елена Петреска од Скопје.   

• Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп – беше 

дозволено пренесување на 51% од уделот на физичкото лице Бранкица Мавчева од Прилеп на 

правното лице Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. 

• Трговското радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ (со сегашен назив Трговско 

радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово) – беше дозволено 

истапување на физичкото лице Авни Исени од Горно Седларце, Боговиње, и пристапување на 

правното лице Акционерско друштво ТВ КЛАН од Тирана, Република Албанија. 

• Трговското радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга – беше дозволено истапување 

на физичкото лице Мугни Арифи и пристапување на физичкото лице Љулвере Туда, двајцата од 

Струга.  

• Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС ДООЕЛ Неготино – беше дозволено 

истапување на физичкото лице Зоран Илиевски и пристапување на физичкото лице Марјан 

Тодоров, двајцата од Кавадарци. 

 

Во извештајната година, согласно член 41 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

известување за промена на сопственичката структура до Агенцијата достави и Трговското радиодифузно 

друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, и тоа за истапување на правното лице ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Скопје и за пристапување на правното лице Друштво за трговија и 

услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. По разгледување на доставеното известување, 

Советот донесе одлука со која ја забрани предложената промена на сопственоста на овој радиодифузер, 

поради тоа што со нејзиното спроведување би се создала недозволена медиумска концентрација во смисла 

на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Поточно, промената беше забранета затоа што 

основачот (и управител) на Друштвото за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје се јавуваше истовремено и како основач на друштво кое се занимава со дејности за производство 

на филмови, видеофилмови и телевизиска програма, што е спротивно на член 39 став 1 алинеи 1 и 5, член 

36 и член 37 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Имајќи предвид дека пред спроведување на каква било промена на сопственичката структура 

радиодифузерот е должен да ја извести Агенцијата (член 41 став 1 од ЗАВМУ) и дека тој не смее да ја 

спроведе промената пред истата да биде одобрена од Агенцијата (член 41 став 2 од ЗАВМУ), во април беше 
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извршен надзор кој имаше за цел да констатира дали некој од нив постапил спротивно на овие законски 

одредби. Надзорот беше спроведен така што беа споредувани податоците за сопственоста на 

радиодифузерите со кои располага регулаторното тело и податоците од тековните состојби кои во март до 

Агенцијата ги доставија самите радиодифузери. Со надзорот не беа констатирани прекршувања кај ниту 

еден радиодифузер. 

Следење на сопственичката структура на радиодифузерите од аспект на почитувањето на 

законските одредби поврзани со ограничувањата за стекнување сопственост и спречување 

недозволена медиумска концентрација 

Со цел да утврди дали работењето на радиодифузерите е во согласност со одредбите од член 37 - 

Ограничувања за стекнување сопственост и член 39 - Недозволена медиумска концентрација од Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата во вториот квартал од 2018 година, користејќи ги 

единствените матични броеви на радиодифузерите, управителите и на основачите на радиодифузерите, 

изврши увид во податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република 

Македонија, кај сите радиодифузери. Со увидот беше констатирана повреда на член 39 кај ТВ Алфа 

(управителот на радиодифузерот се јавуваше истовремено како основач на друштво кое се занимава со 

дејност на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма) и кај РА Супер (основачот на 

радиодифузерот се јавуваше истовремено како основач на друштво кое се занимава со дејност - агенција 

за маркетинг). Поради тоа, Агенцијата поведе постапки за утврдување недозволена медиумска 

концентрација кај овие радиодифузери и им наложи во рок од 45 дена до Агенцијата да ги достават сите 

податоци од значење за одлучувањето. 

Во дополнителниот рок ТВ Алфа го усогласи своето работење со одредбите од Законот, поради што 

Советот донесе решение со кое ја запре претходно поведената постапка. За  РА Супер, пак, беше донесена 

одлука со која се утврди постоење недозволена медиумска концентрација, бидејќи овој радиодифузер не го 

острани прекршувањето на член 39 во рокот утврден од страна на Агенцијата, поради што Агенцијата му 

наложи да ја усогласи својата сопственичка структура во рок од 90 дена од денот на приемот на оваа одлука. 

Во предвидениот рок радиодифузерот ја отстрани недозволената медиумска концентрација.  

Во 2018 година, Советот на Агенцијата донесе уште три одлуки со кои беа поведени постапки за утврдување 

недозволена медиумска концентрација кај следните радиодифузери: 

•  Трговско радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип – Постапката беше поведена врз 

основа на податоци добиени од заинтересирано лице дека РА Енџелс и операторот на јавна 

електронска комуникациска мрежа Телекабел се поврзани лица во смисла на Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Оваа постапка беше запрена бидејќи радиодифузерот, по 

претходно добиена согласност од Агенцијата изврши промена во сопственичката структура, со што 

беа отстранети причините за водење на постапката за утврдување постоење недозволена медиумска 

концентрација. 

•  Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип – Постапката беше поведена  врз 

основа на податоци добиени од заинтересирано лице дека ТВ 24 Вести и операторот на јавна 

електронска комуникациска мрежа Телекабел се поврзани лица во смисла на Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Агенцијата по службена должност презеде активности за да ги 

испита ваквите сознанија, но поради тоа што од целокупната прибавена документација не беа 

обезбедени релевантни материјални докази дека постои недозволена медиумска концентрација во 

смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поведената постапка беше запрена. 
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•  Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп - Постапката беше 

поведена врз основа на сопствени сознанија дека постои недозволена медиумска концентрација, 

односно дека физичкото лице кое е основач на правното лице основач на овој радиодифузер се јавува 

истовремено како основач на друштво кое врши дејности на производство на филмови, видеофилмови 

и телевизиска програма. Советот на Агенцијата донесе решение со кое ја запре и оваа постапка, откако 

констатираше дека ова друштво повеќе не постои, со што беа отстранети причините за водење на 

постапката.  

Во извештајната година, во врска со доставено барање од заинтересирана страна (РА Канал 77) за 

одземање на дозволата на ТВ 24 Вести, Советот на седница донесе заклучок дека не постои законска 

причина за поведување постапка за одземање на дозволата на овој радиодифузер, поради тоа што 

податоците кои беа доставени не обезбедуваа доволно докази за евентуално постоење недозволена 

медиумска концентрација кај радиодифузерот. 

 

МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ И СОЦИЈАЛНА ИНКЛУЗИЈА 

Обврската на Агенцијата за поттикнување на развојот на медиумската писменост произлегува од членовите 

2, 6 и 26 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Членот 26 од Законот се однесува на 

медиумската писменост и социјалната инклузија. Според него, Агенцијата се обврзува да презема 

активности да ја промовира медиумската писменост во земјата, како и да презема активности за да ги 

поттикне давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, своите услуги постепено да ги направат 

достапни за лицата со оштетен слух и вид. За имплементација на овие обврски Агенцијата се раководи од 

насоките утврдени во двете посебни програми за секоја од областите, активностите ги спроведува во 

соработка со релевантните субјекти и сите заинтересирани страни, а за нив известува користејќи ги веб 

страниците www.avmu.mk и www.mediumskapismenost.mk.  

 

МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ  

Според Програмата за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија за периодот 

2016-20183, Агенцијата во 2018 година, самостојно или во соработка со членки на Мрежата за медиумска 

писменост и со други субјекти, реализираше поголем број активности за поттикнување на медиумската 

писменост во земјата. Насоките за активностите во Програмата се распределени во три плана: План за 

подигнување на свеста, План за координација и консултација и План за следење на трендовите за 

медиумската писменост. 

 

План за координација и консултација 

По воспоставувањето на Мрежата за медиумска писменост во 2017 година, која беше и најважната 

активност на Агенцијата од овој План, во 2018 година, регулаторното тело ја презеде улогата на модератор 

за формирање синергиски партнерства и поттикнување на чинителите во Мрежата да спроведуваат нови 

активности и проекти за промовирање на медиумската писменост во земјата. Дополнително, обврска на 

Агенцијата во 2018 година беше и да одржува отворени консултациски процеси, размена на информации, 

да поттикнува советување.  

Во таа насока, Агенцијата во текот на годината учествуваше во повеќе консултациски и координативни 

процеси со повеќе заинтересирани страни. Во текот на месец мај беа одржани три консултативни средби со 

                                                           
3 Достапна на:  http://mediumskapismenost.mk/media/2016/05/Programa_za_mediumska_pismenost-1.pdf  

http://www.avmu.mk/
http://www.mediumskapismenost.mk/
http://mediumskapismenost.mk/media/2016/05/Programa_za_mediumska_pismenost-1.pdf
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претставници од невладиниот сектор, на кои беше разговарано за можности за соработка со Агенцијата и 

со Мрежата на повеќе проекти за медиумска писменост.  

Во мај беше остварена средба со претставници од Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“ 

и „Евротинк“ за можностите за соработка со Агенцијата и со Мрежата за проектот „Со критичко мислење до 

граѓани со медиумска умешност – КриТинк“, финансиран од Европската комисија. Станува збор за 

тригодишен проект кој има за цел да ја промовира медиумската писменост како основа за зачувување на 

правото на граѓаните да имаат различни мислења, преку стимулирање култура за критичко размислување, 

плурализам на мислења и демократски вредности. Како продолжение на оваа соработка, на почетокот на 

јуни, претставничка од Агенцијата говореше на почетниот јавен настан за проектот, а во текот на октомври 

учествуваше на настан наменет за претставување на проектите од програмата за мали грантови. 

Во мај беше одржан состанок и со претставнички од Македонскиот институт за медиуми, за можностите за 

соработка околу проектот „Писменост за вести и дигитална писменост - Справување со лажните вести“, 

финансиран од Европската комисија кој, во наредните три години ќе го реализира МИМ во соработка со 

Институт за комуникациски студии, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и 

Институтот за медиуми и различности од Лондон. Целта на овој проект е да им се помогне на корисниците 

на социјалните мрежи да станат поинформирани консументи на онлајн вестите, да се поттикне дебата за 

писменоста за вести и дигиталната писменост меѓу новинарите, и да се подигне знаењето за овие теми на 

ниво на граѓанскиот сектор. Исто така, беа разгледани можностите за структурен развој на Мрежата во 

рамките на проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и медиумите во 

Југоисточна Европа“ (ЈУФРЕКС) кој е кофинансиран од Советот на Европа и Европската комисија. Освен 

ова се договараше и соработка во друг регионален проект, финансиран од Европската комисија, чија цел е 

создавање мрежи во земјите од регионот, при што, имајќи предвид дека во Македонија веќе е поставена 

мрежна инфраструктура, се разговараше за прилагодување на проектот кон нејзин развој и унапредување 

на соработката во неа.  

На крајот од мај, претставници на Агенцијата имаа состанок со претставнички од Младинскиот образовен 

форум, на кој беа дискутирани можностите за соработка за „Проектот за младинско изразување“, насочен 

кон поттикнување и општествено активирање на младите преку низа активности, кампањи и обуки, во кој 

партнери се и Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово и Младинска алијанса Крушево. Проектот е 

финансиран од Европската комисија, ќе се реализира во следните три години и во него се планираат 

младински дебатни клубови, креирање декларација за слободата на изразување и младите, истражување 

за социјалниот капитал кај средношколците и студентите и поддршка на младински организации. МОФ, на 

крајот од 2018 година се зачлени во Мрежата за медиумска писменост на Р.М. 

Како резултат на овие средби, на почетокот на јуни беше одржан состанок на Мрежата за медиумска 

писменост на кој беа претставени трите проекти. За да се овозможи инволвирање на што повеќе субјекти, 

состанокот беше отворен и за други организации. Дополнително, се дискутираше за актуелности на полето 

на медиумската писменост, а се отвори и прашањето за формата и правците на натамошното делување на 

Мрежата. 

Во насока на зацврстување и развивање на Мрежата за медиумска писменост, во септември беше одржана 

работилница на тема  „Зајакнување на Мрежата за медиумска писменост на Република Македонија преку 

размена на искуства“, организирана од Македонскиот институт за медиуми во соработка со Агенцијата. 

Настанот беше реализиран во рамките на проектот ЈУФРЕКС и претставуваше работилница на која 

Мартина Чепман, координаторка на Мрежата за медиумска писменост на Република Ирска, пренесе дел од 

своето богато искуство во поглед на осмислувањето и реализирањето стратегии и активности за проекти за 

медиумска писменост и добри практики произлезени од соработката меѓу релевантните чинители во 

рамките на ирската Мрежа. 
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Соработката со ирската Мрежа за медиумска писменост беше дополнително продлабочена со студиската 

посета на претставници на македонската Мрежа на Даблин. Во периодот од 12 до 15 ноември беа остварени 

повеќе билатерални средби со претставници на релевантни организации членки на ирската Мрежа, а 

делегацијата учествуваше и на конференција организирана од ирската Мрежа за медиумска писменост, на 

која, претставничка од Агенцијата ја претстави македонската Мрежа. Посетата беше реализирана како дел 

од проектот ЈУФРЕКС, во организација на МИМ, а делегацијата ја сочинуваа претставници од Агенцијата, 

МИМ, Институтот за комуникациски студии, Високата школа за новинарство и односи со јавноста, на 

Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, Првиот програмски сервис на 

Македонската телевизија (МРТ1), Фондацијата Метаморфозис и граѓанската организација Конеду глобал. 

Македонската Мрежа за медиумска писменост, како позитивна пракса беше промовирана и на панелот 

насловен „Дали политиките за медиумска информациска писменост (МИП) држат чекор со практиките за 

МИП“ во рамките на Регионалната конференција „Медиумите за граѓаните, граѓаните за медиумите“, која се 

одржа на 22 и 23 ноември, во Нови Сад. Конференцијата беше организирана во рамките на проектот 

„Медиумите за граѓаните – граѓаните за медиумите: Градење на капацитетите на граѓанските организации 

за унапредување на медиумската и информациската писменост на Западен Балкан“ кој е финансиран од 

Европската Унија, а се спроведува во Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија.  

Агенцијата во текот на целата година реализираше повеќе активности за популаризација на македонската 

Мрежа за медиумска писменост. Како резултат на ова, до крајот на годината се зголеми бројот на членки на 

Мрежата на 46 субјекти. Новите членки на Мрежата доаѓаат од различни области (медиуми и граѓански 

организации кои работат на прашања поврзани со меѓународните односи, преку професионално 

новинарство, до заштита на правата на лицата со попреченост).  

Исто така, активно работеше на одржување и стимулирање на електронската комуникација во Мрежата и 

на редовно ажурирање на веб страницата на Мрежата – www.mediumskapismenost.mk. 

Во поглед на меѓународната соработка, Агенцијата во текот на мај 2018 година беше домаќин на 

билатерална средба меѓу претставници на стручните служби на македонското и босанското регулаторно 

тело. На состаноците беа разменети мислења за повеќе прашања од секојдневното работење на 

регулаторите, меѓу кои и за активностите за поттикнување на медиумската писменост, и за мерките за 

обезбедување пристап до програмите на лицата со сетилна попреченост. 

 

План за подигнување на свеста 

Како дел од Планот за подигнување на свеста кај јавноста, а во насока на организирање информативни 

кампањи за теми од медиумската писменост насочени кон општата јавност, регулаторното тело во првото 

тримесечје од годината организираше работен состанок со претставнички на Асоцијацијата за 

истражување, комуникации и развој Паблик. Се разговараше за можноста еден број на списанието „Лице в 

лице“ да се посвети на медиумската писменост. Идејата беше оценета позитивно и се бараат модалитети 

како таа да биде реализирана. 

Меѓу другото, Агенцијата настојуваше да биде активна и во промовирањето и поттикнувањето на 

медиумската писменост и преку учество на настани организирани од други субјекти – дел од нив се 

наброени во специфичните активности од Планот за координација и консултација, а такви се и следниве 

настани: 

- Во втората половина на февруари, Конференцијата „Медиумската писменост во Македонија: во 

или вон образованието“ организирана од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста во 

партнерство со Институтот за различности во медиумите (ИРМ) од Лондон и дневниот весник „Нова 

http://www.mediumskapismenost.mk/
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Македонија“, на која се потенцираше потребата од континуирани обуки на наставниот кадар во основните и 

средните училишта; 

- Во декември 2018 година, завршната конференција „Медиумската писменост во образованието – 

предуслов за учество на младите во општествените и политичките процеси во Македонија“, организирана 

во рамки на проектот „Медиумска писменост во ера на наплив на информации: коалиција за медиумска и 

информациска писменост“, финансиран од Европската Унија. На конференцијата беше презентирано и 

истражувањето на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста – Медиумската писменост во 

Македонија: обид за имплементација во основното образование; и 

- 14-меѓународна конференција е-Општество.мк, одржана во декември 2018, на тема „Медиумски 

писмени граѓани за отчетни институции“, во организација на Фондацијата за интернет и општество 

Метаморфозис. Директорот на Агенцијата беше еден од говорниците во сесијата посветена на „Слободата 

на изразување и медиумите“; 

Претставничка на Агенцијата учествуваше како соговорничка и во првата епизода од серијата емисии 

посветени на медиумската писменост насловена „Медиатека“, реализирана од  МРТ1 и МИМ, кои започнаа 

да се емитуваат на крајот од ноември. 

 

План за следење на трендовите на МП 

Во рамките на проектот „КриТинк“, на „Метаморфозис“ и „Евротинк“ се предвидуваат истражувања базирани 

на докази како основа за креирање јавни политики и препораки за идни реформи во оваа сфера. 

Дополнително, на консултативните средби во рамките на проектот, се разговараше за спроведување  

истражување за нивото на медиумската писменост кај адолесцентите. Во насока на оваа соработка, беше 

договорено Агенцијата на спроведувачите на проектот да им овозможи користење на методологијата од 

„Истражувањето на нивото на медиумска писменост кај возрасната публика“, и со тоа да допринесе кон 

истражувањето на „Метаморфозис“ и „Евротинк“.  

Истражувањето за нивото на медиумската писменост кај адолесцентите беше спроведено во текот на 2018 

година, а резултатите и публикацијата се очекуваат во текот на 2019 година. Резултатите од ова 

истражување ќе бидат од суштинско значење во согледувањето на потребата од вклучување на 

медиумската писменост во програмите на средните училишта, како и за понатамошното креирање на 

политиките во оваа сфера. Дополнително, резултатите ќе бидат одлична база на податоци врз која 

Агенцијата ќе има можност да ги заснова понатамошните активности за работата на полето на медиумската 

писменост.  

Во текот на декември беа направени подготовки за изработка на документ за политика на Агенцијата за 

медиумска писменост. Овој документ треба да ја наследи тригодишната Програма за поттикнување 

медиумска писменост чија важност истече на крајот од 2018 година. Документот за политика ќе биде 

изработен со поддршка од странски експерт што Советот на Европа ќе го ангажира во рамки на проектот 

ЈУФРЕКС. 

 

ПРИСТАП ДО МЕДИУМИТЕ ЗА ЛИЦАТА СО СЕТИЛНА ПОПРЕЧЕНОСТ (СЛУХ И ВИД) 

Како дел од програмата за работа за 2018 година и Програмата за обезбедување достапност до медиумите 

на лицата со сетилна попреченост 2016-20184, Агенцијата изработи посебна брошура насловена „Како да 

се обезбедат информации за лицата со сетилна попреченост – Пристап, услуги, програми, материјали и 

                                                           
4 Достапна на: http://avmu.mk/programa-dostapnost-do-mediumite/ 

http://avmu.mk/programa-dostapnost-do-mediumite/
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алтернативни формати“. Целта беше, на популарен начин да биде појаснето, како медиумите во зависност 

од видот на попреченоста (слух, вид, физичка или умствена), да обезбедат полесна комуникација преку 

употреба на видеа со титлување, отворени или затворени текстуални описи, гестов говор или аудио описи. 

Брошурата е отпечатена на македонски, албански и англиски јазик, и во неа се поместени и сознанијата за 

потребите, идеите и согледувањата на слепите и лицата со оштетен вид, како и на глувите и наглувите лица 

во Република Македонија, добиени со истражувањето „Пристап до програмите на радиодифузерите за лица 

со оштетен вид и слух – понуда и потреби“ реализирано во 2016 година. 

Во декември 2018 година Агенцијата одржа работен состанок со претставници на телевизиите што 

емитуваат програма на државно ниво со цел да ги запознае со потребите и барањата на лицата со сетилна 

попреченост во однос на медиумите и медиумските содржини и да се разговара за зголемување на обемот 

на содржини што медиумите би им ги направиле достапни на овие лица. На состанокот беше промовирана 

и брошурата „Како да се обезбеди пристап до програмите за лица со попреченост – пристап, услуги, 

програми, материјали и алтернативни формати“. За жал, на поканата за состанок се одѕваа мал број 

медиуми. 

Овој месец, во Белград, Република Србија, се одржа билатерална средба меѓу претставници на двете 

регулаторни тела за медиуми. На средбата беа разменети искуства на повеќе теми, меѓу кои и за 

активностите за обезбедување пристап до медиумите на лицата со сетилна попреченост. 

 

ПОТТИКНУВАЊЕ НА СЛОБОДАТА НА ИЗРАЗУВАЊЕ И НА СЛОБОДАТА НА МЕДИУМИТЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРДИ И ГОВОРОТ НА ОМРАЗА 

На крајот од 2018 година беше изменет Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, меѓу другото, 

и во однос на одредбата поврзана со забраната за поттикнување дискриминација и омраза. Беше зголемен 

опфатот на основите за нивна забрана и беше утврдена казнена одредба за евентуални прекршувања. Со 

измените на Законот, за непочитување на оваа забрана, на радиодифузерите ќе може да им биде изречена 

мерка опомена или покрената прекршочна постапка пред надлежен суд. Пред донесување на измените на 

Законот, во рамки на јавната расправа, Агенцијата реагираше дека предложената висина на глобата што 

може да ја изрече судот не е соодветна за тежината на прекршокот.    

Во меѓувреме, дејствувањето на Агенцијата продолжи следејќи ја истата практика на постапување: со 

вршење надзори по службена должност и по пристигнати претставки од граѓани, како и преку спроведување 

низа едукативни активности и учество на настани кои ја засегаат оваа тематика.  

Со оглед на тоа дека пред измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Агенцијата не 

располагаше со мерки за санкционирање на говорот на омраза, нејзината реакција се сведуваше на јавна 

осуда (преку објавување на извештајот од надзорот) и барање реакција од Комисијата за заштита од 

дискриминација (надлежна за спроведување на Законот за спречување и заштита од дискриминација) и од 

Основното јавно обвинителство (Кривичен законик).  

Иако професионалните принципи и стандарди на новинарството се пренесени во начелата нотирани во 

член 61 од Законот, кои треба да ги почитуваат радиодифузерите, тие првенствено се предмет на 

саморегулација, и нивното (не)почитување спаѓа во надлежност на новинарските здруженија, Советот за 

етика во медиумите на Македонија, односно Програмскиот совет на МРТ. Во случаите на нивно 

прекршување, Агенцијата има надлежност единствено да ги констатира, да го извести медиумот за надзорот 

и извештајот од надзорот да го објави на својата веб страница. 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

32 

Оваа година, Агенцијата се обрати и до Дирекцијата за заштита на лични податоци за понатамошно 

постапување по извршен надзор по претставка над еден радиодифузер во поглед на почитувањето на 

професионалните начела.  

 

Надзори за дискриминација и говор на омраза (член 48) 

Со вонреден програмски надзор спроведен на 13 март 2018 година по службена должност, кај ТВ Алфа, 

беше констатирано прекршување на член 48 од ЗААВМУ. Имено, во изданието на емисијата „Миленко 

Неделковски шоу“ емитувано на 27 јануари 2018 година, авторот на емисијата Миленко Неделковски и 

неговата гостинка Мирка Велиновска изнесоа повеќе изјави и ставови со кои се поттикнува и шири 

дискриминација, нетрпеливост и омраза кон албанската етничка заедница. Со оглед на фактот дека станува 

збор за однапред снимена емисија, со уредничката одлука да ја емитува, ТВ Алфа овозможи да се шири 

дискриминација и говор на омраза врз основа на етничка припадност. Извештајот беше објавен на веб 

страницата на АВМУ, ТВ Алфа беше известена, а материјалите беа испратени и до Основното јавно 

обвинителство Скопје и до Комисијата за заштита од дискриминација за нивно натамошно постапување. 

Комисијата одговори во јули, и во своето Мислење наведе дека нема да поведе постапка против ТВ Алфа 

бидејќи претставката била поднесена кон погрешно лице, па оттаму КЗД одлучила да не ги анализира 

доказите понудени од Агенцијата. Агенцијата веднаш одговори побивајќи ги сите наводи од Мислењето на 

КЗД. Целокупната преписка е објавена и на www.avmu.mk во делот за претставки. 

На 27 април 2018 година Агенцијата спроведе вонреден програмски надзор врз основа на претставка од 

член на Советот на Агенцијата врз актуелно-информативната емисија „Куќа на фудбалот“, емитувана на 

22.04.2018 година, на ТВ 24 Вести, во врска со посебните забрани од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги (говор на омраза). Со надзорот не беа констатирани прекршувања. Извештајот беше 

објавен на веб страницата на Агенцијата, а за наодите од надзорот беа известени и подносителот на 

претставката и радиодифузерот. 

Беа спроведени и два вонредни надзори врз основа на претставки од граѓани со кои беше утврдено дека се 

почитува забраната за говор на омраза.  

Вонреден програмски надзор на ТВ Телма беше спроведен поради претставка во која беше наведено дека 

во емисијата „Топ Тема“, емитувана на 28 мај, се искажани зборови кои се „навредливи, погрдни за јавната 

администрација“ и претставуваат „класичен говор на омраза и на дискриминација по професионална 

основа“. Со надзорот не беше констатиран прекршок. Извештајот беше објавен на веб страницата на 

Агенцијата, а за наодите од надзорот беа известени подносителот на претставката и радиодифузерот. 

На 23 јули 2018 година Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз ТВ Канал 5 за емисијата „Само 

вистина“, емитувана на 16 јули 2018 година, на тема „Ќе има ли избори заедно со референдумот?“. 

Подносителот на претставката сметаше дека во рамки на интервјуто со гостинката проф. д-р Иванка 

Василевска, таа изрекува потпалувачки говор кој „претставува форма на повикување на насилно уривање 

на уставниот поредок и поттикнување војна“. Со надзорот беше констатирано дека водителката на 

емисијата соодветно го контекстуализира и реагира на говорот на гостинката поради што не беше утврдено 

прекршување. За наодите од надзорот беа известени и подносителот на претставката и радиодифузерот. 

 

Надзори за почитување на начелата при вршење на дејноста (член 61) 

На 2 јануари 2018 година Агенцијата прими претставка за прилози емитувани на ТВ Телма во рамки на 

емисијата „Ноќно студио“ на 26 и на 27 декември 2017 година, во којашто подносителот наведува дека не 

се почитувани начелата од Кодексот на новинарите во прилогот „Кој фалсификувал документи во 

Владата?“, како и за тоа дека не му е овозможено во целост правото на одговор (во прилогот емитуван во 

http://www.avmu.mk/
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емисијата од 27 декември). Агенцијата го упати подносителот на одредбите за право на исправка и одговор 

од Законот за медиуми, како и за тоа дека Советот за етика во медиумите на Македонија е надлежен да 

постапува за непочитување на Кодексот на новинарите. 

На 8 март 2018 година Агенцијата спроведе вонреден надзор по службена должност на емисијата „Само 

вистина“, емитувана на ТВ Канал 5 на 28 февруари 2018 година. Со надзорот беше констатирано дека во 

емисијата се изнесени ставови кои претставуваат стереотипизирано претставување на половите и на 

родовите улоги, конкретно поврзани со жените и нивниот брачен статус, што е спротивно на начелото 

пропишано во член 61 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кое се 

однесува на слободите и правата независно од полот. Извештајот беше објавен на веб страницата на АВМУ, 

а ТВ Канал 5 беше известен за констатираното прекршување. 

Врз основа на претставка од граѓанин, Агенцијата изврши вонреден надзор на програмските сервиси на 

државно ниво во делот на известувањето за прашањето за користење на моторни возила/бесплатен превоз 

до Средно Водно. Кај медиумите не беше констатирано прекршување, но со оглед на фактот дека во 

претставката беа посочени сериозни последици за стопанските субјекти кои стопанисуваат на Средно 

Водно, а кои произлегуваат од одлуките на Советот и на градоначалникот на Град Скопје, Агенцијата го 

извести градоначалникот. За целиот процес беше известен и подносителот на претставката. 

Во текот на април, врз основа на претставка насловена „Манипулирање на јавноста користејќи средства за 

информирање“, добиена преку анонимна интернет адреса, беше извршен вонреден програмски надзор врз 

програмските сервиси што емитуваат програма на државно ниво ТВ Компани 21-М и ТВ 24 Вести, во врска 

со начинот на известување за повикот за хуманитарна помош на самохран родител со две деца. Апелот 

беше емитуван на ТВ Компани 21-М во прилог од 4 февруари 2017 година, со наслов: „И јас сум тука - 

Самохран татко од Припор се бори со сиромаштија“, а на ТВ 24 Вести - на 23 декември 2017 година, со 

наслов: „Самохран татко на две деца едвај врзува крај со крај“. Во дописот се бараше регулаторното тело 

веднаш да реагира во поглед на веродостојноста на сторијата. Дополнително, беше посочено дека децата 

се прикажани со незамаглен лик и дека има „отсаство на професионализам од страна на медиумите“. Со 

надзорот беше констатирано оти при известувањето не е направено прекршување. За наодите од надзорот 

беа известени и подносителот на претставката и радиодифузерите. 

Врз телевизиите на државно ниво што емитуваат програма преку дигитален терестријален мултиплекс, како 

и на телевизија која го покрива со информации регионот во кој припаѓа Неготино, беше спроведен вонреден 

програмски надзор врз основа на претставка насловена „Неетични медиуми“. Претставката, добиена преку 

анонимна интернет адреса, се однесуваше на начинот на известување за насилството во ООУ „Гоце 

Делчев“ во Неготино, а во кое учествуваа малолетнички. Со надзорот беше констатирано дека во прилозите 

се почитуваа професионалните новинарски стандарди бидејќи идентитетот на малолетните ученички не 

беше откриен, а на гледачите им беа пренесени ставовите на повеќе релевантни страни во случајот. За 

наодите од надзорот беше известен подносителот на претставката. 

Од истата адреса Агенцијата доби втора претставка со ист наслов „Неетични медиуми“ за начинот на 

известување за малолетничкото насилство во ООУ „Гоце Делчев“ во Неготино од страна на ТВ 24 Вести. 

Агенцијата изврши вонреден програмски надзор и направи увид во дневно-информативните емисии на ТВ 

24 Вести од 13, 14, 15, 16 и 17 април 2018 година. Притоа беше констатирано дека ТВ 24 Вести при 

известувањето за овој настан ја користи истата снимка како и другите телевизии врз кои беше извршен 

мониторинг, како и дека ги почитува професионалните стандарди при известувањето, обидувајќи се да ѝ ги 

обезбеди на јавноста сите релевантни информации за прашање кое е од поширок јавен интерес – борбата 

против насилството меѓу малолетниците. Извештајот беше објавен на веб страницата на Агенцијата, за 

наодите од надзорот беа известени и подносителот на претставката и радиодифузерот. 
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Во август беше извршен вонреден програмски надзор врз телевизискиот програмски сервис на државно 

ниво ТВ Нова, врз основа на претставка, во врска со повеќекратното репризирање на епизодата за интернет 

криминал од емисијата „Досие“, со наслов: „Компјутерски криминал“. Во претставката се бараше Агенцијата 

да го забрани репризирањето на оваа епизода поради тоа што предизвикува емотивна штета кај семејството 

на една од учесничките во емисијата. Со оглед на тоа дека со увидот во емисијата не беа констатирани 

прекршувања на Законот и подзаконските акти, а имајќи предвид дека радиодифузерите се независни во 

утврдувањето на уредувачката политика, претставката и одговорот беа испратени до ТВ Нова за да ги има 

предвид при составувањето на програмската шема. За наодите од надзорот беше известен и подносителот 

на претставката. 

На 12 септември, врз основа на две претставки, Агенцијата изврши вонреден програмски надзор на 

емисијата „Мода“ со Сергеј Варошлија, емитувана во рамки на програмскиот блок Студио 1 на 1ТВ. Со 

надзорот беше констатирано прекршување на програмските начела за вршење на дејноста од член 61 став 

1 алинеја 1 (заштита на приватноста и достоинството на личноста). На радиодифузерот му беше укажано 

веднаш да ја усогласи програмата со законските обврски, а одговори беа испратени и на двата подносители 

на претставките. Дополнително, имајќи предвид дека констатираното прекршување кај радиодифузерот 

вклучува злоупотреба на лични податоци на граѓани, претставките заедно со извештајот на Агенцијата беа 

испратени во Дирекцијата за заштита на лични податоци. Одговорот од Дирекцијата пристигна во јануари 

2019 година во форма на Мислење во кое се наведува оти со надзор било утврдено дека во емисијата има 

неправична и незаконска обработка на личните податоци зашто се користат фотографии од социјалните 

мрежи, односно личните податоци се обработувани без согласност од лицето. 

На 21 ноември Агенцијата повторно спроведе вонреден надзор на неколку изданија на емисијата „Мода“ со 

Сергеј Варошлија по претставка од водителка на емисија на ТВ 24 Вести. Со надзорот беше констатирано 

дека се основани наводите од претставката, односно дека Варошлија во неколку изданија на емисијата 

изнесува повеќе навредливи коментари за водителката на ТВ 24 Вести, со што го повреди член 61 став 1 

алинеја 1 (програмски принципи – приватност и достоинство) од ЗААВМУ. Според Методологијата за 

надзор, имајќи предвид дека почитувањето на принципите подлежи на саморегулација, Агенцијата го 

извести медиумот за прекршувањето, а на подносителката на претставката и беше укажано на законските 

механизми за заштита. 

 

Едукативни мерки и јавни реакции 

На 24 јануари 2018 година претставници од Агенцијата учествуваа на конференцијата во организација на 

МИМ на тема „Политичкиот плурализам во медиумското известување во периодот надвор од изборна 

кампања“, на која директорот на Агенцијата говореше во делот посветен на механизмите за промовирање 

на политичкиот плурализам во медиумските содржини. Конференцијата се реализираше во рамки на 

проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и медиумите во Југоисточна 

Европа“ (ЈУФРЕКС), финансиран од Советот на Европа и Европската комисија. 

На 20 март во Агенцијата беше промовирана Декларацијата за етичко и професионално известување за 

теми поврзани со ЛГБТИ во медиумите, како заедничка иницијатива на Коалицијата Маргини, Советот за 

етика во медиумите, Здружението на новинари на Македонија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. 

На 12 април 2018 година, во рамки на проектот ЈУФРЕКС, Агенцијата организираше настан посветен на 

„говорот на омраза“ во медиумите на кој беше промовирана македонската верзија на публикацијата 

„Регулаторните тела за медиуми и говорот на омраза“, изработена од регулаторните тела од регионот во 

рамки на проектот ЈУФРЕКС. За публикацијата говореа двајца од уредниците - Асја Рокша Зубчевиќ од 

босанското регулаторно тело и Станислав Бендер од хрватското регулаторно тело. Невладината 
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организација Коалиција Маргини ги промовираше резултатите од истражувањето на Агенцијата за 

ставовите на публиката за радио и телевизиските програми во делот за мислењата околу претставувањето 

на ЛГБТИ заедницата, а организацијата 24 Вакти го промовираше своето истражување „Сликата за Ромите: 

Говор на омраза, антициганизам и медиуми“. 

На 10 мај 2018 година, претставничка од Агенцијата присуствуваше на презентирањето на Извештајот за 

работа за 2017 година на Комисијата за заштита од дискриминација. 

На 11 мај 2018 година, претставници од Агенцијата присуствуваа на Конференцијата „Слободата и 

интернетот во Македонија“, што се одржа во организација на Фондацијата Отворено општество – 

Македонија (ФООМ) и Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“. 

Агенцијата учествуваше и на дебатата организирана од МИМ на 21 мај 2018 година, а на која беше 

презентирана анализата „Разноликост во известувањето на централните информативни изданија кај 

најгледаните ТВ-канали во Македонија“, изработена како дел од проектот “#РеФорМедиаМКД – 

Унапредување на соработката меѓу граѓанското општество, институциите и граѓаните за спроведување 

реформи во медиумската сфера”, финансиран од Европската Унија. 

На 28 мај претставничка од Агенцијата учествуваше на средба во Клубот на новинари на РМ каде беше 

презентиран нацрт-Извештајот за медиумскиот плурализам во Македонија во 2017. 

На 31 мај 2018 година, претставници од АВМУ учествуваа на Отворениот ден на Советот за етика во 

медиумите на Македонија за “Саморегулација во медиумите низ соработка и партнерство“, на кој имаше 

Јавна седница на Комисијата за жалби при СЕММ и панел дискусија во која излагања имаа: проф. Хуб Еверс 

од Совет за етика во Холандија и омбудсман во весник “De Limburger”, Мирче Адамчевски, претседател на 

Комисијата за жалби на СЕММ, проф. Жан – Жак Жеспер од Школата за новинарство на Универзитетот во 

Брисел и претседавач на Советот за етика во Белгија и Драган Секуловски, извршен директор на 

Здружението на новинари на РМ. 

Претставници од Агенцијата, на 4 јуни, имаа средба со претставници на експертската мисија поддржана од 

ТАИЕКС инструментот на ЕУ во врска со иницијативата за измени на Законот за унапредување и заштита 

на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението на РМ. 

На 5 јуни претставници од Агенцијата присуствуваа на завршната конференција од проектот „Граѓанското 

општество - активен или пасивен чинител во општествените промени", што го спроведе Асоцијацијата за 

истражување, комуникации и развој „Паблик". 

На 22 јуни претставник од Агенцијата беше панелист, воведничар на Панел дискусија „Младите и 

медиумите“ и ги претстави резултатите од истражувањето на публиката за програмите за младите во 

Република Македонија на АВМУ. Панел дискусија „Младите и медиумите“ беше организирана од 

Коалицијата на младински организации СЕГА во рамките на Неделата на граѓански организации поддржана 

од проектот на УСАИД за граѓанско учество – како серија од настани кои ја промовираат работата на 

граѓанските организации пред пошироката јавност, организирани во периодот од 18-23 јуни 2018 година низ 

Република Македонија. 

Агенцијата, препознавајќи ја важноста на активностите на Меѓународната организација за миграции – ИОМ 

за подигање на свеста на ранливите заедници за опасностите поврзани со трговијата со луѓе, ги повика 

медиумите да ја поддржат кампањата на ИОМ преку емитување на видео спотови со кампања од јавен 

интерес подготвени од нив. 

На 31 октомври и 1 ноември 2018 година, претставничка на Агенцијата учествуваше на „Дијалогот за говорот 

на омраза во медиумите“ што го организираа ОБСЕ и Советот за етика во медиумите на Македонија. На 

дводневниот состанок, на којшто присуствуваа сите релевантни чинители за борба со овој проблем во 
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Македонија, организаторите покренаа иницијатива за создавање неформална мрежа против говорот на 

омраза која беше позитивно оценета. Мрежата беше формирана во јануари 2019 година. 

На 6 и 7 ноември 2018 година, претставничка на Агенцијата учествуваше на Регионалната конференција 

„Расправа за говорот на омраза во медиумите: улогата на регулаторните тела и судството“, која се одржа 

во Загреб, Република Хрватска, во организација на Советот на Европа и Агенцијата за електронски медиуми 

на Хрватска. 

На 8 ноември 2018 година, претставници на Агенцијата присуствуваа на настанот „Медиумите и политиката 

во Македонија“, организиран од Фондацијата Конрад Аденауер, Медиумска програма во Југоисточна 

Европа. На конференцијата беа презентирани резултатите од истражувањето на јавното мислење во 

Македонија за перцепциите на граѓаните за медиумите и надворешната политика спроведено од ИПСОС 

Македонија. Значајно за одбележување за АВМУ е дека на прашањето (поставено лице-в-лице со отворен 

одговор): „Доколку забележите говор на омраза во некој медиум, кому сметате дека би требало да го 

пријавите?“, најголем број на испитаници одговориле дека тоа е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, што зборува многу за перцепцијата за Агенцијата кај граѓаните во РМ. 

На 9 ноември 2018 година, претставник од АВМУ учествуваше со презентација, како панелист на настан на 

тема: „Намалување  на дискриминацијата и стереотипите во претставувањето на Ромите во медиумите“. 

Настанот беше организиран од страна на Едукативниот медиумски развоен центар 24 Вакти ’како дел од 

проектот „Заедничка иницијатива за зајакнување на Ромското граѓанско општество на западен Балкан и 

Турција“ поддржан од Европската Унија. 

 

РОДОТ ВО МЕДИУМИТЕ 

Анализите на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во 

програмите на радиодифузерите се предвидени во Програмата за работа на Агенцијата за 2018 година, 

поточно во делот посветен на планираните истражувања и анализи. Родовите анализи врз програмите на 

националните телевизии, кои АВМУ ги изработува секоја година, претставуваат законска обврска на 

регулаторното тело која произлегува од Законот за еднакви можности на жените и мажите, почнувајќи од 

2012 година. Агенцијата ги објавува анализите на својата веб страница и ги доставува до Собранието на 

Република Македонија и до Министерството за труд и социјална политика со цел да бидат искористени при 

креирањето политики. 

Во текот на 2018 година беа публикувани две значајни публикации кои произлегуваат од оваа законска 

обврска. Во првата половина од 2018 година, поточно во текот на март, Агенцијата ги претстави резултатите 

од „Истражувањето за родот во телевизиските програми во 2017 година“ кое беше изработено од Институтот 

за општествени и хуманистички науки – Скопје. Како и секогаш, истражувањето се состои од две анализи – 

едната за родовите прашања во програмските концепти и содржини на дневно - информативните емисии 

на телевизиите на национално ниво, а другата за начинот на прикажување и претставување на жените и 

мажите во рекламите. 

Втората публикација беше презентирана на крајот од март, на првиот јавен состанок за 2018 година, и е 

насловена: „Родот на телевизија: Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за 

начинот на претставување на жените и мажите на националните ТВ станици (2012-2016), со споредбени 

показатели“. Притоа, беа презентирани и наодите од мета-анализата во која се даваат споредбени 

показатели од истражувањата за третманот на родовите прашања и прикажувањето на жените и мажите на 

ТВ од 2012 до 2016, потоа анализирани се трендовите во поглед на структурата на вработените во 

аудиовизуелниот сектор, промените во мислењето на публиката во врска со претставувањето на родот во 

медиумите добиени од истражувањата на ставовите за радио и телевизиските програми, а дадени се и 
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податоци за родовата структура на сопственоста на телевизиите. Ова е прва ваква анализа во Македонија, 

објавена на македонски, албански и англиски јазик и достапна е на веб страницата на Агенцијата во 

посебниот дел за „Родот во медиумите“. 

За истражувањето за родовите прашања на програмите на националните телевизии, кое се однесува на 

2018 година, беше сменет примерокот на анализираните емисии. Имено, наместо вести и реклами, оваа 

година беа анализирани утринските/пладневните емисии, со оглед на тоа дека имаат потенцијално 

исклучително разнородна публика: од децата (на предучилишна возраст, основци и средношколци), преку 

младите, луѓето во зрело доба, па сè до пензионерите. Првичните резултати од истражувањето беа 

презентирани на четвртиот јавен состанок за 2018 година, а публикацијата со наслов: „Родот на ТВ во 2018: 

Зад екранот и на него“, планирано е да се отпечати и поопширно да се презентира во првата половина од 

2019 година.  

Една од клучните активности кон кои Агенцијата се стремеше во текот на 2018 година беше родовата 

сензитивизација, и тоа не само на медиумите, туку и на стручната служба во регулаторното тело. За таа 

цел, на 20 и 21 февруари 2018 година, со помош на две соработнички од Секторот за еднакви можности во 

Министерството за труд и социјална политика, беше организирана основна обука за родова 

сензибилизација. Со обуката, која се одржа во просториите на Агенцијата, беа опфатени основните 

концепти и поими поврзани со родовите прашања. За одржувањето на оваа обука беше информирано и 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

Во поглед на програмските надзори реализирани во текот на 2018 година, регулаторот констатираше дека 

во емисијата „Само вистина“, емитувана на ТВ Канал 5 на 28 февруари 2018 година, се изнесени стереотипи 

и предрасуди врз основа на пол, конкретно поврзани со жените и нивниот брачен статус.  Со изнесувањето 

на ставови во кои се репродуцира стереотипизирано претставување на половите и на родовите улоги од 

страна на гостинката во емисијата, а без реакција од страна на новинарката, беше прекршено начелото од 

член 61 став 1 алинеја 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Со оглед на фактот дека 

за ова прекршување нема предвидено казнена мерка, регулаторното тело писмено му укажа на медиумот 

за констатацијата од надзорот.  

Координаторката и заменик - координаторот за еднакви можности на жените и мажите во Агенцијата, во 

текот на годината беа активно инволвирани во соработката со Министерството за труд и социјална 

политика, за повеќе национални и меѓународни документи и политики. Во предвидениот рок (крај на март) 

беше изготвен Годишниот извештај на координаторката и заменикот координатор за еднакви можности во 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година. Исто така, во утврдениот рок, 

Агенцијата до МТСП достави одговори на дополнителните прашања од Комитет на ОН во однос на шестиот 

периодичен извештај на РМ во врска со Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз 

жените (CEDAW). Во текот на мај, согласно укажувањето од Владата на РМ, а во врска со заклучоците од 

нејзината 65 седница, беше изработен и Оперативен план за 2018 година за спроведување на 

Националниот план за акција за родова еднаквост 2018-2020. Планот беше објавен на веб страницата на 

Агенцијата и повторно доставен до Министерството за труд и социјална политика. Дополнително, 

регулаторното тело беше активно вклучено и во активностите за подготовка на Акцискиот план за 

спроведување на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз 

жените и домашното насилство (Истанбулска Конвенција) 2018-2023. 

Согласно членот 18 од Законот за еднакви можности на жените и мажите, анализата „Структура на 

вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2017 година“ содржи и родово разделени 

статистички податоци. Агенцијата изработува вакви анализи на годишно ниво, и тие може да се најдат на 

веб страницата во делот „Родот и медиумите“5. Новината во 2018 година е што овие податоци, дополнети 

                                                           
5 http://avmu.mk/rodot-i-mediumite-art/  

http://avmu.mk/rodot-i-mediumite-art/
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со родово разделените податоци за сопствеништвото во медиумската сфера, беа инкорпорирани во двете 

публикации: „Родот на телевизија: Збирка годишни истражувања за третманот на родовите прашања и за 

начинот на претставување на жените и мажите на националните ТВ станици (2012-2016), со споредбени 

показатели“ и „Родот на ТВ во 2018: Зад екранот и на него“.  

Со цел да се подигне свеста и кај јавноста и кај медиумите за различниот третман на жените и мажите во 

медиумите, Агенцијата изработи два телевизиски и еден радио спот за кампањата против сексизмот во 

медиумите – „Сексизмот понижува“. Спотовите беа изработени кон крајот на февруари и презентирани на 

1 март, заедно со резултатите од „Истражувањето за родот во телевизиските програми во 2017 година“. 

Дополнително, спотовите беа објавени на веб страницата, на Фејсбук профилот и на Јутјуб каналот на АВМУ 

и им беа понудени на медиумите да ги емитуваат. До крајот на март беше добиена повратна информација 

дека ТВ спотовите ги емитувале две национални ТВ (едната ги титлуваше на албански) и две локални ТВ, 

а радио спотот - една национална радиостаница и една локална. Тие беа споделени и преку Фејсбук 

профилот на АВМУ, а на Јутјуб каналот на Агенцијата, едниот од ТВ спотовите има 879, другиот има 806 

прегледувања, додека радио спотот е слушан 852 пати. 

На четвртиот јавен состанок на регулаторното тело за 2018 година беше промовиран и инфографикот во 

кој се прикажани резултатите од истражувањата на Агенцијата за ставовите на публиката за прикажувањето 

на ЛГБТИ-заедницата во медиумите. Овој инфографик претставува резултат на соработката на Агенцијата 

со невладината организација Коалиција Маргини, при што, кон крајот на 2017 година, во редовното 

истражување на регулаторот за ставовите на публиката за програмите на медиумите беше вклучен сет 

прашања за перцепциите на граѓаните за начинот на известување на медиумите за ЛГБТИ заедницата. Со 

цел да биде подостапен за граѓаните, Агенцијата го испечати инфографикот на македонски, албански и 

англиски јазик и го објави на својата веб страница.  

И оваа година, претставниците/чките на регулаторот беа активни учесници на настаните организирани од 

останатите засегнати страни во врска со прашањата за родот. Меѓународниот ден на правата на жената (8 

март) беше одбележан со учеството на претставнички на Агенцијата на Маршот за женски права 

организиран од Платформата за родова еднаквост. Резултатите од „Истражувањето за родот во 

телевизиските програми во 2017 година“ беа презентирани во емисијата „Стадион“ на Радио Канал 77. На 

47-от состанок на ЕПРА во Луксембург, одржан од 23 до 26 мај, втората работна група се однесуваше на 

„Постигнување поголема разновидност во радиодифузијата: посебен фокус на родот“, каде што беа 

презентирани резултатите од истражувањата на Агенцијата. На 17 и 18 септември АВМУ учествуваше на 

тренингот за родовите аспекти на проценка на влијанието на регулативите. Тренингот беше дел од проектот: 

„Родово рамноправна ЕУ интеграција? – градење капацитети на женските граѓански организации“, кој го 

спроведуваат Фондацијата Жена за жена (Фондација Kvinna till Kvinna) и Реактор – Истражување во акција. 

Агенцијата имаше свој претставник и на презентирањето на резултатите од Индексот на родова еднаквост 

во општините во Република Македонија подготвен од Реактор – Истражување во акција со поддршка на 

Проектот на УСАИД за граѓанско учество, одржан на 22 октомври. На 7 декември, на покана на Европската 

аудиовизуелна опсерваторија (ЕАО), претставничка на Агенцијата учествуваше на работилницата „Родова 

нерамнотежа во аудиовизуелните индустрии“, којашто се одржа во Стразбур. На состанокот, претставници 

на филмската индустрија, телевизиите, регулаторните тела, Советот на Европа, Европската комисија, 

Еуроимаж, ЕАО и други субјекти ги преразгледаа сознанијата од досегашните истражувања на аспектите на 

родовата нееднаквост во аудиовизуелните медиумски услуги и филмската индустрија и дискутираа за 

правците што треба да се следат при идните истражувања и активности. Претставник на Агенцијата, на 20 

и 21 декември, во Велес, учествуваше на првата работилница за изработка на Законот за родово базирано 

насилство, во организација на Министерството за труд и социјална политика. 
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ДОЗВОЛИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ 

ДОДЕЛУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКО ЕМИТУВАЊЕ 

Доделување дозволи за телевизиско/радио емитување по пат на јавен конкурс6 

Во извештајната година, по претходно распишан јавен конкурс за доделување на дозвола, Агенцијата 

донесе две одлуки за доделување дозвола за радио емитување, и тоа на: 

• физичкото лице Дејан Јанковски од Струга, за радио емитување на програмски сервис, музичко-

говорно радио од општ формат, на македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина 

Струга (Уп1 бр.08-253 од 01.06.2018 година); и на 

• правното лице Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје, за непрофитна радиодифузна 

установа за радио емитување на програмски сервис наменет за христијанското население, на 

македонски јазик, на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица (Уп1 бр.08-488 од 

16.11.2018 година). 

Оваа година Агенцијата донесе пет одлуки за одбивање на писмени барања за објавување јавен конкурс 

доставени од заинтересирани страни, и тоа од: 

• физичкото лице Харун Ватиќ од Скопје, за доделување дозвола за радио емитување на 

регионално ниво - подрачјето на град Скопје, кое беше одбиено бидејќи согласно Планот за 

доделување и користење на радиофреквенциите се утврди дека нема слободна 

радиофреквенција; 

• физичкото лице Неџат Ватиќ од Скопје, за доделување дозвола за радио емитување на 

регионално ниво - подрачјето на град Скопје, кое беше одбиено, имајќи ја предвид Oдлуката 

УП1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за 

радио емитување на програмски сервис на државно ниво на Агенцијата, како и фактот дека 

согласно Планот за доделување и користење на радиофреквенциите се утврди дека нема 

слободна радиофреквенција; 

• правното лице ТРД ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип, за доделување дозвола за радио емитување на 

државно ниво - територија на Република Македонија, затоа што согласно Планот за доделување 

и користење на радиофреквенциите се утврди дека нема слободна радиофреквенцијa; и  

• правните лица ТРД 24 Вести ДООЕЛ Штип и ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје, за доделување 

дозвола за телевизиско емитување, на државно ниво, преку дигитален терестријален 

мултиплекс, поради тоа што со Студијата бр.03-1958/3 од 25.04.2018 година се утврди дека нема 

оправданост за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис на 

државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс. 

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по службена должност донесе Одлука 

УП1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио 

емитување на програмски сервис, говорно-музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот 

вид програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, кој ќе се емитува 

                                                           
6 Деталните податоци за постапките за доделување на дозволи за телевизиско или радио емитување по пат на јавен 

конкурс се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Доделување дозволи за телевизиско или радио 
емитување по пат на јавен конкурс“ (Прилог бр.2) 
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преку мрежа на радиофреквенции определени од страна на Агенцијата за елекронски комуникации на 

Република Македонија. Во врска со наведеното, Агенцијата изработи Конкурсна документација за 

објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно 

ниво УП 1 бр.08-527 од 23.11.2018 година и Пријава за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за 

радио емитување на програмски сервис на државно ниво. 

Собранието на Република Македонија, на седницатa одржана на 28-ми декември 2018 година, го донесе 

Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој беше 

објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр.248 од 31.12.2018 година, а стапи на сила на 

08.01.2019 година. Со цитираниот Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, меѓу другите беа изменети членовите 80, кој влијае на начинот на 

пресметка на годишниот надоместок за дозволата, кој го утврдува Агенцијата согласно овој член, и 92 кој 

влијае на содржината на Образецот на програмски концепт и на утврдените критериуми за оценување на 

пријавите. Овие измени на ЗААВМУ се рефлектираa на Одлуката за објавување на јавен конкурс за 

доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво УП 1 бр.08-527 од 

23.11.2018 година, Конкурсната документација за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за 

радио емитување на програмски сервис на државно ниво УП 1 бр.08-527 од 23.11.2018 година и на 

Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис 

на државно ниво, поради што се наметна потребата од нивна измена. Следствено на наведеното, во текот 

на изработката на овој извештај Агенцијата донесе Одлука Уп1 бр.08-527 од 25.01.2019 година за 

изменување на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 

програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година. Со измените на предметната 

Одлука, соодветно се изменија и Конкурсната документација за објавување на јавен конкурс за доделување 

дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво УП 1 бр.08-527 од 23.11.2018 година и 

Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис 

на државно ниво.  

 

Доделување дозволи за телевизиско/радио емитување без јавен конкурс7 

Во текот на 2018 година, по претходно поднесени писмени барања од заинтересирани страни за 

доделување дозволи за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не 

користи ограничен ресурс, Агенцијата донесе две одлуки за доделување дозвола, и тоа на: 

• правното лице Друштво за производство, трговија и услуги БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје, за 

телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на 

македонски јазик, на државно ниво; и на 

• физичкото лице Виктор Серафимов од Скопје, за телевизиско емитување на програмски сервис 

со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, албански јазик и турски јазик, на 

регионално ниво - подрачје на емитување радиодифузен регион Д7 - Стогово (Oпштина Дебар, 

Oпштина Центар Жупа и Oпштина Маврово и Ростуше). 

Во септември 2018 година Агенцијата донесе решение за отфрлање на барањето за доделување на 

дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен 

ресурс на регионално ниво, поднесено од правното лице ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп и 

                                                           
7 Деталните податоци за постапките за доделување на дозволи за телевизиско и радио емитување без објавување на 

јавен конкурс се наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Доделување дозволи за телевизиско и радио 
емитување без објавување на јавен конкурс“ (Прилог бр.3) 
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физичкото лице Цветан Настевски од Скопје,  поради тоа што барањето беше нецелосно и нејасно, односно 

не беше уредно пополнето и не ги содржеше сите податоци кои се предвидени во член 76 ставови 3 и 4 од 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во извештајната година, до Агенцијата беа поднесени уште две барања за доделување дозвола за 

телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс, и 

тоа од ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп – за емитување на државно ниво, и од ТРД ТВ КИСС, 

Злате ДООЕЛ Тетово – за емитување на регионално ниво. И овие две барања беа отфрлени со решенија 

што Агенцијата ги донесе во јануари, односно во февруари 2019 година, поради тоа што беа  нецелосни и 

нејасни, односно не беа уредно пополнети и не ги содржеа сите податоци кои се предвидени во член 76 

ставови 3 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Престанок на важност на дозволи за радио и телевизиско емитување 

По сила на закон, во 2018 година престана важноста на дозволите за телевизиско и радио емитување на 

вкупно осум радиодифузери, од кои: 

• на две телевизии (ТРД КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар и ТРД ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени) 

поради тоа што доставија писмена изјава дека престануваат со емитување телевизиска програма;  

• на една радиостаница (ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје) и на пет телевизии 

(ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес,ТРД 

Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје и ТРД РТВ ОРБИС 

Битола ДООЕЛ) поради тоа што Агенцијата им ги одзеде дозволите.  

 

ДАВАТЕЛИ НА АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ПО БАРАЊЕ 

Во Годишниот план за вршење програмски надзор за 2018 година беше предвидено редовниот програмски 

надзор врз давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање да се спроведе двапати во текот на 

годината. Во текот на извештајната година, во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги 

по барање беа евидентирани два субјекти, и тоа: Акционерското друштво за електронски комуникации 

Македонски Телеком од Скопје и Друштвото за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДООЕЛ Скопје. Редовен 

надзор на Македонски Телеком беше спроведен во април и ноември, додека на ОНЕ.ВИП ДООЕЛ во мај и 

ноември. Предмет на надзорот беше исполнувањето на обврските од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, коишто се однесуваат на забраната за пренесување кинематографски дела надвор од 

периодот утврден во договорите со имателите на права (член 49), заштитата на малолетни лица (член 50) 

и промоцијата на производство и пристап до европски дела (член 60). Со четирите надзори беше 

констатирано дека давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање во целост ги исполнуваат 

обврските од Законот. 

 

ОПЕРАТОРИ НА ЈАВНИ ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ 

Регистрација на програмски пакети 

Во 2018 година, од страна на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи до Агенцијата беа 

доставени вкупно 322 пријави за регистрација на пакет програмски сервиси. По извршена проверка на 

комплетноста и уредноста на доставените пријави, врз основа на што беше констатирано дека операторите 

ги имаат уредено правата за реемитување согласно Законот за авторските права и сродните права, 
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Агенцијата издаде вкупно 303 потврди за регистрација на пакет програмски сервиси. Во извештајниот 

период, врз основа на доставено барање од страна на подносителот, Агенцијата донесе осум решенија за 

запирање на постапката за издавање потврда за регистрација на пакет програмски сервиси. 

 

Програмски надзор 

 

Програмскиот надзор на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи Агенцијата го спроведува 

како редовен (врз основа на Годишниот план за програмски надзор за 2018 година), вонреден (врз основа 

на иницијатива поднесена од државни органи, правни или физички лица, како и во случај на сомневање по 

службена должност) и контролен (по истекот на рокот утврден во изречената мерка). 

 

Во 2018 година Агенцијата спроведе вкупно 77 надзори на операторите на јавни електронски комуникациски 

мрежи, од кои 67 редовни, три вонредни и седум контролни. Надзорите беа спроведени за да се констатира 

дали операторите ги исполнуваат следните обврски кои за нив се утврдени во Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, односно: дали програмските сервиси што ги реемитуваат се претходно 

регистрирани во Агенцијата (член 141), дали програмските сервиси со порнографска содржина ги 

реемитуваат само во кодиран облик (член 50 став 5), дали титлувањето на реемитуваните програмски 

сервиси, доколку е на јазик различен од оној на кој оригинално се преведени, е на македонски јазик или на 

јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република 

Македонија, освен телешопингот и рекламите (член 64 став 2) и дали домашните телевизиски станици ги 

реемитуваат само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за 

обезбедување на телевизиско или радио емитување (член 143). 

 

Јануари 

• Четири редовни надзори на операторите ГЛОБАЛСАТ Скопје, Инел Интернационал Кавадарци, Бив 

Пирамида с.Звегор-Делчево и Траншпед Трејд Скопје. Кај четирите оператори не беа констатирани 

прекршувања. 

• Еден вонреден надзор на операторот ТОТАЛ ТВ Скопје, со кој беше констатирано прекршување на член 

141 од Законот, поради што Агенцијата му изрече мерка за опоменување и за исклучување на 

реемитувањето на програмските сервиси. 

 

Февруари 

• Шест редовни надзори на операторите Кабел-Нет Струмица, Неотел Скопје, ПЕТ НЕТ Гевгелија, Винсат 

Кабел Виница, Алтра Сат Охрид и Инфел КТВ Охрид. Кај шесте оператори не беа констатирани 

прекршувања. 

• Контролен надзор на операторот ТОТАЛ ТВ Скопје, со кој беше утврдено дека во целост постапил по 

претходно изречената мерка. 

 

Март 

• Седум редовни надзори на операторите Роби Штип, Македонски Телеком Скопје, Скупи Кабле Скопје, 

Мултимедија Нет Скопје, Кабел Струмица, Спајдер Нет Гевгелија и КДС Кабел Нет Прилеп. Не беа 

констатирани прекршувања. 
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Април 

• Во месец април беа извршени шест редовни надзори, и тоа врз следните оператори: ОНЕ.ВИП Скопје, 

ДИГИ ПЛУС Мултимедија Скопје, Скрембл Ново Село, Каблекал Кичево, ИП Системс Куманово и ВВВ 

Интернет Груп Куманово. Не беа констатирани прекршувања. 

 

Мај 

• Седум редовни надзори на операторите Кабел Л Нет Лабуниште, Вива Нет Берово, Сигнал-Нет 

Куманово, КДС-ВТ Пробиштип, КОМБО 2003 Куманово, Мултимедија Нетворк Л Гостивар и Теленет КОМ 

Тетово. Прекршувања на член 141 беа констатирани кај операторите Сигнал-Нет Куманово, КОМБО 2003 

Куманово и Теленет КОМ Тетово, за што Агенцијата им изрече мерка за опоменување и за исклучување на 

реемитувањето на програмските сервиси. 

 

• Еден вонреден надзор на операторот Македонски Телеком Скопје, со кој не беше констатирано 

прекршување. 

 

Јуни 

• Четири редовни надзори на операторите Кабел АС Македонски Брод, Моби Сервис Кривогаштани, 

Канал 16 Ресен и Тотал ТВ Скопје. Прекршување на член 141 беше констатирано само кај операторот Тотал 

ТВ, поради што беше отпочната постапка за порамнување. Операторот изврши порамнување во законски 

предвидениот рок. 

 

• Три контролни надзори на операторите Сигнал-Нет Куманово, КОМБО 2003 Куманово и Теленет КОМ 

Тетово, со кои беше констатирано дека во целост постапиле по решението за преземање мерка. 

 

Јули 

• Четири редовни надзори на операторите Алтра Сат Охрид, Кабел-Нет Прилеп, Пет Нет Гевгелија и 

Винсат Кабел Виница. Прекршувања не беа констатирани кај ниту еден оператор. 

 

Август 

• Во август беа извршени вкупно шест редовни надзори, и тоа на следните оператори: Инел 

Интернационал Кавадарци, Кабел Нет Струмица, Кабел Струмица, Мултимедија Нет Скопје, Траншпед 

Трејд Скопје и Роби Штип. Прекршување на член 141 беше констатирано само кај операторот Кабел Нет 

Струмица, поради што Агенцијата му изрече мерка за опоменување и за исклучување на реемитувањето на 

програмските сервиси. 

 

Септември 

• Седум редовни надзори на операторите Глобалсат Скопје, Инфел КТВ Охрид, ИП Системс Куманово, 

Каблекал Кичево, Мултимедија Нетворк Л Гостивар, Скрембл Ново Село и Спајдер Нет Гевгелија. 

Прекршување на член 141 беше констатирано само кај операторот ИП Системс Куманово, поради што 

Агенцијата му изрече мерка за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси. 
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• Контролен надзор на операторот Кабел Нет Струмица, со кој беше утврдено дека во целост постапил 

по претходно изречената мерка. 

 

Октомври 

• Шест редовни надзори на операторите Македонски Телеком Скопје, Неотел Скопје, Сигнал-Нет 

Куманово, Комбо 2003 Куманово, Тотал ТВ Скопје и ОНЕ.ВИП Скопје. 

 

• Еден вонреден надзор на операторот Мултимедија Нет Скопје, со кој беше констатирано прекршување 

на член 141, поради што Агенцијата му изрече мерка за опоменување и за исклучување на реемитувањето 

на програмските сервиси. 

 

• Контролен надзор на операторот Мултимедија Нет Скопје, со кој беше утврдено дека во целост 

постапил по претходно изречената мерка. 

 

Ноември 

• Седум редовни надзори на операторите БИВ Пирамида с.Звегор Делчево, Вива Нет Берово, Теленет 

Ком Тетово, КДС ВТ Пробиштип, Скупи Кабле Скопје, Кабел Л Нет Лабуништа и Канал 16 Ресен. Кај ниту 

еден од операторите не беа констатирани прекршувања. 

 

Декември 

• Во декември беа извршени три редовни надзори, и тоа на следните оператори: Кабел АС Македонски 

Брод, Моби Сервис Кривогаштани и ОВЕР ТХЕ ТОП Скопје. Не беа констатирани прекршувања. 

 

ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ИЗДАВАЧИТЕ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 

Во член 14 став 1 од Законот за медиуми е предвидена обврска за издавачите на печатени медиуми, на 

видно место, за секој поединечен носител на содржина да обезбедат објавување на импресум, кој треба 

да ги содржи следните податоци: назив и адреса на седиштето и уредништвото на издавачот на медиум; 

име на одговорното лице на издавачот на медиум; име и презиме на одговорниот уредник, односно 

уредниците во согласност со внатрешната организација на уредништвото и назив и адреса на 

печатницата и датумот на печатење или препечатување, како и бројот на печатени примероци, кога се 

работи за печатен медиум. 

Во врска со исполнувњето на оваа обврска, Агенцијата во текот на 2018 година изврши пет редовни, 

11 контролни и 10 вонредни административни надзори.  

Согласно Годишниот план за вршење административен надзор во 2018 година, петте редовни 

надзори беа спроведени во февруари (еден), јуни (два) и октомври (два). 

• Надзорот во февруари беше извршен на 22 издавачи на печатени медиуми, а беа опфатени 

вкупно 28 печатени медиуми. Со овој надзор беше констатирано дека обврската за објавување 

импресум не е во целост исполнета кај два медиуми – магазините „Шења“ и „Храна и вино“, поради 

што Агенцијата писмено ги опомена издавачите на овие медиуми (Визиони М Скопје и МЕД ФОКУС 

ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје) и им даде рок од 30 дена да го усогласат своето работење со 
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Законот за медиуми. По истекот на дополнителниот рок беа направени контролни надзори (во мај), со 

кои беше утврдено дека двата издавачи ги остраниле претходно констатираните прекршувања. 

• Со двата надзори спроведени во јуни над работењето на 24 субјекти беа опфатени вкупно 34 

печатени медиуми, а беше утврдено дека оваа обврска не е во целост исполнета кај два од нив – 

„Јени Балкан Хафтал`к Билтен“ и „Заман“. Директорот на Агенцијата, во согласност со своите законски 

надлежности, им изрече писмени опомени на издавачите на овие медиуми (ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ 

експорт-импорт Скопје и ЗАМАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје). По извршен контролен надзор (на 

„Јени Балкан Хафтал`к Билтен“ во јули и на „Заман“ во август) беше констатирано дека и двата 

издавачи го усогласија своето работење со одредбите од законот.  

• Во октомври беа направени два редовни надзори во врска со исполнувањето на обврската за 

објавување импресум. Тие беа извршени на 25 издавачи на печатени медиуми, а беа опфатени вкупно 

35 весници и магазини. Обврската не беше во целост исполнета кај два дневни весници („Нова 

Македонија“ и „Лајм“) и кај еден неделен весник („Скопско ехо“), поради што Агенцијата писмено  ги 

опомена издавачите кои нив ги издаваат (РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, АТВ МЕДИА 

КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје и МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје). По истекот на рокот од 30 

дена од денот на приемот на опомените од страна на издавачите на печатени медиуми, беа 

направени контролни надзори (сите три во декември) и беше утврдено дека импресумот кај сите три 

медиуми во целост ги содржи податоците утврдени во законот.  

• Од вкупно десет вонредни надзори (шест во март, по еден во април и ноември и два во септември), 

со кои беа опфатени девет печатени медиуми, повреда на член 14 став 1 од Законот за медиуми беше 

констатирана само кај еден – магазинот „Леона“. Контролен надзор на издавачот на овој медиум беше 

извршен во јуни и со него беше констатирано дека го остранил претходно направеното прекршување. 

На почетокот од 2018 година Агенцијата изврши и три контролни административни надзори на издавачи на 

печатени медиуми на коишто, поради непочитување на член 14 став 1 од Законот за медиуми, Агенцијата 

им изрече мерки опомени во 2017 година. Станува збор за: ИНДЕПЕНДЕНТ БАЛКАН ЊУС АГЕНСИ ДОО 

Скопје, издавач на „Независен весник“, ИВ-АН ПРИНТ 16 ДООЕЛ Штип, издавач на „Штипски глас“ и ЈЕНИ 

БАЛКАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, издавач на „Бахче“. Беше утврдено дека сите во целост постапиле 

по опомените. 

Во насока на следење на исполнувањето на обврската за обезбедување јавност во работењето, во април 

беше извршен административен надзор на издавачите на печатени медиуми за да се констатира дали ја 

исполниле законската обврска според која се должни податоците за сопственичката структура да ги објават 

во најмалку еден дневен весник, еднаш годишно, најдоцна до 31 март во тековната година и исечок од 

објавата да и достават на Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. Од вкупно 25 издавачи, 

оваа обврска не ја исполни само еден - БИРО ПРЕС ДОО Скопје, издавач на месечниот магазин „Порта3“, 

поради што беше писмено опоменет од страна на Агенцијата и му беше даден рок од 45 дена да ја исполни 

истата. Со контролниот надзор извршен во дополнително дадениот рок беше констатирано дека издавачот 

ја исполнил обврската, со што обезбедил јавност во своето работење. 
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ПРЕЗЕМЕНИ МЕРКИ 

Преземени мерки кои произлегоа од мониторингот на медиумското претставување за време на 

референдумот 

За време на кампањата за Референдумот за консултирање на граѓаните на целата територија на Република 

Македонија, за констатирани непочитувања на правилата од Упатството за медиумско претставување за 

време на референдум бр.01-3764/1 од 17.08.2018 година8, а во врска со Изборниот законик, Агенцијата 

покрена пет прекршочни постапки9 пред надлежен суд против радиодифузерите и одговорните лица на 

радиодифузерите, и тоа: 

• две прекршочни постапки против два радиодифузера, за постапување спротивно на точка 34 од 

Упатството за медиумско претставување за време на референдум, а во врска со член 76 став 4 од 

Изборниот законик, односно поради емитување платена јавна пропаганда за референдумот во 

посебни информативни програми; 

• две прекршочни постапки против еден радиодифузер, поради постапување спротивно на точка 28 

од Упатството за медиумско претставување за време на референдум, а во врска со член 75-ѓ став 

1 од Изборниот законик, односно поради одвојување на повеќе од 4 минути и 30 секунди на еден 

реален час емитувана програма за платена јавна пропаганда на еден заинтересиран субјект; и 

• една прекршочна постапка поради постапување спротивно на точка 23 од Упатството за медиумско 

претставување за време на референдум, а во врска со член 77 став 1 од Изборниот законик, 

односно поради објавување резултати од испитување на јавното мислење во врска со 

референдумот, откако заврши дозволениот период за нивно емитување, најдоцна пет дена пред 

датумот одреден за гласањето. 

 

Преземени мерки кон издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на 

програмски сервиси  

Една од надлежностите на Агенцијата, утврдени во членот 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, е да презема мерки во случаите кога е извршена повреда на одредбите од овој закон 

или на прописите донесени врз основа на него и условите и обврските од дозволите. Покрај тоа, Агенцијата 

има надлежност да презема мерки кон радиодифузерите и издавачите на печатени медиуми и за 

констатирани прекршувања на Законот за медиуми. Во 2018 година, согласно важечката законска 

регулатива, мерките кон издавачите на медиуми, давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по 

барање и операторите на јавни електронски комуникациски мрежи ги изрекуваше директорот на Агенцијата.  

Во извештајната година, кон овие субјекти беа преземени вкупно 144 мерки, од кои: 

                                                           
8 Достапно на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: https://bit.ly/2UkBYjN  
9 Деталните податоци за поведените прекршочни постапки против радиодифузерите за време на Референдумот за 
консултирање на граѓаните на целата територија на Република Македонија се наведени во табеларниот преглед на крајот 
на Извештајот „Поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за констатирани непочитувања на правилата од 
Упатството за медиумско претставување за време на референдум, а во врска со Изборниот законик“ (Прилог бр.1) 

 

https://bit.ly/2UkBYjN
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• 121 решение за преземање мерка – опомена (105  кон радиодифизерите10, девет кон издавачите 

на печатени медиуми11 и седум кон операторите на јавни електронски комуникациски мрежи12); 

• девет прекршочни постапки против радиодифузери и одговорните лица на 

радиодифузерите/одговорните лица на програмата во правните лица13; 

• шест одлуки за одземање дозвола14, и 

• осум решенија за бришење од регистарот на радиодифузери15. 

 

Преземени мерки против радиодифузерите 

Изречени мерки – опомени  

Во текот на 2018 година Агенцијата донесе вкупно 105 решенија за преземање мерка – опомена, и тоа:  

• eдно поради констатирана повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 16, член 19 и член 22 став 

2 од Правилникот за заштита на малолетните лица16, односно поради непочитување на правилата за 

заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, 

психички или морален развој – емитување програма во несоодветен временски период од деноноќието, 

емитување програма без аплицирање на предупредувачката сигнализација за заштита на малолетните 

лица пред почетокот и во текот на нејзиното емитување и емитување промотивни најави без нивно 

обележување со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата програма планирана за прикажување; 

• едно поради констатирана повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 16 и член 22 став 2 од 

Правилникот за заштита на малолетните лица, односно поради непочитување на правилата за заштита 

на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички или 

морален развој – емитување програма во несоодветен временски период од деноноќието и емитување 

промотивни најави за програми без нивно обележување со визуелниот знак што ја сигнализира 

категоријата програма што се најавува; 

• едно поради констатирана повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 16 и член 19 од Правилникот 

за заштита на малолетните лица, односно поради непочитување на правилата за заштита на 

малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички или 

морален развој – емитување програма во несоодветен временски период од деноноќието, односно 

емитување програма без аплицирање на предупредувачката сигнализација за заштита на малолетните 

лица за време на нејзиното емитување; 

• едно поради констатирана повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 19 од Правилникот за 

заштита на малолетните лица, односно поради непочитување на правилата за заштита на малолетните 

                                                           
10 Деталните податоци за изречените мерки - опомени кон радиодифузерите се наведени во табеларниот преглед на крајот 
на Извештајот „Решенија за преземање мерка – опомена кон радиодифузерите за 2018 година“ (Прилог бр.4) 
11 Деталните податоци за изречените мерки - опомени кон издавачите на печатени медиуми се наведени во табеларниот 
преглед на крајот на Извештајот „Решенија за преземање мерка – опомена кон издавачите на печатени медиуми за 2018 
година“ (Прилог бр.5) 
12 Деталните податоци за изречените мерки - опомени кон операторите на јавна електронска комуникациска мрежа се 
наведени во табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Решенија за опоменување и за исклучување на реемитувањето 
на програмските сервиси кон операторите на јавна електронска комуникациска мрежа  за 2018 година“ (Прилог бр.6) 

13 Деталните податоци за поведените прекршочни постапки/спроведени постапки за порамнување се наведени во 
табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Покренати прекршочни постапки/спроведени постапки за порамнување за 
констатирани прекршувања на ЗААВМУ и ЗМ во 2018 година“ (Прилог бр.7) 

14 Деталните податоци за доставените предлози до Советот на Агенцијата за одземање на дозволата за 
телевизиско/радио емитување се наведени во дел од табеларниот преглед на крајот на Извештајот „Постапки во врска 
со одземање на дозволи за телевизиско/радио емитување за 2018 година“ (Прилог бр.8) 
15 Деталните податоци за донесените решенија за бришење од регистарот на радиодифузери се наведени во табеларниот 
преглед на крајот на Извештајот „Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери за 2018 година“ (Прилог бр.9) 
16 Достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк 
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Pravillnik_za_zastita_na_malloletnite_lica.pdf  

http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Pravillnik_za_zastita_na_malloletnite_lica.pdf
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лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички или морален развој - 

емитување програма без аплицирање на предупредувачката сигнализација за заштита на малолетните 

лица пред почетокот и за време на нејзиното емитување; 

• едно поради констатирана повреда на член 52 од ЗААВМУ и на член 3 од Правилникот за програми со 

наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност17, односно поради 

необјавување на правилата при емитување квизови или различни облици на наградно учествување на 

гледачите, на начин пропишан од страна на Агенцијата; 

• едно поради констатирана повреда на член 54 став 5 од ЗААВМУ и член 4 став 1 алинеја 3 од 

Правилникот за спонзорство18, односно поради недозволено спонзорство на верски програми; 

• едно поради констатирана повреда на член 55 ставови 1 и 5 од ЗААВМУ, односно поради непочитување 

на правилата за пласирање производи; 

• едно поради констатирана повреда на член 64 став 3 од ЗААВМУ, односно поради емитување програми 

на англиски јазик, без истите да бидат преведени на македонски јазик; 

• едно поради констатирана повреда на член 92 став 1 од ЗААВМУ, односно поради неисполнување на 

обврската за дневно емитување најмалку 50% програма изворно создадена во Република Македонија 

на македонски јазик; 

• едно поради констатирана повреда на член 92 ставови 4 и 6 од ЗААВМУ, односно поради непочитување 

на законската обврска за емитување најмалку 8 часа во текот на неделата инструментална музика од 

македонски автори и автори на етничките заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, 

вокално и/или вокално инструментална музика на македонски јазик или на јазиците на етничките 

заедници кои не се мнозинство во Република Македонија, необезбедување процентуална распределба 

на емитуваната музика – 50% да биде народна и 50% забавна музика, неемитување најмалку половина 

од законскиот минимум музика во периодот од 07:00 до 19:00 часот и необезбедување соодветна 

процентуална застапеност на народната и забавната музика во овој период; 

• едно поради констатирана повреда на член 98 од ЗААВМУ и член 14 став 4 од Правилникот за нови 

рекламни техники19, односно поради нејасно и неодвоено рекламирање од другите делови од 

програмата, на начин пропишан од страна на Агенцијата; 

• едно поради констатирана повреда на член 100 став 1 од ЗААВМУ, односно поради емитување 

рекламни блокови со вкупно времетраење подолго од дозволените 12 минути на еден реален час; 

• две поради констатирана повреда на член 50 став 3 од ЗААВМУ и на член 16, член 17 и член 22 ставови 

1 и 2 од Правилникот за заштита на малолетните лица, односно поради непочитување на правилата за 

заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, 

психички или морален развој – емитување програма во несоодветен временски период од деноноќието, 

емитување програма односно нејзино означување со погрешна предупредувачка сигнализација и 

емитување промотивни најави кои содржат сцени и глетки што може да им нанесат штета на 

малолетните лица и без нивно обележување со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата 

програма што се најавува; 

• две поради констатирана повреда на член 53 став 2 од ЗААВМУ, односно поради емитување прикриени  

аудиовизуелни комерцијални комуникации; 

• две поради констатирана повреда на член 92 став 14 од ЗААВМУ, односно поради неемитување 

половина од изворно создадената програма во Република Македонија на албански и на македонски 

јазик во периодот од 07:00 до 19:00 часот; 

                                                           
17 Достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк 
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik_za_programi.pdf  
18 Достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк 
 http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik_za_sponzorstvo.pdf  
19 Достапен на веб страницата на Агенцијата на следниот линк 
 http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik_za_novi_reklamni_tehniki.pdf  

http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik_za_programi.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik_za_sponzorstvo.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Pravilnik_za_novi_reklamni_tehniki.pdf
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• две поради констатирана повреда на член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ, односно поради 

неисполнување на обврската за дневно емитување најмалку 60% програма изворно создадена во 

Република Македонија на македонски јазик и на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во 

Република Македонија, од која половина во периодот од 7:00 до 19:00 часот; 

• три поради констатирана повреда на член 67 став 6 од ЗААВМУ, односно поради неисполнување на 

обврската од страна на радиодифузерите за спроведување најмалку 80% од програмскиот концепт за 

кој им е издадена дозволата во текот на една недела; 

• четири поради констатирана повреда на член 15 став 1 од Законот за медиуми, односно поради 

неисполнување на обврската за доставување податоци за сопственичката структура, одговорниот 

уредник/уредници, изворите на финансирање во 2017 година, остварените вкупни приходи и расходи 

во 2017 година од обезбедувањето на дејноста и за просечната гледаност или слушаност во 2017 

година; 

• шест поради констатирана повреда на член 15 став 3 од Законот за медиуми, односно поради 

необјавување на сопствената програма на податоците за сопственичката структура, одговорниот 

уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година (реклами, спонзорство, 

продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично) и недоставување до Агенцијата 

снимка од објавата во рок од 15 дена од денот на објавувањето; 

• седум поради констатирана повреда на член 92 ставови 1 и 14 од ЗАВМУ, односно поради 

неисполнување на обврската за дневно емитување најмалку 50% програма изворно создадена во 

Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живаеат во 

Република Македонија, од која половина во периодот од 07:00 до 19:00 часот; 

• десет поради констатирана повреда на член 14 од Законот за медиуми, односно поради неисполнување 

на обврската за објавување податоци (со кои се идентификуваат авторите што учествувале во 

подготовката на аудиовизуелните содржини, за носителот на авторските права, за одговорниот 

уредник/уредниците на програмите, за потеклото и датумот на продукција на аудиовизуелните дела, 

името на медиумот од каде што е преземена содржината итн.), што радиодифузерот е должен да ги 

емитува на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис; 

• 13  поради констатирана повреда на член 51 став 1 од ЗАВМУ, односно поради необезбедување 

информации достапни за корисниците; и 

• 42 поради констатирана повреда на член 15 став 5 од Законот за медиуми, односно поради 

неисполнување на обврската од страна на радиодифузерите во законски предвидениот рок (31 март 

2018 година) да достават писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за 

радио или телевизиско емитување и информација за техничките средства преку кои се емитува или 

реемитува нивниот програмски сервис во Република Македонија или надвор од неа. 

 

Покренати прекршочни постапки/спроведени забрзани постапки за порамнување за констатирани 

прекршувања на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги   

Заради прекршување на ЗААВМУ, а во согласност со одредбите од Законот за прекршоците, Агенцијата 

спроведе вкупно 12 постапки за порамнување – постапки за издавање прекршочен платен налог.  

Седум од нив завршија успешно, односно сторителите ги платија глобите по издадениот прекршочен платен 

налог, и тоа: четири целосно20, а останатите три делумно -  две само во однос на одговорните лица на 

програмата во правните лица и една само во однос на правното лице. Имајќи го предвид фактот дека дел 

од напред наведените постапки завршија успешно само во однос на еден од сторителите, т.е. правното 

лице, односно одговорното лице на програмата во правното лице, во однос на вториот сторител за којшто 

                                                           
20 Две од постапките кои беа спроведени на крајот на 2018 година завршија успешно на почетокот на 2019 година. 
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постапката за порамнување заврши неуспешно Агенцијата поведе три прекршочни постапки пред надлежен 

суд. 

Пет постапки за порамнување – постапки за издавање прекршочен платен налог, завршија неуспешно во 

однос на двата сторитела, односно и за правното лице и за одговорното лице на програмата во правното 

лице, при што сторителите не ги платија глобите по издадениот прекршочен платен налог. Следствено на 

наведеното, Агенцијата поведе пет прекршочни постапки пред надлежен суд. 

Покренати прекршочни постапки/спроведени забрзани постапки за порамнување за констатирани 

прекршувања на Законот за медиуми  

Заради прекршување на Законот за медиуми, а во согласност со одредбите од Законот за прекршоците, 

Агенцијата спроведе вкупно пет постапки за порамнување – постапки за издавање на прекршочен платен 

налог. Три од нив завршија успешно во целост, односно сторителите ги платија глобите по издадениот 

прекршочен платен налог. Останатите две завршија неуспешно во целост, односно ниту правното лице, 

ниту одговорното лице на правното лице не ги платија глобите по издадениот прекршочен платен налог. За 

една од нив Агенцијата поведе прекршочна постапка пред надлежен суд во 2018 година, а за другата во 

2019 година. 

 

Одлуки за одземање на дозволата на радиодифузерите 

Во извештајната година Советот на Агенцијата покрена вкупно 45 постапки за одземање на дозволите за 

телевизиско или радио емитување. Најголем дел од нив, односно 39 беа поради неплаќање на годишниот 

надоместок за дозволата за телевизиско или радио емитување од страна на имателите на дозвола во 

законски утврдениот рок (член 80 став 5 од ЗААВМУ), а останатите шест поради тоа што радиодифузерите 

не ги исполниле минималните кадровски услови (член 62 став 6 од ЗАAВМУ и член 9 и 22 од Правилникот 

за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и 

телевизиско емитување бр.01-5774/1 од 21.11.2014 година, со измена и дополнување бр.01-3336/1 од 

08.05.2015 година), односно затоа што по издавањето на дозволата настанале околности што 

претставуваат законски пречки за имателот на дозволата да ја врши дејноста. 

Од вкупно иницираните 45 постапки за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, 

Советот на Агенцијата запре 39, поради тоа што радиодифузерите го усогласија своето работење со 

ЗАВМУ.  

Останатите шест постапки завршија со одземање на дозволите на следните радиодифузери: ТРД 

Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес, ТРД Телеканал А1 

ДООЕЛ Струмица, ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје, ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ и ТРД РАДИО 

СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје.  

Во извештајниот период, Советот на Агенцијата по повод Пресуда на Управен суд  У-З бр.301/2016 од 

07.04.2017 година, потврдена со Пресуда на Виш управен суд УЖ-2 бр.837/2017 од 19.12.2017 година, при 

повторно одлучување донесе одлука за одземање на дозволата за радио емитување на Трговското 

радиодифузно друштво РАДИО МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар, поради тоа што радиодифузерот не ја исполнил 

обврската од член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за радио 

емитување во законски утврдениот рок. Предметната постапка беше покрената со Предлог Уп1 бр. 08-55 од 

15.02.2016 година.  
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Воедно, по повод Пресуда на Управен суд У-З бр.237/2016 од 17.03.2017 година, а потврдена со Пресуда 

на Вишиот Управен суд УЖ-2 бр.818/2017 од 22.01.2018 година, од страна на Советот на Агенцијата при 

повторно одлучување беше донесено едно решение за запирање на постапката за одземање на дозволата 

за телевизиско емитување на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим 

ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, која беше покрената со Предлог Уп1 бр.08-63 од 15.02.2016 година, поради 

престанок на правното лице и неможност за продолжување на управната работа. 

 

 

Бришење од регистарот на радиодифузери 

Во текот на 2018 година Агенцијата донесе осум решенија за бришење од регистарот на радиодифузери, и 

тоа:  

• на ТРД КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар и на ТРД ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени поради тоа 

што им престана важноста на дозволата за телевизиско емитување по сила на закон, со писмена 

изјава на имателот на дозволата дека престанува со емитување на телевизиска програма (член 85 

став 1 алинеја 2 од ЗААВМУ), и 

• на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје, ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес, ТРД 

Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје, и на ТРД РТВ ОРБИС 

Битола ДООЕЛ и ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје поради тоа што им 

престана важноста на дозволата по сила на закон – со одземање на дозволата од страна на 

Агенцијата (член 85 став 1 алинеја 4 од ЗААВМУ). 

Преземени мерки против издавачите на печатени медиуми  

Кон издавачите на печатени медиуми Агенцијата презеде вкупно девет мерки – опомена, од кои осум поради 

неисполнување на обврската за објавување импресум (член 14 став 1 од Законот за медиуми) и една поради 

неисполнување на обврската за обезбедување јавност во работењето (член 15 став 2 од Законот за 

медиуми). 

 

Преземени мерки против операторите на јавни електронски комуникациски мрежи  

Врз основа на извршен програмски надзор (мониторинг) на програмските пакети кои ги реемитуваат 

операторите на јавна електронска комуникациска мрежа, во текот на 2018 година Агенцијата донесе вкупно 

седум решенија за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси, поради 

констатирани прекршувања на член 141 од ЗАВМУ. 

 

УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОМАШНАТА РЕГУЛАТИВА  

Измени на претходно донесени подзаконски акти 

Во текот на 2018 година Агенцијата изврши измени и дополнувања на: Правилникот за внатрешна 

организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Правилникот за бруто 

плата и други надоместоци на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Правилникот за 

месечниот надоместок и другите трошоци на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена 
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информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално 

ниво во Република Македонија, како и на Правилникот за определување на траењето на годишниот одмор 

на вработените во Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Воедно, во текот на извештајната година Агенцијата донесе и нов Правилник за систематизација на работни 

места во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

АНАЛИЗИ И ИСТРАЖУВАЊА 

Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиусмки услуги за 2017 година21 

Анализата на пазарот за 2017 година Агенцијата ја изработи во јули 2018 година и во неа, во два посебни 

делови, се претставени податоците за економското работење на радиодифузерите и за нивната гледаност 

и слушаност во 2017 година. Делот кој се однесува на економското работење е изготвен врз основа на 

податоците коишто во месец март самите радиодифузери ги доставија во Агенцијата како дел од нивната 

законска обврска за обезбедување јавност во работењето. Во овој дел засебно се анализирани податоците 

за јавниот сервис, телевизиските станици и за радиостаниците, а од географски аспект засебно се 

анализирани податоците на телевизиите и радијата кои емитуваат програма на државно, на регионално и 

на локално ниво. Податоците за гледаноста и слушаноста, по нарачка на Агенцијата, ги обезбеди 

истражувачката агенција Маркет Висион од Скопје, а истите се добиени врз основа на четири квартални 

истражувања на публиката спроведени во текот на 2017 година. 

  

Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за 

радио на локално ниво, на подрачјето на општина Струга22 

Во јануари, по прием на писмено барање од заинтересирана страна, Агенцијата изработи „Студија за 

утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио на локално ниво, 

на подрачјето на општина Струга“, во која е даден преглед на состојбите од аспект на постојната понуда на 

радиосодржини и од аспект на пазарниот потенцијал на подрачјето на Струга. Студијата покажа дека постои 

оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на локално ниво, и 

тоа за музичко говорно радио од општ формат, на македонски јазик.  

 

Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за 

телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс23 

Во април, истражувачката агенција МАРКЕТ ВИСИОН од Скопје, по нарачка на Агенцијата изработи „Студија 

за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско 

емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс“. Во Студијата, во три засебни 

делови се анализирани следните аспекти: 1) макроекономската ситуација во Република Македонија во 

последните пет години, начинот на дефинирање на релевантнит пазар, севкупниот телевизиски пазар во 

Република Македонија, пазарот на телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален 

мултиплекс, искористеноста на рекламното време кај терестријалните телевизии на државно ниво, 

                                                           
21 Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/07/Анализа-

на-пазарот-на-аудио-и-аудиовизуелни-медиумски-услуги-за-2017-година.pdf 
22 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Студија-за-
утврдување-на-оправданоста-за-објавување-јавен-конкурс-општина-Струга.pdf 
23 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Студија-за-
утврдување-на-оправданоста-за-објавување-конкурс-ТВ-на-државно.pdf 
 

http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/07/Анализа-на-пазарот-на-аудио-и-аудиовизуелни-медиумски-услуги-за-2017-година.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/07/Анализа-на-пазарот-на-аудио-и-аудиовизуелни-медиумски-услуги-за-2017-година.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Студија-за-утврдување-на-оправданоста-за-објавување-конкурс-ТВ-на-државно.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Студија-за-утврдување-на-оправданоста-за-објавување-конкурс-ТВ-на-државно.pdf
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трендовите во телевизиската индустрија во Македонија и во светот, процена на концентрација преку научни 

методи за мерење на концентрацијата во медиумската индустрија, состојбите во медиумскиот пазар во 

земјите од регионот и потенцијалната инвестиција во телевизија на државно ниво преку терестријален 

предавател; 2) постоечката медиумска понуда (анализа на форматите на програмските сервиси, јазикот на 

емитување, понудените програмски содржини според жанровската структура) и 3) потребите на публиката, 

задоволството и квалитетот од програмските содржини. Секој дел од Студијата завршува со посебен 

заклучок, а како крајна препорака е „да не се објави конкурс затоа што условите на пазарот не овозможуваат 

одржливост на постојните учесници на пазарот со влез на нов играч, а исто така и неговите изгледи да 

постигне одржливост на работењето во догледна временска рамка се минимални“. 

 

Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за 

непрофитно радио на локално ниво, на подрачјето на општина Струмица24 

По прием на писмено барање од Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи за 

отворање непрофитна радиостаница која ќе емитува програма на подрачјето на град Струмица, Агенцијата 

во јули изработи Студија за да утврди дали постои оправданост - од аспект на исполнувањето на целта на 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката – за непрофитна 

радиостаница на територијата на Струмица. Во Студијата е направена анализа на програмската понуда на 

постојните радиостаници на ова подрачје, нивната слушаност во 2017 година, како и потенцијалната 

публика. Во последниот дел се претставени заклучоците од целокупната анализа, според кои постои 

оправданост за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за непрофитно радио на локално ниво, 

на подрачјето на општина Струмица, кое ќе емитува програма со духовна содржина составена од образовни, 

културни, социјални и уметнички содржини и духовна музика. 

Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај. Компаративна анализа и 

препораки за можни измени и дополнувања на правната рамка25 

Оваа студија ја изработи Советот на Европа на барање на Агенцијата и истата имаше за цел да утврди кои 

од земјите-членки на ЕУ во нивните закони за медиуми ги дефинираат онлајн-медиумите и на каков вид на 

регулација подлежат тие, како и да даде препораки за можни измени и дополнувања на македонската 

регулаторна рамка, притоа имајќи ја предвид праксата во ЕУ, стандардите и препораките на Советот на 

Европа и дефинициите во Законот за медиуми за поимите „медиуми“ и „медиумски содржини“. Студијата 

покажа дека во земјите-членки на ЕУ материјалниот опсег на регулаторната рамка за медиуми е ограничен 

на аудиовизуелите медиумски услуги, но сепак, во неколку земји може да се најдат дефиниции за онлајн 

медиуми. 

 

Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2017 година26 

Анализата „Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2017 година“ 

Агенцијата ја изработи во август 2018 година и во неа, во три посебни делови се анализирани податоците 

за вработените во јавниот радиодифузен сервис, во комерцијалните телевизии и во комерцијалните 

                                                           
24 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Студија-
непрофитно-радио-во-Струмица.pdf 
25Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на селдниот линк: http://avmu.mk/wp-
content/uploads/2018/08/РЕГУЛАТОРНА-РАМКА-ЗА-МЕДИУМИ-И-ОНЛАЈН-МЕДИУМИ.pdf 
  
26 Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: http://avmu.mk/wp-

content/uploads/2017/05/Структура-на-вработените-во-аудио-и-аудиовизуелна-медиумска-индустрија-

в....pdf 
 

http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Студија-непрофитно-радио-во-Струмица.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Студија-непрофитно-радио-во-Струмица.pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Структура-на-вработените-во-аудио-и-аудиовизуелна-медиумска-индустрија-в....pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Структура-на-вработените-во-аудио-и-аудиовизуелна-медиумска-индустрија-в....pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Структура-на-вработените-во-аудио-и-аудиовизуелна-медиумска-индустрија-в....pdf
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радиостаници. Анализата е направена од аспект на работните места на коишто вработените биле 

ангажирани во радиодифузерите (новинари, уредници, управители/директори, реализаторски кадар, 

технички кадар, маркетинг и преостанат кадар), како и од аспект на степенот на образование, полот, 

статусот (редовен работен однос и хонорарно ангажирани) и нивната етничка припадност.  

 

Регионални и локални телевизии во Македонија27 

Препознавајќи ја важноста на регионалните и локалните медиуми, како и нивната улога за обезбедувањето 

медиумски плурализам и разновидност на медиумските содржини, Агенцијата во ноември ја изработи 

студијата „Регионални и локални телевизии во Македонија“. Во оваа студија, а заради утврдување на 

состојбите на пазарот, беа користени податоци за економските перформанси на регионалните и локалните 

телевизии во изминатите години, податоци за населението и за активните деловни субјекти во подрачјата 

во кои тие емитуваат програма (обезбедени од Државниот завод за статистика на Република Македонија) и 

податоци за уделите на овие субјекти во вкупната гледаност. Врз основа на добиените сознанија, во 

студијата се дадени препораки за надминување на пречките за развој и за создавање услови за одржливи 

модели на финансирање на регионалните и локалните телевизиски станици.  

Анализа на преземени мерки од страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и 

најчести прекршувања од страна на радиодифузерите, операторите на јавна електронска 

комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми за 2017 година28 

Целта на оваа анализа, која беше изработена во март 2018 година, беше да се прикаже какви видови 

прекршувања имало и какви мерки биле изречени од страна на Агенцијата во текот на 2017 година, да се 

види каква е тенденцијата на почитување на одредбите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги, Законот за медиуми, Изборниот Законик како и на подзаконските акти, од страна на односните 

субјекти, да се дадат определени препораки за евентуална измена и дополнување на регулативата што 

произлегува од констатираната состојба и нејзината споредба со важечката правна рамка со која е уредено 

постапувањето на Агенцијата. 

 

ДРУГИ АКТИВНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА 

 Aктивности на Агенцијата во насока на заштита на нејзините права и правни интереси 

Во насока на заштита на правата и правните интереси пред надлежните судови, а со цел доследна 

имплементација на законите, покрај навременото поведување на прекршочните постапки, доставување 

жалби и други поднесоци, во текот на 2018 година, беа преземани и ред други активности.  

Па така, со оглед дека во повеќе наврати до Агенцијата не беа доставувани првостепени одлуки донесени 

при повторно постапување и одлучување на првостепениот суд, без притоа до Агенцијата да биде 

доставена второстепената одлука по чиј повод првостепениот суд постапувал, редовно беа доставувани 

претставки до судовите кои не ги доставуваа второстепените одлуки, како и претставки за ненавремено 

доставување судски одлуки и ургенции за доставување на второстепени пресуди во кои се бараше ажурно 

и навремено доставување на одлуките. Ненавременото доставување на одлуките од страна на судовите, ја 

                                                           
27 Студијата е достапна на веб страницата на Агенцијата, на следниот линк: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/11/Студија-

за-утврдување-на-состојбите-на-регионалниот-и-локалниот-ТВ-пазар....pdf 
 
28 Анализата е достапна на веб страницата на Агенцијата на следниот линк:  
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/ANALIZA-prezemeni-merki-2017.pdf  

http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/11/Студија-за-утврдување-на-состојбите-на-регионалниот-и-локалниот-ТВ-пазар....pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2018/11/Студија-за-утврдување-на-состојбите-на-регионалниот-и-локалниот-ТВ-пазар....pdf
http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/ANALIZA-prezemeni-merki-2017.pdf
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оневозможуваше Агенцијата непречено да може да ги остварува своите права и да ги штити своите правни 

интереси, од причина што немаше сознанија за одлуките на второстепениот суд, ниту за образложенијата 

во однос на утврдената фактичка состојба, примената на материјалното право, како и дадените насоки од 

страна на второстепениот суд, кои елементи се особено значајни при давање на жалбени наводи. Во врска 

со наведеното, oд страна на еден првостепен суд, по повод доставената претставка на Агенцијата, беше 

доставено Известување дека сугестиите на Агенцијата ќе бидат земени во предвид, како и дека во иднина 

сите судски одлуки ќе бидат благовремено и навермено доставувани. 

Исто така, по повод донесени одлуки од страна на одреден судија на Основен суд, за кои Агенцијата 

констатираше дека при одлучувањето сторил повреди на процесниот закон – Законот за прекршоците и 

погрешна примена на материјалното право, како во однос на одлуката за видот на изречената прекршочна 

санкција, така и во однос на висината на изречените прекршочни санкции – глоби, до Судскиот совет на 

Република Македонија поднесе Претставка за разгледување и преиспитување на работата на судијата на 

Основниот суд. Од страна на Агенцијата, до основен суд, беше доставена и претставка заради настапување 

на апсолутна застареност на прекршочно гонење, поради тоа што при повторно одлучување Судот не можел 

да обезбеди услови за одржување на главна расправа, за период од безмалку 5 години. Агенцијата побара 

од Судот да биде разгледана предметната Претставка, како и да бидат преземени неопходни дејствија за 

спречување на настанување на слични ситуации во иднина. 

Во 2017 година, Агенцијата до Јавното обвинителство на Република Македонија поднесе Барање за 

доставување стручно мислење и поднесување на барање за заштита на законитост, по повод решение на 

апелационен суд со кое се потврди решението на основниот суд со кое барањето за поведување на 

прекршочна постапка на Агенцијата се врати на постапка на порамнување и спогодување, иако стануваше 

збор за прекршок сторен по прв пат, за кој во важечкиот Изборен Законик изрично беше предвидена 

прекршочна санкција – опомена. Во извештајната година, Врховниот суд на Република Македонија до 

Агенцијата достави Известување дека е оформен предмет по барање за заштита на законитост подигнато 

од јавниот обвинител на Република Македонија, и побара известување од Агенцијата за текот на постапката, 

односно дали е спроведена постапка за порамнување и спогодување. Агенцијата во 2018 година достави 

одговор на известувањето со појаснување за постапката, при што Врховниот суд на Република Македонија, 

во периодот на изработка на овој Извештај, донесе пресуда со која Барањето за заштита на законитост 

беше уважено, и предметот беше вратен на повторно одлучување. 

Мерење на гледаноста и слушаноста на програмските сервиси на радиодифузерите 

Во 2018 година, податоците за гледаноста на телевизиите и за слушаноста на радиостаниците, за потребите 

на Агенцијата ги обезбеди истражувачката агенција МАРКЕТ ВИСИОН од Скопје, избрана согласно Законот 

за јавните набавки. Преку спроведување на четири квартални истражувања на публиката, на примерок од 

вкупно 9.600 испитаници (по 2.400 во секој квартал), оваа агенција ги обезбеди следните податоци: просечен 

дневен и неделен досег на слушаноста на радиостаниците и на гледаноста на телевизиите; периодот од 

денот во кој испитаникот слушал радио/гледал телевизија; видот на програмската содржина што 

испитаникот ја слушал на радио/гледал на телевизија во претходниот ден; местото каде испитаникот 

слушал радио (дома, во автомобил, на работа, во ресторан и друго); учеството во вкупната гледаност за 

претходниот ден, и тоа удел во гледаноста на територијата на која секоја телевизијата емитува програма и 

удел во вкупната гледаност; просечен дневен и неделен досег на странските телевизии; начинот на којшто 

испитаниците го примаат телевизискиот сигнал и; демографската структура на слушателите на 

радиостаниците и на гледачите на телевизиите.  
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Податоците од истражувањата беа доставувани во Агенцијата на квартална основа, при што за 2018 година 

беа доставени четири квартални и еден годишен извештај29. 

 

Активности на Агенцијата во насока на заштита на имателите на авторски и сродните права 

Во јуни 2018 година, Агенцијата го извести Министерството за внатрешни работи на Република Македонија 

– Биро за јавна безбедност, дека има сознанија за операторот ВОКС КАТВ ДОО Гостивар дека реемитува 

програмски сервиси без уредени авторски права и сродни права и покрај бришење на овој субјект од 

регистарот на оператори на АВМУ. 

Во извештајната година, до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија - Центар за 

сузбивање организиран и сериозен криминал, Агенцијата достави две информации за постоење сомневање 

за сторена повреда на авторските права и сродните права. Едната по добиена претставка од граѓанин, 

поради сомневање дека е сторена нивна повреда од страна на правните лица „Градски управител ДООЕЛ“ 

и „Здружение на станари Стар Аеродром“, а втората по добиен допис од Македонски Телеком АД Скопје, 

поради сомневање дека е сторена нивна повреда од страна на операторот на јавна електронска 

комуникациска мрежа МУЛТИМЕДИА – НЕТ ДОО Скопје. 

Согласно законската обврска утврдена во член 141 став 13 од Законот за aудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги до имателите на права беа доставени 25 известувања врз основа на извршен програмски надзор каде 

Агенцијата утврдила дека операторот на јавна електронска комуникациска мрежа бесправно реемитува 

програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата. 

До Агенцијата пристигна барање за издавање на налог за затемнување од 24 Вести ДООЕЛ Штип, со кое не 

извести дека има ексклузивни права за емитување на натпреварите од Формула 1 шампионатот за 2018 

година. По доставената комплетна документација - договори за уредени авторски и сродни права за 

емитување на наведените натпревари, од кои се констатираше дека 24 Вести ДООЕЛ Штип ги има 

обезбедено ексклузивните права за овие натпревари за територијата на Република Македонија, Агенцијата 

до операторите упати известување за стекнати ексклузивни права, со кое ги извести дека натпреварите од  

Формула 1 шампионатот ќе се емитуваат на странските програмски сервиси „Арена Спорт“, „Спорт Клуб“, 

„Диема Спорт (бугарски)“, „ТВ3 Словенија“, „Sky Sport (англиски)“, „Sky Sport (италијански)“, „RAI 

(италијански)“, „RTL (германски)“, „Canal+“ и „Canal + sport (француски)“. 

Во септември 2018 година, на барање од Македонски Телеком АД Скопје, Агенцијата упати известување за 

стекнати ексклузивни права до сите оператори на јавни електронски комуникациски мрежи, со кој им наложи 

дека е потребно да вршат затемнување на сите програмски сервиси на кои се емитуваат содржините од 

натпреварите од УЕФА Лига на Шампиони и УЕФА Европа лига сезона 2018/2019, натпреварите од 

италијанското фудбалско првенство Сериа А сезона 2018/2019 и натпреварите од француското фудбалско 

првенство Лига 1 сезона 2018/2019. 

Истиот месец, до Агенцијата пристигна барање од Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје, со кое не извести дека ги има ексклузивните права за емитување на боксерски 

мечеви од меѓународен ранг од сите верзии на професионални светски боксерски асоцијации од сите 

категории. Агенцијата до операторите упати известување за стекнати ексклузивни права со кое им наложи 

да вршат затемнување на програмските сервиси кои ги реемитуваат во периодот кога се прикажуваат 

                                                           
29 Извештаите се достапни на веб страницата на Агенцијата на следниот линк: 

http://avmu.mk/%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1

%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ 

http://avmu.mk/%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://avmu.mk/%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/
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боксерските мечеви за кои наведениот радиодифузер ги обезбеди правата за телевизиско емитување на 

територијата на Република Македонија. 

 

МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 

Учество во работата на асоцијациите на регулаторни тела од аудиовизуелната област – Европската 

платформа на регулаторни тела (ЕПРА), Групата на европски регулатори за аудиовизуелни 

медиумски услуги (ЕРГА), Медитеранската мрежа на регулаторни тела (МНРА) и билатерална 

соработка со други регулаторни тела 

 

На 2 февруари, во Брисел, Кралството Белгија, се одржа првата средба на третата подгрупа на ЕРГА, 

посветена на проширувањето на материјалниот опфат на Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги 

и на подготовката на  регулаторите и на ЕРГА за новите задачи и за предизвиците од спроведувањето на 

предложените измени коишто се однесуваат на онлајн сферата. На средбата30 се разговараше за нацрт-

насоките според кои ќе се одвива работата на подгрупата во тековната година, односно подготвувањето на 

регулаторните тела за нивната улога на имплементатори на Директивата за аудиовизуелни медиумски 

услуги, за проширувањето на одговорностите на ЕРГА и на регулаторите, како и за можностите за 

подобрување на меѓусебната соработка. Поради големиот број на теми што ги покрива Директивата, беше 

предложено Подгрупата да се подели во три работни групи – Работна група 1, која ќе работи на 

спроведување на релевантните правила за аудиовизуелните медиумски услуги и платформите за 

споделување видео онлајн, Работна група 2 за промоција на европските дела, која ќе се фокусира на 

проблемите кои произлегуваат од примената на новите обврски врз нелинеарните услуги и Работна група 

3, која ќе работи на прашања поврзани со територијалната јурисдикција и улогата на ЕРГА. Во рамки на 

средбата се одржаа и состаноци на трите Работни групи на ЕРГА на кои се разговараше за следните чекори 

и за резултатите кои треба да бидат испорачани (насоки, организирање работилници за идната 

аудиовизуелна регулатива во ЕУ, составување предлози за спроведување на новата Директива, 

работилници за предизвиците на спроведувањето на релевантните правила во сферата на Интернет и 

изработка на насоки за идната внатрешна организација на ЕРГА). 

 

На 22 и 23 март 2018 година, во Загреб, Република Хрватска, се одржа 9-та пленарна средба на ЕРГА. Пред 

пленарниот состанок, во организација на ЕРГА Академијата, беше организирана стратегиска сесија на тема 

– „Онлајн дезинформации: проценка на влијанијата“. На сесијата беше теоретски објаснет концептот „лажни 

вести“ и беа презентирани искуства од неколку регулаторни тела. Беше констатирано дека поради 

влијанијата на феноменот „лажни вести“, темата и понатаму ќе биде предмет на интерес на ЕРГА, но и на 

агендата на регулаторите од Европа кои веќе работат на мерки и механизми за борба против лажните вести. 

На пленарниот состанок беа усвоени насоките за работа на четирите подгрупи: за внатрешен и надворешен 

плурализам; за размена на искуства и на најдобри практики; за проширување на материјалниот опфат на 

Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги – Подготовка за новите задачи на регулаторните тела и 

на ЕРГА и за предизвици за регулација онлајн; и за Саморегулација и корегулација. Свое обраќање, во улога 

на гостин имаше и еврокомесарката за дигитална економија и општество, која говореше за важноста на 

регулаторната кохерентност во Европа и пошироко во земјите од Западен Балкан. На покана на ЕРГА се 

обрати и претставникот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, кој ја истакна важноста 

од соработката и размената на информации меѓу регулаторите во контекст на еднаква имплементација на 

                                                           
30 Агенцијата, како регулатор од земја кандидат за членство во ЕУ, учествува во работата и настаните на ЕРГА во својство на набљудувач. 
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медиумската регулатива, односно на Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги. Тој се осврна и на 

активностите на Агенцијата со акцент на прашањето за еднаквоста меѓу мажите и жените. 

Состанокот беше искористен и за кратка билатерална средба со еврокомесарката за дигитална економија 

и општество, на која се разговараше за развојот на аудиовизуелниот сектор во земјите од Западен Балкан.  

На 30 март, во Тирана, Република Албанија, делегација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги и претставници на албанското регулаторно тело за медиуми (АМА) одржаа билатерална средба. На 

средбата се разговараше за искуствата поврзани со процесот на дигитализација на телевизиите, 

мониторингот на медиумски содржини, авторските права, рекламирањето, како и развојот на медиумите и 

технолошките иновации во тој правец. Во рамки на средбата беше остварена и посета на националната 

телевизија Топ Чанел, Албанија. 

 

Претставници на Регулаторната агенција за комуникации на Босна и Херцеговина на 17 и 18 мај ја посетија 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На билатералната средба се разговараше за 

надлежностите, начинот на доделување дозволи и надоместоците за дозволи за емитување, процесот на 

регулација на аудиовизуелни медиумски услуги на барање, промените на сопственичката структура, 

утврдување недозволена медиумска концентрација. На средбата беа разменети и искуства за 

спроведување на правилата за аудиовизуелни комерцијални комуникации во делот на пласирање 

производи и спонзорство, активностите и мерките за обезбедување пристап до програмите на лицата со 

сетилна попреченост, како и за стандардите за прикажување малолетници во вести и за нивно учество во 

други програми. Посебно внимание се посвети на искуствата во поглед на регулативата и начинот на 

реализација на мониторингот на медиумските содржини за време на изборни процеси. 

Претставници на Агенцијата во периодот од 23 до 26 мај, во Луксембург, учествуваа на 47-от состанок на 

Европската платформа на регулаторни тела (ЕПРА), на кој беше презентиран извештајот за работата на 

мрежата, усвоениот финален финансиски извештај на асоцијацијата, а се даде и детален увид во 

актуелната фаза од измените на Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги. Првата пленарна сесија 

беше посветена на „Јавниот сервис и јавниот интерес во дигиталното доба: преглед на гледиштата на 

чинителите“, а втората на „Политичките комуникации и предизвиците од социјалните медиуми: 

неодамнешни студии на случај и иницијативи“. Заседаваа и три работни групи -  „Комерцијални комуникации 

2.0: мапирање на промените“, „Постигнување поголема разновидност во радиодифузијата: посебен фокус 

на родовите“ и ад-хок работната група „Нови предизвици за приватноста“.  

На 30 мај во Брисел, Кралството Белгија, се одржа 48-та средба на Контакт-Комитетот на Директивата за 

аудиовизуелни медиумски услуги, организирана од страна на Генералниот директорат на Европската 

Комисија за комуникациски мрежи, содржини и технологија (DG CONNECT). На средбата беше разговарано 

за теми поврзани со Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги - информации за текот на ревизијата 

на Директивата, тековните иницијативи поврзани со аудиовизуелните медиумски услуги, и критериумот за 

трансмитерите на податоци од Земјата кон сателитите (satelliteup-linkcriterion), дефиниран во член 2 (4) од 

Директивата. Воедно, Европската опсерваторија за аудиовизуелни услуги презентираше извештај со наслов 

„Мапирање на лиценцирањето и сродните системи за аудиовизуелни медиумски услуги во ЕУ-28“.  

Претставник на Агенцијата на 14 јуни 2018 година, во Брисел, Кралство Белгија, присуствуваше на вториот 

состанок на Работната група 1 во рамки на Подгрупата 3 на ЕРГА. На состанокот, претставниците на 

регулаторните тела разменија искуства за прекуграничната соработка при прекршувања на правила 

уредени во Директивата. Досегашните искуства покажаа три вида на прекугранични сценарија, односно 

повреда на хармонизирани правила, повреда на построги национални правила и прекршувања од медиуми 

кои доаѓаат од земји што не се членки на ЕУ. Конкретните прекугранични случаи за кои се разговараше 

потекнуваа од четири области: правила за рекламирање, заштита на малолетници, поттикнување омраза и 
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нетрпеливост, како и за процедурални прашања, главно поврзани со тоа кој има јурисдикција врз конкретен 

сервис. 

На 5 и 6 септември во седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се одржа 

билатерална средба со претставници на Агенцијата за електронски медиуми на Република Хрватска, на која 

беше договорено продлабочување на меѓусебната соработка и зголемена размена на искуства во областа 

на медиумската регулација. На состанокот се разговараше за организациската структура и надлежностите 

на двете агенции, законските одредби за доделување/одземање дозволи, анализите од медиумската 

сфера, мониторингот на програмски содржини. Воедно, беа разменети и искуства за процедурите за 

утврдување на медиумска сопственост и недозволена медиумска концентрација, како и надлежностите и 

справувањето со говорот на омраза. Посебен акцент на средбата беше ставен на ангажманот на 

регулаторите во областа на медиумската писменост и напорите за сензибилизирање на медиумите, за 

нивната улога во поттикнување и промовирање на родовата еднаквост, преку родово избалансирани 

содржини во своите програми. 

Третиот состанок на Подгрупата 1 на ЕРГА за внатрешен и надворешен плурализам се одржа на 6 

септември во Брисел. Во рамки на состанокот беа разгледани активностите на Подгрупата во текот на 

летото, се разговараше за релевантноста, научените лекции и можните усогласувања за работата на 

работната група, за следните чекори и состаноци. На состанокот беше презентиран и нацрт-извештајот за 

механизмите и практиките во земјите-членки на ЕУ, поврзани со внатрешниот медиумски плурализам во 

аудиовизуелните медиумски услуги, а усвојувањето на забелешките и коментарите беше најавено за 

ноемврискиот пленарен состанок на ЕРГА. Исто така беше презентирана и Методологијата за изработка на 

анализи во рамки на проектот „Media Pluralism Monitor – Monitoring risk for Media Pluralism in EU Member 

States“ (Монитор на медиумскиот плурализам – мониторинг на ризиците за медиумски плурализам во 

земјите членки на ЕУ), што го изработи Центарот за медиумски плурализам и медиумски слободи со 

седиште во Фиренца, Италија. По презентацијата се разговараше за новите активности на Центарот, 

поврзани со мерење на плурализмот кај онлајн медиумите. 

Во периодот од 10 до 13 октомври, претставници на Агенцијата учествуваа на 48-от состанок на Европската 

платформа на регулаторните тела (ЕПРА) во Братислава, Словачка Република. Состанокот беше поделен 

во две пленарни сесии – Јавниот сервис и јавниот интерес во контекст на дигиталната ера и Политичка 

комуникација и предизвиците поврзани со социјалните мрежи. Првата пленарна сесија беше посветена на 

улогата на аудиовизуелните регулаторни тела во предизвиците со кои се соочуваат јавните сервиси и 

можностите за нивно решавање во контекст на дадените надлежности на поединечните регулаторни органи. 

Втората сесија се фокусираше на политичката комуникација, улогата на онлајн посредниците и на 

социјалните медиуми, односно нивното влијание врз креирање програма, објективност и непристрасност. 

Посебно внимание се посвети на довербата во медиумите во целост, како и на улогата на аудиовизуелните 

регулатори, согласно ревидираната европска Директива за аудиовизуелни медиумски услуги, во насока на 

обезбедување фер и балансирана застапеност на партиите, политичките мислења и политичарите за време 

на изборни циклуси и референдуми во онлајн-средина.  

За време на состанокот во Братислава се одржаа и средби и на трите работни групи. Групата за 

комерцијални комуникации расправаше за улогата на регулаторите, за  моменталниот опсег на алатки и 

пристапи коишто ги имаат и дали и како треба да се промени нивната улога во контекст на ревидираната 

Директива за аудиовизуелни медиумски услуги. Работната група за постигнување поголема разновидност 

во програмата на радиодифузерите се фокусираше на тоа како регулаторите можат да помогнат при 

постигнување на оваа цел, особено во поглед на возраста, етничката припадност, попреченостa и 

сексуалната ориентација. Третата работна група се фокусираше на соработката меѓу регулаторните тела 

во ЕУ и во Европа во пресрет на усвојувањето на новата европска Директива за аудиовизуелни медиумски 
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услуги, како и за принципите, инструментите и можностите за идна ефикасна соработка. На сесијата беше 

истакнато дека соработката меѓу регулаторите е поважна од кога било, особено во поглед на онлајн 

средината, а стана збор и за тоа како ревидираната Директива ќе влијае врз соработката меѓу 

регулаторните тела. 

На 25 и 26 октомври во Сараево, Босна и Херцеговина, се одржа билатерална средба со Регулаторната 

агенција за комуникации на БиХ, на која се разговараше за поставеноста на регулаторните тела, начинот 

на избор на членови на Совет, неговите надлежности, како и за законските обврски и мерки кои им се на 

располагање при регулирање на радиодифузерите. Регулаторите разменија искуства за активностите во 

насока на промовирање и поттикнување на родовата еднаквост во медиумските содржини, спречување на 

дискриминацијата и говорот на омраза кон припадниците на ЛГБТИ-лицата согласно законските 

овластувања, со споредби за начинот на процесирање на спорните случаи. Се зборуваше и за напорите на 

агенциите за поголема достапност на содржините на радиодифузерите за лицата со специфични потреби 

(сетилна попреченост), како и за можна регионална соработка за овие прашања. Во однос на 

дистрибуцијата на странски програми преку операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, 

претставниците на двата регулатори разговараа за правната рамка, како и за санкциите коишто можат да 

се изречат во случај на непочитување на авторските и сродните права. На крајот на средбата се потпиша 

меморандум за соработка со кој се предвидува размена на информации, експертиза и практични искуства 

за мониторинг на радио и телевизиски програми, примена на законските прописи, особено во делот на 

заштитата на малолетниците, развојот на нелинеарните сервиси и организирање студиски престој за 

вработените. 

Агенцијата на 26 октомври беше домаќин на претставници на Советот за електронски медиуми на 

Република Бугарија (СЕМ). На билатералниот состанок се разговараше за повеќе прашања и практични 

искуства на двата регулатори од нивното секојдневно работење, а посебен акцент беше ставен на развојот 

на медиумската писменост и активностите кои се преземаат на оваа поле. На крајот на средбата беше 

констатирано дека постои исклучително добра соработка меѓу двете земји во областа на медиумската 

регулација, но и дека има простор за нејзино натамошно унапредување. 

На 6 ноември во Брисел, Кралството Белгија, се одржа 10-от пленарен состанок на ЕРГА, на кој беа усвоени 

извештаите и конкретните документи кои произлегоа од работата на четирите Подгрупи на ЕРГА кои 

функционираа во 2018 година – Подгрупа 1 за внатрешен и надворешен плурализам, Подгрупа 2 за размена 

искуства и најдобри практики, Подгрупа 3 за проширување на материјалниот опфат на Директивата за 

аудиовизуелни медиумски услуги (ДАВМУ), подготовка за новите задачи на регулаторните тела и на ЕРГА 

и предизвиците за регулација онлајн и Подгрупа 4 за саморегулација и корегулација. На пленарниот 

состанок беше усвоена и програмата за работа на ЕРГА за 2019 година и беше одлучено со работа да 

продолжат подгрупите за медиумски плурализам и имплементација на ревидираната Директива, а беа 

формирани и две нови подгрупи – една за иднината на ЕРГА по усвојувањето на Директивата и втората за 

родовата разновидност. Подгрупата 2 за размена на искуства и најдобри практики се трансформира во две 

помали, но постојани акциски групи – ЕРГА Академија и Онлајн база на податоци. 

Во Белград, Република Србија, на 7 декември се одржа билатерална средба со претставниците на српското 

регулаторно тело за електронски медиуми. Претставниците на двете агенции разменија искуства и практики 

за начинот и постапката за доделување, престанок на важност, одземање и продолжување на дозволи за 

телевизиско и радио емитување, постапки за изрекување мерки во случај на повреда на регулативата, како 

и за надлежностите и постапувањето на регулаторот за време на избори. Посебен акцент на средбата беше 

ставен на напорите на регулаторите за обезбедување пристап до медиумите на лицата со сетилна 

попреченост. 
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Учество во меѓународни активности кои се однесуваат на поттикнување на слободата на 

изразување и слободата на медиумите 

Во периодот од 9 до 11 мај 2018 година, во Струга, се одржа Петтата годишна конференција на медиумите 

од Југоисточна Европа, организирана од Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми, г-дин Хaрлем 

Десир, во соработка со мисиите на ОБСЕ во регионот. На конференцијата стана збор за бројни прашања 

поврзани со слободата на медиумите, можните приоди и најдобри практики со цел подобрување на 

медиумскиот пејзаж во регионот, безбедноста на новинарите и предизвиците со кои се соочуваат 

хонорарните новинари и независните медиуми во поглед на нивната економска безбедност. Посебен акцент 

беше ставен на разгледување на најдобрите практики за јавните радиодифузери, како важни фактори за 

здрави демократски процеси и медиумски пејзаж во регионот, но и за големи тешкотии и проблеми со кои 

се соочуваат и кои се закана дури и за нивното идно постоење.  

 

Претставници на Агенцијата на 19  јуни во Брисел, Кралството Белгија, присуствуваа на настан на тема 

„Повеќе жени во дигиталната сфера: Стратегија за раст и еднаквост“, организиран од страна на 

Еврокомесарката за дигитална економија и општество и Генералниот директорат за комуникациски мрежи, 

содржини и технологии. Конференцијата беше поделена на три сесии, односно „Жените на и зад екраните“, 

„Борбата против стереотипите во аудиовизуелните медиуми“ и „Вредноста на претприемништвото и 

застапеноста на жените во овој сегмент од дигиталната индустрија“. На конференцијата, од страна на 

еврокомесарката беше споменато дека аудиовизуелните медиуми имаат клучна улога во борбата против 

стереотипите и го најави лансирањето на Европската мрежа за жени во дигиталниот сектор која ќе работи 

на подобрување на поголема застапеност на жените во дигиталниот сектор. 

 

На 26 и 27 јуни 2018 година во Тирана, Република Албанија, се одржа конференција во рамки на проектот 

„Поддршка на јавните радиодифузни сервиси во земјите од Западен Балкан“, организиран од конзорциум 

сочинет од Европската радиодифузна унија (ЕБУ), Меѓународната федерација на новинари (ИФЈ), 

Европската федерација на новинари, Јавниот радиодифузен сервис на Австрија (ОРФ), Балканската 

истражувачка репортерска мрежа (БИРН) и Мрежата за размена на вести во Југоисточна Европа (ЕРНО). 

За време на дводневната конференција се разговараше за реализирање на проектот којшто треба да 

придонесе за политичка и финансиска независност на јавните сервиси, подигнување на внатрешните 

капацитети на јавните радиодифузни сервиси и подобрување на содржината на програмите на јавните 

сервиси од Западен Балкан преку соработка и копродукции. 

Во периодот од 4 до 6 јули, во Охрид, се одржа годишната Регионална конференција за регулаторните тела 

за медиуми. Конференцијата беше во рамки на проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата 

на изразување на медиумите во Југоисточна Европа“ (JUFREX), финансиран од Советот на Европа и 

Европската Унија. Теми на тридневната средба беа ко-регулацијата, саморегулацијата, медиумската 

писменост, различните видови државни фондови за финансиска поддршка на медиумската разновидност и 

плурализам, а се дискутираше и за подготовката на новата публикација во рамки на проектот за улогата на 

регулаторните власти во заштитата на малолетниците. Претставниците на Агенцијата активно учествуваа 

во дискусијата на сите теми, презентирајќи искуства од сопственото работење. 

На 27 септември во Сараево, Босна и Херцеговина, се одржа регионален состанок на регулаторните тела 

за медиуми и електронски комуникации на тема „Воведување на дигитално аудио емитување (DAB). На 

средбата, организирана од босанската Регулаторна агенција за комуникации, беа разменети знаења, 

искуства и добри пракси на регулаторните тела од Хрватска, Македонија, Црна Гора, Словенија, Србија и 

Босна и Херцеговина, во врска со воведувањето дигитално аудио емитување.  
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Во периодот од 8 до 10 октомври во Подгорица, Црна Гора, се одржа конференцијата „Одржливост на 

медиумите и успешни медиумски бизнис модели“, организирана од Медиумската асоцијација на Југоисточна 

Европа и Мисиите на ОБСЕ во Скопје и Подгорица. Претставникот на Агенцијата беше еден од панелистите 

и говореше на сесијата насловена „Концепт на зајакнување на регулаторните практики за поддршка на 

медиумите“. За време на сесијата беа покренати неколку значајни прашања за влијанието на регулативата 

врз целокупното функционирање на медиумите и вистинските ефекти од казнените мерки, за можните 

модели за поддршка на медиумите, како и тоа дали треба или не да се регулираат интернет порталите.  

На покана на Агенцијата за електронски медиуми на Република Хрватска (АЕМ), делегација на Агенцијата 

за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во периодот од 13 до 15 ноември присуствуваше на 

конференцијата „11-ти Денови на електронските медиуми“. Конференцијата беше организирана од 

Хрватската асоцијација на радио станици (HURIN), АЕМ и Националната асоцијација за телевизии (NUT), 

во партнерство со Хрватската регулаторна агенција за мрежни дејности (HAKOM), а целата програма се 

одржа под покровителство на претседателот на хрватското Собрание. Тридневната конференција беше 

поделена на четири панели – Измени и дополнувања на хрватскиот Закон за електронски медиуми/нов 

закон; Жените во медиумите; Авторски и сродни права во медиумската и музичката индустрија, локално и 

национално; и Фонд за плурализам и разновидност на електронските медиуми – нов конкурс.  

Новоименуваниот амбасадор на Република Бугарија во Македонија, Ангел Ангелов, на 14 декември беше 

во работна посета на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на која се разговараше за 

унапредување на соработката на двете земји во аудиовизуелната област. Во овој контекст, стана збор за 

Договорот за соработка од 2014 година меѓу јавните радиодифузни сервиси на двете држави, којшто треба 

да биде продолжен во 2019 година, како и за негово целосно спроведување. Целта на договорот е 

воспоставување поблиска соработка меѓу двете држави и промовирање на нивната култура. Со него се 

предвидува бесплатно реемитување на сателитскиот канал на МРТ преку кабелските оператори во 

Република Бугарија и обратно, реемитување на сателитскиот канал на БНТ без надомест преку кабелските 

оператори во Република Македонија. 

 

Соработка со мисијата на ОБСЕ во Скопје, претставникот за слобода на медиумите на ОБСЕ, со 

ОБСЕ-ОДИХР и со други меѓународни тела, чијашто активност е поврзана со следењето на 

медиумското претставување за време на изборната кампања 

На 22 февруари, Агенцијата ја посети делегација на ОБСЕ/ОДИХР, предводена од заменик шефот на 

одделот за избори, Ричард Лапин и советничката за избори во ОБСЕ/ОДИХР Тамара Отиашвили, кои го 

претставија конечниот извештај на Набљудувачката мисија за локални избори, одржани на 15 и 29 октомври 

2017 година. Во Извештајот е наведено дека „Агенцијата ја докажа својата професионалност за време на 

изборите, целосно остварувајќи го својот мандат“. На средбата беа споделени искуствата од мониторингот 

на изборното претставување што го спроведе Агенцијата, а се разговараше и за предлозите на Агенцијата 

за измена на изборната регулатива.  

Во март се одржа вториот состанок со делегацијата на ОБСЕ/ОДИХР на кој, покрај тоа што се разговараше 

за мониторингот на изборното претставување што го спроведе Агенцијата и за измената на Изборниот 

законик, стана збор и за заедничкиот проект на  ЕУ и ОБСЕ/ОДИХР, насловен „Поддршка на изборите во 

земјите од Западен Балкан“.  

Делегација на ОБСЕ/ОДИХР, предводена од вишиот советник за избори Стивен Мартин, на 8 август беше 

во работна посета на Агенцијата на која се разговараше за медиумското покривање и активностите на 

Агенцијата поврзани со претстојниот референдум. Претставниците на Агенцијата информираа, дека со 

оглед на тоа што во Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните нема 
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прецизни правила за начинот на известување на медиумите и емитувањето јавна пропаганда, изготвени се 

нацрт-препораки. Исто така беше повторен ставот на Агенцијата дека на сите заинтересирани субјекти 

треба да им се обезбедат еднакви услови за пристап до платената јавна пропаганда, со еднакви цени за 

сите. 

На 11 септември се одржа средба со шефот на Мисијата на ОБСЕ/ОДИХР во Скопје за следење на 

Референдумот, амбасадорот Јан Петерсен и аналитичарот за медиуми Марек Мрачка, на кој се 

разговараше за работата на Агенцијата за време на референдумот, правната рамка за изборно медиумско 

претставување и мониторингот на радиодифузерите. 

Учество во процесот на Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права на 

Обединетите нации 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги продолжи да партиципира во работата на 

Меѓуресорското тело за човекови права, координирано од Министерството за надворешни работи на 

Република Македонија, на начин што во неколку наврати даде свој придонес во врска со доставени 

прашања/препораки поврзани со изработката на Третиот извештај на Република Македонија по 

Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови права. Со оглед дека законската регулатива 

која се однесува на професионалните стандарди и говорот на омраза во програмите на радиодифузерите 

во периодот од доставувањето на вториот извештај на Република Македонија по Универзалниот 

периодичен преглед и неговата презентација која се реализираше за време на 18-та сесија на работната 

група за УПР во јануари/февруари 2014 година не претрпе измени, беше известено дека дејствувањето на 

Агенцијата продолжи следејќи ја истата практика на постапување: од една страна вршење надзори и 

објавување на извештаите, а од друга страна спроведување низа едукативни активности.  

Оттука, придонесот на Агенцијата во врска со доставени прашања/препораки поврзани со изработката на 

Третиот извештај на Република Македонија по Универзалниот периодичен преглед на Советот за човекови 

права, беше во насока на доставување информации за постапувањата на Агенцијата во однос на 

констатиран дискриминирачки говор во програмите на радиодифузерите, за јавно објавените Писмени 

извештаи од извршениот програмски надзор и писмените известувања до  радиодифузерите за направените 

прекршувања, а во случај на говор на омраза во програми емитувани преку телевизија, за обраќањата на 

Агенцијата до Комисијата за заштита од дискриминација и до Основното јавно обвинителство со барање 

секој од нив да постапи во рамките на своите надлежности. Исто така, беше известено и за делувањата на 

Агенцијата преку едукативни мерки и јавни реакции, јавни состаноци посветени на начелата и стандардите 

во известувањето и избегнувањето на говорот на омраза, за одржаните дебати и работилници, работни 

состаноци со радиодифузерите, како и за организираните обуки за вработените во Агенцијата. 

 

Учество во изработката на Годишната национална програма за членство на Република Македонија 

во НАТО и учество во работната група за интеграција на Република Македонија во НАТО 

Агенцијата до Министерството за надворешни работи достави информација за статусот на реализирани 

активности од Годишната национална програма на РМ за членство во НАТО, за периодот 2017-2018 година. 

Во насока на унапредување и развој на медиумската дејност, за потребите на Агенцијата, со помош на 

Советот на Европа беше изработена студија „Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиумите: Случајот 

на Македонија“, во која се прави компаративна анализа на медиумската легислатива во земјите од 

Европската Унија и се даваат препораки за можни измени на правната рамка. Истовремено, Агенцијата 

извести и за промовирањето на Декларацијата за етичко и професионално известување за теми поврзани 

со ЛГБТИ (подготвена на иницијатива на Коалицијата Маргини, Советот за етика во медиумите, 

Здружението на новинари на Република Македонија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
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услуги), одржаната Конференција за борба против говорот на омраза, публикацијата „Регулаторни тела за 

медиумите и говорот на омраза“, годишното истражување и трите збирни публикации посветени на 

присуството и претставувањето на родовите во програмите на националните телевизии, како и за 

кампањата за надминување на родовите стереотипи и сексизмот во медиумите насловена „Сексизмот 

понижува!“. Агенцијата даде осврт и на чекорите кои се преземени за зголемување на критичкото мислење 

и промоција на медиумската писменост, преку поддршка и координирање на активностите на Мрежата за 

медиумска писменост.  

 

ПРОЦЕС НА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА 

Учество во подготовката и имплементацијата на Националната програма за усвојување на 

европското законодавство - НПАА 2018 и во работните групи релевантни за аудиовизуелната област 

 

Во текот на  2018 година, Агенцијата достави два извештаи до Секретаријатот за европски прашања (СЕП) 

за степенот на реализација на активностите нотирани во Националната програма за усвојување на 

европското законодавство НПАА 2018. Првиот извештај се однесуваше на периодот од 3 ноември 2017 

година до 24 јануари 2018 година, во насока на имплементација на законите за медиуми и Изборниот 

Законик, а вториот на периодот од 3 февруари до 31 октомври 2018 година. Агенцијата исто така во рамки 

на процесот за европска интеграција, на барање на СЕП изготви и достави материјал во насока на 

подготовка на Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија - Ревизија 2019-2021 

година. 

 

 

Подготовка на извештаи и информации релевантни за процесот на европска интеграција и учество 

во работните тела кои обезбедуваат дијалог со Европската Комисија во аудиовизуелната област 

 

Поткомитет за правда и внатрешни работи 

 

Агенцијата минатата година, во рамките на процесот на европска интеграција, учествуваше на 13-от 

состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи, којшто се одржа на 18 и 19 октомври. Претходно, 

Агенцијата до Секретаријатот за европски прашања (СЕП) достави Мислење во однос на Информацијата 

за одржаниот дванаесетти состанок на Поткомитетот за правда и внатрешни работи, во рамки на Комитетот 

за стабилизација и асоцијација помеѓу Република Македонија и Европска Унија, како и Материјал за 

подготовка за тринаесеттиот состанок на Поткомитетот. Агенцијата го изготви придонесот, согласно 

добиените препораки, а во него беа наведени нејзините активности на полето на слобода на изразување и 

медиуми, говор на омраза, родовата еднаквост, правата на ЛГБТИ-заедницата и интеграција на Ромите и 

заштита на малцинствата и културните права. 

Во делот од состанокот што се однесуваше на Фундаменталните права: Слобода на изразување и медиуми, 

се дискутираше за политиката за заштита од дискриминација, правата на ЛГБТИ лицата, правата на лицата 

со посебни потреби, говорот на омраза и кривичните дела од омраза. Што се однесува до аудиовизуелната 

политика, претставниците на ЕК побараа информација за измените на ЗААВМУ, финансирањето на јавниот 

радиодифузен сервис и Агенцијата, нивната независност и евентуалните притисоци и обиди за влијание врз 

регулаторот. Претставникот на Агенцијата ја извести Европската комисија дека финансирањето на 

регулаторот е стабилно и дека финансиските средства се доволни, но дека Агенцијата е предмет на 

притисоци од страна на Министерството за информатичко општество и администрација, што е видливо од 

инспекциските надзори извршени врз работењето на Агенцијата. Од Европската комисија беше побарано 
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Агенцијата, преку Секретаријатот за европски прашања на Република Македонија, да достави писмен 

извештај за надзорите на управните инспекции. Побараниот извештај Агенцијата го достави до СЕП и 

Европската комисија на 29 октомври 2018 година. 

 

Годишен извештај на Европската комисија за напредокот на Република Македонија 

 

Во последниот Извештај за напредокот на Република Македонија, Европската комисија оцени дека 

Агенцијата „продолжи да биде проактивна во потсетувањето на медиумите на нивните правни обврски и да 

ја зајакнува соработката со граѓанските организации“. Исто така, во документот е нотирано дека регулаторот 

иницираше формирање на Мрежа за медиумска писменост во којашто се вклучени различни субјекти од 

јавниот и граѓанскиот сектор. Притоа, Комисијата наведе дека е потребно да се развие посистематски 

пристап и соработка помеѓу чинителите во медиумската сфера и дигитална писменост. Во однос на 

финансирањето на јавниот радиодифузен сервис, на Агенцијата и на Македонска радиодифузија од Буџетот 

на РМ, Европската комисија препорача да не се доцни со трансферите на средства.  

На крајот на октомври до Министерството за правда, Секретаријатот за европски прашања и до 

Министерството за информатичко општество и администрација, Агенцијата го достави ажурираниот 

придонес на Република Македонија кон Годишниот Извештај на Европската Комисија, за периодот од 3 

февруари до 31 октомври 2018 година. Придонесот е направен врз основа на три прашалници доставени 

од Европската комисија – за информатичко општество и медиуми, за фундаментални права и за слобода 

на изразување. Во прашалникот за информатичко општество и медиуми Агенцијата достави информации 

за следењето на обврските за обезбедување јавност во работењето на радиодифузерите, за постапките за 

утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, како и другите активности со кои се 

обезбедува почитување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми. 

Посебен акцент беше ставен на мониторингот на медиумското известување на радиодифузерите во врска 

со референдумот и на активностите кои Агенцијата ги презема на полето на медиумската писменост. Во 

прашалникот за фундаменталните права Агенцијата реферираше за спроведените надзори поврзани со 

говорот на омраза и со непочитувањето на професионалните новинарски стандарди, реализирани врз 

основа на претставка или по службена должност. Исто така, се осврна и на своите годишни истражувања и 

на објавените публикации за родовата еднаквост во медиумите, како и на активностите за промовирање и 

зголемување на свесноста за правата на малцинствата, маргинализираните групи и ЛГБТИ-лицата. Во 

последниот прашалник посветен на слобода на изразување Агенцијата информираше за нејзините реакции 

на случаите на заплашување, физички и вербални напади врз новинари, како и оневозможувањето 

медиумските работници непречено да ја извршуваат својата работа. 

 

 

ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТЕЊЕТО И КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА 

Организирање јавни состаноци на Агенцијата  

 

Согласно својата законска обврска за транспарентност, Агенцијата во 2018 година одржа четири јавни 

состаноци, со кои им овозможи на сите заинтересирани страни подетално да се информираат за работата 

и активностите на Агенцијата, согласно Годишната програма, и да ги изнесат своите ставови и мислења во 

врска со развојот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги во Република Македонија, како и со 

состојбите на пазарот. 

На првиот состанок, кој се одржа на 28 март, беа презентирани реализираните активности во првиот 

квартал, како и публикациите кои ги издаде Агенцијата, а се однесуваат на родовите прашања во ТВ 
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програмите на националните телевизии. Присутните имаа можност да ги проследат и наодите од 

истражувањето на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите во Република Македонија, 

спроведено во периодот ноември – декември 2017 година.  

На 27 јуни 2018 година Агенцијата го одржа вториот јавен состанок на кој, покрај реализираните активности 

согласно Годишната програма за работа, посебен акцент беше ставен на процесот за воведување на 5G во 

Република Македонија.  

Третиот јавен состанок Агенцијата го одржа на 27 септември, и на него беа презентирани клучните наоди 

од Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година, која ја изработи 

Агенцијата. Беше презентиран и текстот на Предлог – Уредбата за знаците за тревожење, начинот и 

процедурите за тревожење и постапките на населението, во која се утврдени обврски на различни субјекти, 

во случаи кога постои опасност со која се загрозува населението, подготвена од Центарот за управување 

со кризи. 

На 26 декември се одржа последниот јавен состанок за 2018 година, на кој беа презентирани реализираните 

активности во четвртиот квартал, новините во ревидираната Директива за аудиовизуелни медиумски 

услуги, податоците од истражувањата за родовите прашања и за начинот на прикажување и претставување 

на мажите и жените во ТВ програмите во 2018 година. На состанокот беа промовирани и инфографиците 

во кои се прикажани резултатите од истражувањата за ставовите на публиката за прикажувањето на ЛГБТИ-

заедницата во медиумите во 2017 година, и за застапеноста на програмите за деца на националните 

телевизии.  

 

Комуникација со јавноста 

Во насока на што поголема транспарентност, покрај јавните состаноци чие одржување е законска обврска, 

Агенцијата за своето работење редовно ја информираше јавноста и преку други средства за комуникација. 

Во оваа насока, редовно беа доставувани соопштенија за јавност до сите радиодифузери, печатени 

медиуми и интернет портали. Беа објавени и реакциите на Агенцијата во однос на заканите упатени кон 

претседателот на Здружението на новинарите, за нападот врз медиумските работници и насилничко 

приведување новинари, но и за непрофесионалното однесување од некои новинари за време на протестот 

пред Собранието на РМ на 17 јуни. Агенцијата реагираше и за оневозможувањето на новинарот на ТВ 21 

да постави прашање на прес-конференција во Министерството за надворешни работи, како и за 

попречувањето на фоторепортерите за време на лидерската средба на политичките партии во Клубот на 

пратеници на 18 јули слободно да ја вршат својата професионална задача.  

Агенцијата преку соопштение за јавност најостро ги демантираше наводите на министерот Роберт 

Поповски, искажани на Јавна дискусија одржана на 2 март 2018 година во Владата на Република 

Македонија, дека Агенцијата со години не функционирала и не си ги вршела надлежностите во контекст на 

реемитување странски програмски сервиси без авторски права. 

Агенцијата во јули ги осуди и ги оцени како скандалозни измените во Изборниот законик, донесени по 

скратена постапка во Собранието на Република Македонија, кои се однесуваат на платеното политичко 

рекламирање за време на изборните процеси и на обврската за мониторинг на медиумското претставување 

на интернет порталите, којашто наместо да се избрише и се наметнува на Државната изборна комисија. На 

ова соопштение реагираше политичката партија СДСМ, обвинувајќи ja Агенцијата дека не искажала никакво 

противење на работните состаноци со ОБСЕ, на кои е разговарано за измените во Законот за финансирање 

на политичките партии и дека нема преземено ништо во однос на тоа што лажните вести и говорот на омраза 

се најзастапени на електронските портали. Преку соопштение за јавност, Агенцијата ги демантираше овие 
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невистини и меѓудругото посочи дека работните состаноци со ОБСЕ на кои учествуваше Агенцијата не беа 

за Законот за финансирање на политичките партии туку за Изборниот законик, за кој конкретни амандмани 

со забелешки Агенцијата испрати до работната група за изборни реформи. Во однос на лажните вести и 

говорот на омраза на електронските портали, беше нагласено дека Агенцијата не може да преземе ништо 

бидејќи тие не спаѓаат во опфатот на субјекти коишто ги регулира. 

Согласно заложбите за транспарентно работење и иницијативата на Владата на РМ за отчетност за 

трошоците на носителите на јавни функции, Агенцијата информираше и за трошоците на директорот на 

Агенцијата. 

Во текот на годината беа реализирани две интервјуа на директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски. Во 

јануари на ТВ Канал 5 беше емитувано годишно интервју на директорот Трајчевски во однос на активностите 

на Агенцијата, состојбата во медиумската сфера и Предлог-Законот за изменување и дополнување на 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во декември директорот на Агенцијата беше гостин 

во дебатната спортска емисија „Спорт 1“ на 1 ТВ, каде се дискутираше за странските специјализирани 

спортски канали кои се реемитуваат во Република Македонија.  

Во насока на зголемена видливост на активностите на Агенцијата, на социјалната мрежа Facebook редовно 

се објавувани најави за седниците на Советот на Агенцијата и други настани, како и информации од 

реализираните настани.  

Ажурирање на веб страницата на Агенцијата  

Со цел редовно и навремено информирање на јавноста и сите заинтересирани страни за активностите на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, постојано се ажурира веб страницата на Агенцијата 

на три јазика: македонски, англиски и албански. Имено, во 2018 година објавувани се информации за: 

• седниците на Агенцијата: дневен ред и за објавениот дневен ред известени се сите радија и телевизии, 

дневни весници и портали; хроники од седници; записници од седници; одлуки, акти, информации усвоени 

на седниците на Агенцијата; 

• мерките кои директорот ги изрече на радиодифузерите, издавачите на печатените медиуми и 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи; 

• извештаите од извршените надзори на телевизиите, радијата, операторите на јавни електронски 

комуникациски мрежи и издавачите на печатените медиуми; 

• извештаите од мониторингот на медиумското претставување за време на Референдумот 2018, 

прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Упатството за медиумско 

претставување за време на референдум 2018 година, а во врска со Изборниот законик, и други материјали 

поврзани со референдумот; 

• ажурираните регистри на телевизии, радија, издавачи на печатени медиуми и оператори на јавни 

електронски комуникациски мрежи и издадените потврди за регистрирање на програмски пакети; 

• регистарот на застапници на програмски сервиси и филмски, спортски и други права и регистрираните 

пакети и листата на дозволи (лиценци) на странски радиодифузери кои се доставени до Агенцијата за аудио 

и аудиовизуелни медиумски услуги од страна на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи; 

• изработените анализи и истражувања;  

• поднесените претставки до Агенцијата и нивен одговор;  

• одговори на барања за пристап до информации од јавен карактер; и 
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• месечните гласила (newsletters) на Агенцијата за месец декември 2017 година и за периодот од јануари 

до ноември 2018 година, каде се опфатени сите поважни реализирани активности на Агенцијата на месечно 

ниво.  

Постапувања по барањата што произлегуваат од Законот за слободен пристап до информации од 

јавен карактер и ажурирање на листата со информации од јавен карактер 

До Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на информации од јавен карактер, во 

текот на 2018 година беа поднесени 14 барања за информации од јавен карактер. На десет од барањата 

беше одговорено позитивно, а три барања беа одбиени со заклучок за прекинување на постапката поради 

тоа што Агенцијата не располагаше со побараните информации од јавен карактер, а едно барање беше 

повлечено од страна на подносителот. 

Ажурирање  на содржините на YouTube каналот на Агенцијата 

Во насока на зголемување на транспарентноста на своето работење, преку YouTube-каналот на Агенцијата 

во живо се пренесуваа сите седници на Советот и јавните состаноци на Агенцијата. На каналот, покрај 

снимките од јавните состаноци, се објавени и снимките од одржаната промоција на Декларацијата за етичко 

и професионално известување на медиумите за ЛГБТИ-заедницата, два ТВ и еден радио спот од 

медиумската кампања на Агенцијата „Сексизмот понижува“, и видеата „АВМУ под лупа – Што е работата на 

АВМУ?“ и „Како да поднесам претставка до АВМУ?“, кои во рамки на проектот „Мониторинг на ефикасноста, 

ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиумите – PROformance 

Watch“, ги изработи „Центарот за европски стратегии – Евротинк“.  

Издавање и дистрибуција на публикации, брошури и слично, за теми од медиумската сфера 

Во 2018 година Агенцијата издаде една збирна публикација со годишни истражувања кои говорат за 

присуството и претставувањето на родовите во програмите на националните телевизии во период од 2012-

2016 година, и една публикација за родот во телевизиските програми во 2017 година. Публикациите се 

издадени на македонски, албански и англиски јазик. 

 

Со цел на популарен начин да биде појаснето, како медиумите во зависност од видот на попреченоста – 

слух, вид, физичка или умствена, да обезбедат полесна комуникација преку употреба на видеа со 

титлување, отворени или затворени текстуални описи, гестов говор или аудио описи, Агенцијата ја издаде 

брошурата „Како да се обезбедат информации за лицата со сетилна попреченост – Пристап, услуги, 

програми, материјали и алтернативни формати“. Брошурата е отпечатена на македонски, албански и 

англиски јазик. Во неа се посочени и потребите, идеите и согледувањата на слепите и лицата со оштетен 

вид, како и на глувите и наглувите лица во Република Македонија. 

 

На крајот од 2018 година Агенцијата отпечати инфографици во кои се прикажани резултатите од 

истражувањата за ставовите на публиката за прикажувањето на ЛГБТИ-заедницата во медиумите во 2017 

година, и за застапеноста на програмите за деца на националните телевизии според жанровската структура, 

земјата на потекло, застапеноста на програмите за деца во вкупната неделна програма и нивната 

категоризација и сигнализација. Двата одделни инфографика се отпечатени на македонски, албански и 

англиски јазик.  
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ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА ВО АГЕНЦИЈАТА 

Врз основа на проценка на ризици, во Стратешкиот план на Одделението за внатрешна ревизија за 

периодот од 2018 до 2020 година (бр.02-5512/1 од 12.12.2017 година) и во Годишниот план на Одделението 

за внатрешна ревизија за 2018 година (бр.02-5511/1 од 12.12.2017 година) беше предвидено во 2018 година 

да се извршат три ревизии, и тоа: ревизија на процесот за набавка и плаќање, ревизија на управување со 

човечки ресурси и Follow-up ревизија (следење на спроведувањето на препораките). Меѓутоа, во текот на 

2018 година, Годишниот план за внатрешна ревизија беше изменет, а измената се однесуваше на времето 

предвидено за ревизијата за следење на препораките (Follow up), кое беше пренаменето за ревизијата врз 

процесот на управување со човечки ресурси. Поради тоа, ревизијата за следење на препораките (Follow up) 

беше избришана од Годишниот план. Измената на Годишниот план за внатрешна ревизија беше поради 

достигнување ефикасност и ефективност на извршувањето на истиот план, преку реорганизирање и 

репланирање на времето кон поважните идентификувани ризици на двете споени ревизии.  

Согласно Стратешкиот план за внатрешна ревизија (бр.02-5512/1 од 12.12.2017 година) и изменетиот 

Годишен план за внатрешна ревизија (бр.02-5299/1 од 06.12.2018 година), во 2018 година беше извршена 

ревизија на процесот за набавка и плаќање и ревизија на управување со човечки ресурси. 

 

Ревизијата на процесот на набавки и плаќања (Спроведување на постапки за јавни набавки и реализирање 

на договори) беше спроведена во периодот од 11 јануари до 14 јуни 2018 година. Целта на оваа ревизија 

беше да обезбеди разумно уверување дека процесот за набавки и плаќања во Агенцијата е соодветен, 

односно дека набавките и плаќањата се вршат согласно релевантните закони и подзаконските акти и во 

согласност со целите на Агенцијата. 

 

Ревизијата врз управувањето со човечки ресурси во Агенцијата беше спроведена во периодот од 23 јули до 

15 декември 2018 година, а нејзината цел беше да обезбеди разумно уверување дека управувањето со 

човечките ресурси во Агенцијата е засновано на соодветни пишани политики во делот на оценување, 

управување, наградување и обуки на вработените и дека истите се стремат кон постигнување на целите на 

Агенцијата. Со оваа ревизија беа опфатени и ризиците за кои претходно беа дадени препораки и за кои се 

планираше да се изврши ревизијата за следење на препораките (Follow up)“, така што спојувањето на двете 

ревизии во една овозможи соодветно користење на временските ресурси и соодветен третман на ризиците 

поврзани со областа која беше предмет на ревизијата. 

 

МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА 

Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година изнесуваше 

115.079.000,00 денари.  

Вкупно планираните средства на приходната страна во усвоениот финансиски план се однесуваа на 

приходите кои беа планирани да се остварат од финансирање на радиодифузната дејност и наплата на 

радиодифузна такса и тоа во износ од 52.695.000,00 денари, од годишен надоместок за дозволи за 

телевизиско и радио емитување во износ од 53.934.000,00 денари, од надоместок за надзор за реемитување 

на програмски сервиси на оператори на јавна  електронска комуникациска мрежа во износ од 8.100.000,00 

денари и планирани приходи од транзитни фактури во износ од 350.000,00 денари. 

Вкупните остварени приходи во 2018 година изнесуваа 139.969.819,00 денари. Овие приходи беа остварени 

од следните извори: 
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- Приходи од финансирање на радиодифузната дејност и наплата на радиодифузна такса во износ 

од 73.514.887,00 денари; 

- Приходи остварени од надоместоци за дозволи за телевизиско и радио емитување во износ од 

56.946.825,00  денари; 

- Приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на аудиовизуелни 

медиумски услуги по барање во износ од 8.574.874,00 денари; 

- Приходи од транзитни фактури во износ од 667.087,00 денари; 

- Приходи од позитивни курсни разлики во износ од  711,00 денари и 

- Други приходи во кои влегуваат и тендерските документации во износ од 265.435,00 денари.  

Средствата кои според Финансискиот план на Агенцијата за 2018 година беа планирани да се остварат од 

финансирање на радиодифузната дејност и наплата на радиодифузна такса изнесуваа 52.695.000,00 

денари, а се реализираа приходи од 73.514.887,00 денари.   

Согласно Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.132/17 од 20.09.2017 година), од Буџетот на Република Македонија се 

одвојуваа средства за финансирање на радиодифузната дејност во висина од 0,5%, чии корисници беа: 

-  ЈП Македонска радио-телевизија; 

-  ЈП Македонска радиодифузија и  

- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во 2018 година, Министерството за информатичко општество и администрација на Агенцијата и исплати 

71.400.000,00 денари, наменети за финансирање на радиодифузната дејност. Исплатата се одвиваше на 

месечно ниво, односно месечниот износ што го добиваше Агенцијата изнесуваше 5.950.000,00 денари.  

Во однос на горенаведеното за радиодифузната такса, вкупните приходи кои се остварија од нејзина 

наплата во 2018 година изнесуваат 73.514.887,00 денари, од кои 2.114.887,00 денари се прибрани средства 

по однос на наплата на радиодифузна такса, додека 71.400.000,00 денари се средства од Буџетот на 

Република Македонија, наменети за финансирање на Агенцијата. 

Наплатените средства за дозволи за телевизиско и радио емитување во 2018 година, во износ од 

56.946.825,00 денари, се повисоки во однос на планираните со Финансикиот план и во 2018 година. Поради 

неплаќање, односно непочитување на член 80 став 5 од ЗААВМУ, Агенцијата ја одзеде дозволата за 

телевизиско емитување на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје и ТРД КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА 

ДООЕЛ Велес. Од регистарот на радиодифузери, по други основи, се избришани и следните 

радиодифузери: ТРД ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени; ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица; ТРД 

ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје; ТРД РТВ ОРБИС Битола и ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА. 

Сите останати радиодифузери по основ на издадени фактури, го платија надоместокот за дозвола за 

телевизиско или радио емитување. 

Согласно член 142, став 2 од ЗААВМУ, Агенцијата оствари приходи и од надоместок за надзор над 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи кои вршат реемитување на програмски сервиси и 

над давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Тие приходи во 2018 година изнесуваат 

8.574.874,00 денари. 

Во 2018 година се остварени и приходи од транзитни фактури во износ од 667.087,00 денари. Тие се 

остварени од издадени транзитни фактури од страна на Агенцијата за потрошена електрична енергија, за 

одржување на лифтови и платформа и за одржување и сервисирање на системот за греење, ладење и 

вентилација.  
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Приходите од позитивни курсни разлики изнесуваат 711,00 денари. 

Агенцијата, исто така, оствари и други приходи во износ од 265.435,00 денари, од кои 240.000,00 денари се 

уплатите за тендерски документации за јавни конкурси за доделување дозволи за емитување на ТВ и радио 

програми. 

Вкупно направените расходи во 2018 година изнесуваат 77.877.129,00 денари. Направените расходи се 

однесуваат на следните цели: 

- потрошени суровини и материјали, односно за набавка на ситен инвентар во употреба, за набавка на 

горива за службените моторни возила, за набавка на канцелариски материјали, тонери, средства за лична 

хигиена, за потрошена вода, за плаќање на комунална хигиена, за набавка на потрошен информатички 

материјал, се потрошени средства во износ од 769.578,00 денари; 

- потрошена електрична енергија во која влегува и потрошувачката на ЧИЛЕРОТ и топлинска енергија 

во износ од 2.462.719,00 денари; 

- за инвестиционо одржување на средствата, односно за редовно одржување и сервисирање на 

службените возила, миење на службените возила, за одржување и сервис на компјутерскиот систем, за 

одржување на системот за мониторирање, за одржување на постојната WEB, за одржување на постојниот 

софтвер за анализа на радио и телевизиски програми (НАВС), за одржување (превентивно) на системот за 

електронски регистар на јавни телекомуникациски мрежи за потребите на Агенцијата, за одржување на 

модулот за архивско работење и одржување на интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско 

работење, за одржување и сервис на фотокопир апарати, принтери и факс апарати, за одржување на 

противпожарна – СПРИНКЛЕР инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати, за 

ангажирање фирма за водоинсталатерски и електричарски услуги, за одржување и сервисирање на 

системот за ладење, греење и вентилација, како и за техничко одржување на лифтови и платформа се 

потрошени средства во износ од 3.140.344,00 денари; 

- за печатарски услуги се потрошени средства во износ од 105.218,00 денари; 

- за поштенски трошоци, за телефонски давачки во кои влегуваат мобилната и фиксната телефонија, 

како и за други давачки за превозни услуги, се потрошени средства во износ од 1.237.503,00 денари; 

- за издатоци за репрезентација се потрошени средства во износ од 410.490,00 денари; 

- за наемнина за користење градежни објекти, односно средства наменети за изнајмување на простор 

за колокација на ИКТ опрема на осум различни локации во Република Македонија се потрошени средства 

во износ од 1.177.720,00 денари; 

- за издатоци за судски и административни такси, за издатоци за набавка на весници, стручна 

литература и интернет пристап на електронски изданија на Службен весник на Република Македонија и за 

учество на семинари, работилници, конференции, советувања и сл. се потрошени средства во износ од 

378.153,00 денари; 

- за расходи за технички преглед и регистрација на службените моторни возила се потрошени средства 

во износ од 16.747,00 денари; 

- за провизија за платен промет и банкарска провизија се потрошени средства во износ од 84.949,00 

денари; 
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- за предвремена отплата на кредитот, камата за кредитот, отплата на ануитетот, една рата за кредитот 

за месец јануари 2018 година, односно за предвремена отплата на кредитот и негово целосно затварање 

се потрошени средства во износ од 7.280.798,00 денари; 

- за осигурување на опремата која ја поседуваме, како и деловниот објект на Агенцијата, за осигурување 

на службените моторни возила, за осигурување за автоодговорност при регистрација, за зелени картони и 

патничко осигурување, се потрошени средства во износ од 256.108,00 денари; 

- за исплата на патни трошоци, дневници за службени патувања во земјата и странство се потрошени 

средства во износ од 1.783.854,00 денари; 

- за јубилејни награди се потрошени средства во износ од 53.478,00 денари; 

- за други надоместоци за вработените се потрошени средства во износ од 768.590,00 денари;  

- за надоместоци за членовите на Советот на Агенцијата, како и за надомест на трошоци за патување 

(превоз до работа и од работа) се потрошени средства во износ од 8.177.950,00 денари; 

- за пресметани негативни курсни разлики се потрошени средства во износ од 629,00 денари; 

- за годишна членарина во меѓународната платформа на регулаторни тела (ЕПРА) се потрошени 

средства во износ од 189.172,00 денари; 

- за други видови членарини се потрошени средства во износ од 800,00 денари; 

- за договорни услуги, односно за ангажирање привремени вработувања преку Агенција за привремени 

вработувања и тоа: надворешни соработници за мониторинг во сектор за програмски работи, правници во 

сектор за правни работи, еден надворешен соработник во сектор за стратешко планирање и авторски права, 

еден надворешен соработник во сектор за поддршка на работата на директорот и на советот, надворешни 

соработници во сектор за информатичка поддршка и општи работи, за ангажирање на едно лице возач, за 

ангажирање на биро за преведување и одржување на хигиената во деловните простории се потрошени 

средства во износ од 5.676.230,00 денари; 

- за адвокатски услуги се потрошени средства во износ од 349.894,00 денари; 

- за нотарски услуги и услуги од извршители се потрошени средства во износ од 28.627,00 денари;  

- за други лични и интелектуални услуги наменети за обуки за вработените во Агенцијата се потрошени 

средства во износ од 486.464,00 денари; 

- за анализа на родовите прашања, за податоци од електронското мерење на гледаноста на ТВ 

програмите, за податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските 

станици и за истражување на мислењето на публиката за изработка на студија за утврдување на 

оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво се 

потрошени средства во износ од 1.701.248,00 денари; 

- за изработка на ТВ и радио спот за кампања против сексизмот во медиумите, за спроведена набавка 

во 2017 година, во 2018 година се потрошени средства во износ од 330.495,00 денари; 
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- за други расходи, односно за интернет дистрибутивниот систем на Централен регистар, за ревизорски 

услуги, за интернет конекција со хостирање на WEB страната на Агенцијата, за службени огласи, за 

доставување на сигнал за системот за мониторинг на медиумските содржини за потребите на Агенцијата 

(за опрема која се испорача согласно ИПА проектот 2011) и за други трошоци се потрошени средства во 

износ од 3.525.672,00 денари; 

- за исплата на рати за купеното службено моторно возило за потребите на Агенцијата се потрошени 

средства во износ од 396.168,00 денари; 

- за извршена набавка на видео опрема се потрошени средства во износ од 35.330,00 денари; 

- за набавка на овлажнувачи на воздух - јонизатори се потрошени средства во износ од 250.000,00 

денари; 

- за набавка на друга опрема се потрошени средства во износ од 5.450,00 денари; 

- за дигитален сертификат за електронски потпис на токен, за ISO сертификација, воведување на нов 

стандард за квалитет ISO (9001:2015) и за софтвер – систем за управување со документи (ДМС) – надградба 

на постојниот интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење се потрошени средства во 

износ од 1.160.525,00 денари; 

- за помошти и донации, односно за финансиска помош за справување со последиците од пожарите во 

пошироката околина на градот Атина – Република Грција, на Црвен Крст на Република Македонија се 

префрлени средства во износ од 1.000.000,00 денари и 

- за исплата на бруто плати на вработените во стручната служба се потрошени средства во износ од 

34.636.226,00 денари.  

Вкупно реализираните приходи во 2018 година во однос на вкупно остварените расходи се поголеми за 

62.092.690,00 денари.  

 
 
 
 
Бр.___________ 

_________2019 година 

С к о п ј е                                                    Агенција за аудио и аудиовизуелни 

                                                                                             медиумски услуги 

                                                                                      Претседател на Советот, 

                                                                                                                                                  

__________________________                        

                                                                                        Лазо ПЕТРУШЕВСКИ      
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ПРИЛОГ БР. 1 - Поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за констатирани непочитувања на 
правилата од Упатството за медиумско претставување за време на референдум, а во врска со Изборниот законик 

 

1. Радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 
Прекршување на точка од 
Упатството за медиумско 
претставување / Одредба 

од Изборниот законик 

Точка 34 од Упатството за медиумско претставување, а во врска со член 76 став 4 од ИЗ 

Опис на прекршувањето 
Програмскиот сервис на РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп, во периодот од 15 до 20 
септември 2018 година, емитуваше платена јавна пропаганда за референдумот во повеќе 
изданија на посебните информативни програми „Јади бурек“ и „Македонија мајка на светот“. 

Пропишани глоби во закон 8.000 ЕУР за радиодифузерот и 30% од одмерената глоба на радиодифузерот за одговорното 
лице на радиодифузерот 

Датум на спроведување на 
постапката 

25.09.2018 година 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка  

Бр.03-4222/1 од 25.09.2018 година 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

1. Поднесено барање до Основен суд Скопје I Скопје  
2.Пресуда на Основен суд Скопје I Скопје 15ПРК-О-630/18 од 17.10.2018 година (наш 
арх.бр.03-4222/3 од 24.10.2018 година), со која обвинетите се огласуваат за виновни и им се 
изрекува прекршочна санкција - ГЛОБА (глоба во износ од 1.600 евра во денарска 
противвредност за правното лице и глоба во износ од 320 евра во денарска противвредност 
за одговорното лице во правното лице)  
3.Допис (наш арх.бр.03-4222/4 од 26.10.2018 година) во врска со Пресуда на Основен суд 
Скопје I Скопје 15ПРК-О-630/18 од 17.10.2018 година, поднесен од страна на обвинетите 
4. Известување (наш арх.бр.03-4222/5 од 12.11.2018 година) за платена прекршочна санкција 
од страна на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп и Владимир Спасиќ, одговорно лице 
на радиодифузерот 

 

2. Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје  
Прекршување на точка од 
Упатството за медиумско 
претставување / Одредба 

од Изборниот законик 

Точка 28 од Упатството за медиумско претставување, а во врска со член 75-ѓ став 1 од ИЗ 

Опис на прекршувањето 

Програмскиот сервис на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје на 15, 17, 18, 19 и 20 септември 2018 година, 
одвои повеќе од 4 минути и 30 секунди на еден реален час емитувана програма за платена 
јавна пропаганда на еден заинтересиран субјект, односно на  Собранието на Република 
Македонија, како нарачател на платена јавна пропаганда „ЗА“ референдумот, му овозможи да 
откупи повеќе од половина од вкупното време одвоено за платена јавна пропаганда за 
референдумот на реален час. 

Пропишани глоби во закон 
8.000 ЕУР за радиодифузерот и 30% од одмерената глоба на радиодифузерот за одговорното 
лице на радиодифузерот 

Датум на спроведување на 
постапката 

25.09.2018 година 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка  

Бр.03-4223/1 од 25.09.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

1. Поднесено барање до Основен суд Скопје I Скопје  
2. Пресуда на Основен суд Скопје I Скопје XVIII ПРК-О-629/18 од 01.10.2018 година (наш 
арх.бр.03-4223/3 од 15.10.2018 година), со која обвинетите се огласуваат за виновни и им се 
изрекува прекршочна санкција - ОПОМЕНА  
3. Жалба на Агенцијата бр.03-4223/4 од 16.10.2018 година (во однос на видот на изречената 
прекршочна санкција – опомена) 
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3. Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје  
Прекршување на точка од 
Упатството за медиумско 

претставување / Одредба од 
Изборниот законик 

Точка 23 од Упатството за медиумско претставување, а во врска со член 77 став 1 од 
ИЗ 

Опис на прекршувањето 

Програмскиот сервис на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје на 25 септември 2018 година, во 
повеќе наврати ги објави резултатите од испитувањето на јавното мислење во врска 
со референдумот спроведено од агенцијата „Рејтинг“, а нарачано од 1 ТВ, откако 
заврши дозволениот период за нивно емитување, најдоцна пет дена пред датумот 
одреден за гласањето, односно во конкретниов случај до 24-ти септември 2018 година. 

Пропишани глоби во закон 
4.500 ЕУР за радиодифузерот и 30% од одмерената глоба на радиодифузерот за 
одговорното лице на радиодифузерот 

Датум на спроведување на 
постапката 

28.09.2018 година 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка  

Бр.03-4265/1 од 28.09.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

1. Поднесено барање до Основен суд Скопје I Скопје  
2. Пресуда на Основен суд Скопје I Скопје 15 ПРК-О-639/18 од 09.10.2018 година (наш 
арх.бр.03-4265/3 од 15.10.2018 година), со која обвинетите се огласуваат за виновни и 
им се изрекува прекршочна санкција - ГЛОБА (на правното лице, глоба во износ од 
3.150 евра во денарска противвредност, а на одговорното лице на радиодифузерот 
глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност)  
3.Жалба (наш арх.бр.03-4265/4 од 22.10.2018 година) од обвинетите, преку Адвокат 
Иво Савиќ од Скопје против Пресудата на Основен суд Скопје I Скопје 15 ПРК-О-
639/18 од 09.10.2018 година  
4.Одговор на жалба од страна на Агенцијата бр.03-4265/5 од 25.10.2018 година 
5.Жалба (наш арх.бр.03-4265/6 од 14.12.2018 година) од обвинетата Јасна Мандиќ 
против Пресудата на Основен суд Скопје I Скопје 15 ПРК-О-639/18 од 09.10.2018 
година  
6. Одговор на жалба од Агенцијата бр.03-4265/7 од 14.12.2018 година 

 

4. Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје  
Прекршување на точка од 
Упатството за медиумско 

претставување / Одредба од 
Изборниот законик 

Точка 34 од Упатството за медиумско претставување, а во врска со член 76 став 4 од 
ИЗ 

Опис на прекршувањето 

Програмскиот сервис на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје, во периодот од 21 до 27 септември 
2018 година, односно на 26-ти септември 2018 година, емитуваше платена јавна 
пропаганда за референдумот два пати во текот на два посебни сегменти во посебната 
информативна програма „Отворено Студио 1“. Рекламните спотови емитувани во 
двата рекламни блока на платената јавна пропаганда се од кампањата „Излези ЗА 
европска Македонија“, чиј нарачател е Собранието на Република Македонија. 

Пропишани глоби во закон 
8.000 ЕУР за радиодифузерот и 30% од одмерената глоба на радиодифузерот за 
одговорното лице на радиодифузерот 

Датум на спроведување на 
постапката 

03.10.2018 година 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка  

Бр.03-4345/1 од 03.10.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

1. Поднесено барање до Основен суд Скопје I Скопје  
2.Пресуда на Основен суд Скопје I Скопје 20 ПРК-О-646/18 од 09.10.2018 година (наш 
арх.бр.03-4345/3 од 19.10.2018 година), со која обвинетите се огласуваат за виновни и 
им се изрекува прекршочна санкција - ГЛОБА (глоба во износ од 5.600 евра во 
денарска противвредност за правното лице и глоба во износ од 1.680 евра во 
денарска противвредност за одговорното лице во правното лице)  
3.Жалба наш арх.бр.03-4345/4 од 01.11.2018 година, против  Пресуда на Основен суд 
Скопје I Скопје 20 ПРК-О-646/18 од 09.10.2018 година, поднесена од обвинетото 
правно лице преку Адвокат Иво Савиќ и обвинетата 
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4.Жалба наш арх.бр.03-4345/5 од 01.11.2018 година, против Пресуда на Основен суд 
Скопје I Скопје 20 ПРК-О-646/18 од 09.10.2018 година, поднесена од страна на 
обвинетото одговорно лице во правното лице 
5.Одговор на жалба од Агенцијата бр.03-4345/6 од 02.11.2018 година, против Жалбата 
поднесена од страна на обвинетото одговорно лице во правното лице 
6.Одговор на жалба од Агенцијата бр.03-4345/7 од 02.11.2018 година, против Жалбата 
поднесена од страна на обвинетото правно лице преку Адвокат Иво Савиќ и 
обвинетата 
7. Решение од Апелационен суд Скопје ПРКЖ-1743/18 од 09.11.2018 година (наш 
арх.бр.03-205/1 од 14.01.2019 година), со кое по повод Жалбите на обвинетите (ТРД 
1ТВ ДООЕЛ Скопје и Јасна Мандиќ), Пресудата на Основниот суд Скопје  I Скопје 
20 ПРК-О-646/18 од 09.10.2018 година, СЕ УКИНУВА и предметот се враќа на 
првостепениот суд на повторно постапување и одлучување. 

 

5. Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје  
Прекршување на точка 

од Упатството за 
медиумско 

претставување / 
Одредба од Изборниот 

законик 

Точка 28 од Упатството за медиумско претставување, а во врска со член 75-ѓ став 1 од ИЗ 

Опис на прекршувањето 

Програмскиот сервис на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје, во периодот од 21-ви до 27-ми септември, 
односно на 21-ви, 22-ри и 24-ти септември 2018 година, одвои повеќе од 4 минути и 30 секунди 
на еден реален час емитувана програма за платена јавна пропаганда на еден заинтересиран 
субјект, односно на  Собранието на Република Македонија, како нарачател на платена јавна 
пропаганда „ЗА“ референдумот, му овозможи да откупи повеќе од половина од вкупното време 
одвоено за платена јавна пропаганда за референдумот на реален час. 

Пропишани глоби во 
закон 

8.000 ЕУР за радиодифузерот и 30% од одмерената глоба на радиодифузерот за одговорното 
лице на радиодифузерот 

Датум на спроведување 
на постапката 

03.10.2018 година 

Барање за поведување 
на прекршочна постапка  

Бр.03-4346/1 од 03.10.2018 година 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

1. Поднесено барање до Основен суд Скопје I Скопје  
2.Пресуда на Основен суд Скопје I Скопје XVIII ПРК-О-647/18 од 09.10.2018 година (наш 
арх.бр.03-4346/3 од 24.10.2018 година), со која обвинетите се огласуваат за виновни и им се 
изрекува прекршочна санкција - ГЛОБА (глоба во износ од 5.600 евра во денарска 
противвредност за правното лице и глоба во износ од 1.120 евра во денарска противвредност 
за одговорното лице во правното лице)  
3.Жалба наш арх.бр.03-4346/4 од 30.10.2018 година, против Пресуда на Основен суд Скопје I 
Скопје XVIII ПРК-О-647/18 од 09.10.2018 година, поднесена од страна на обвинетото 
одговорно лице во правното лице 
4.Одговор на жалба од Агенцијата бр.03-4346/5 од 31.10.2018 година  
5.Жалба наш арх.бр.03-4346/6 од 01.11.2018 година, против Пресуда на Основен суд Скопје I 
Скопје XVIII ПРК-О-647/18 од 09.10.2018 година, поднесена од обвинетото правно лице преку 
Адвокат Иво Савиќ и обвинетата 
6.Одговор на жалба од Агенцијата бр.03-4346/7 од 02.11.2018 година 
7.Пресуда на Апелациониот суд Скопје ПРКЖ-1736/18 од 07.11.2018 година (наш арх.бр.03-
4346/8 од 21.12.2018 година) со која Жалбите на обвинетите (ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје и Јасна 
Мандиќ, одговорно лице во правното лице) ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВААТ, а Пресудата на 
Основен суд Скопје I Скопје XVIII ПРК-О-647/18 од 09.10.2018 година, СЕ ПРЕИНАЧУВА во 
делот на одлуката на прекршочната санкција, така што на обвинетите ИМ СЕ ИЗРЕКУВА 
ПРЕКРШОЧНА САНКЦИЈА - ОПОМЕНА 
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ПРИЛОГ БР. 2 - Доделување дозволи за телевизиско или радио емитување по пат на јавен конкурс 

Дозволи за телевизиско емитување 

1. Подносител на барање - Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип  
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

Писмено барање  Уп1 бр.08-10 од 09.01.2018 година, со 
дополнување на бр.08-10 од 26.01.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Дигитален терестријален мултиплекс 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Државно ниво 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен конкурс 
за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на одлука за 
одбивање на барањето за објавување на јавен конкурс за 
доделување дозвола 

Одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола Уп1 бр08-265 од 04.05.2018 
година, поради тоа што со Студијата бр.03-1958/3 од 
25.04.2018 година се утврди дека нема оправданост за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за 
телевизиско емитување на програмски сервис со претежно 
информативен општ формат или друг вид на програмски 
сервис од општ формат, на државно ниво преку дигитален 
терестријален мултиплекс, затоа што условите на пазарот не 
овозможуваат одржливост на постојните учесници на 
пазарот со влез на нов играч, а исто така и неговите изгледи 
да постигне одржливост на работењето во догледна 
временска рамка се минимални. 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

/ 

Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука / 

Службен весник во кој е објавена Одлуката за објавување 
на јавен конкурс за доделување дозвола 

/ 

Година на доделување на дозвола/година на одбивање на 
барањето 

2018 година 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање Одбивање на писмено барање 

 

2. Подносител на барање - Трговското радиодифузно друштво КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје 
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

Писмено барање Уп1 бр.08-30 од 29.01.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Дигитален терестријален мултиплекс 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Државно ниво 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на 
одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола 

Одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола Уп1 бр. 08-264 од 04.05.2018 
година, за објавување јавен конкурс за доделување дозвола 
за телевизиско емитување на програмски сервис од општ 
формат, на државно ниво, преку дигитален терестријален 
мултиплекс, поради тоа што со Студијата бр.03-1958/3 од 
25.04.2018 година се утврди дека нема оправданост за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за 
телевизиско емитување на програмски сервис на државно 
ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, затоа што 
условите на пазарот не овозможуваат одржливост на 
постојните учесници на пазарот со влез на нов играч, а исто 
така и неговите изгледи да постигне одржливост на 
работењето во догледна временска рамка се минимални 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

/ 

Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука / 

Службен весник во кој е објавена Одлуката за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 

/ 
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Година на доделување на дозвола/година на одбивање 
на барањето 

2018 година 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање Одбивање на писмено барање 

 

Дозволи за радио емитување 

1. Подносител на барање - Дејан Јанкоски од Струга 
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

Писмо со намера, бр.03-4666/1 од 24.10.2017 година,  за 
добивање дозвола за радио на локално ниво, за општина 
Струга 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Терестријален предавател 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Локално општина Струга 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на 
одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола 

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 
Уп1 бр.08-34 од 05.02.2018 година 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

Пријава Уп1 бр.08-253 од 30.04.2018 година, со појаснување 
од 22.05.2018 година 

Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука Уп1 бр.08-253 од 01.06.2018 година 

Службен весник во кој е објавена Одлуката за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 

Службен весник на Р.М (бр.24/18) 

Година на доделување на дозвола/година на одбивање 
на барањето 

2018 година 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање Доделување на дозвола 

 

2. Подносител на барање - Харун Ватиќ од Скопје  
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

Писмено барање - молба бр.08-939/1 од 26.02.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Терестријален  предавател 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Регионално ниво 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на 
одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола 

Одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола 
Уп1 бр.08-132 од 20.03.2018 година, бидејќи се утврди дека 
нема слободна радиофреквенција 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

/ 

Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука / 

Службен весник во кој е објавена Одлуката за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 

/ 

Година на доделување на дозвола/година на одбивање 
на барањето 

2018 година 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање Одбивање на писмено барање 

  

3. Подносител на барање - Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје  
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

Писмено барање  наш арх.бр.03-5529/1 од 12.12.2017 
година) 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Терестријален предавател 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Локално ниво 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на 
одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола 

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола Уп1 бр.08-388 од 16.07.2018 година 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

Пријава Уп1 бр.08-488 од 15.10.2018 година, со појаснување 
од 31.10.2018 година 
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Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука Уп1 бр.08-488 од 16.11.2018 година 

Службен весник во кој е објавена Одлуката за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 

Службен весник на Р.М (бр.132/18) 

Година на доделување на дозвола/година на одбивање 
на барањето 

2018 година 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање Доделување на дозвола 

 

4. Подносител на барање - Трговско радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип  
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

Писмено барање бр.03-20/1  од 21.03.2018 година за 
донесување одлука за објавување јавен конкурс за доделу-
вање на дозвола  за радио емитување на државно ниво. 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Терестријален предавател 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Државно ниво 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на 
одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола 

Одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола 
Уп1 бр.08-140 од 04.04.2018 година,бидејќи се утврди дека 
нема слободна радиофреквенција 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

/ 

Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука / 

Службен весник во кој е објавена Одлуката за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 

/ 

Година на доделување на дозвола/година на одбивање 
на барањето 

2018 година 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање Одбивање на писмено барање 

 

5. Подносител на барање - Неџат Ватиќ од Скопје 
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

Писмено барање  бр.08-4502/1 од 15.10.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Терестријален предавател 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Регионално  ниво 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на 
одлука за одбивање на барањето за објавување на 
јавен конкурс за доделување дозвола 

Одлука за одбивање на барањето за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола Уп1 бр.08-547 од 13.12.2018 
година, за донесување одлука за објавување на јавен конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на регионално 
ниво - на подрачјето на град Скопје, со оглед дека согласно 
Известувањето бр.0805-3208/2 од 31.10.2018 година (наш 
арх.бр.08-4502/3 од 01.11.2018 година) од АЕК, а имајќи ја 
предвид Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за 
објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на државно ниво на АВМУ, се 
утврди дека нема слободна радиофреквенција согласно 
Планот за доделување и користење на радиофреквенциите, 
односно нема можност за определување на нова 
фреквенциска доделба за град Скопје (опсег 87.5-108MHz, 
предвиден за радиодифузна служба, за радио) 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

/ 

Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука / 

Службен весник во кој е објавена Одлуката за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 

/ 

Година на доделување на дозвола/година на одбивање 
на барањето 

2018 година 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање Одбивање на писмено барање 
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6. По службена должност 
Број и датум на поднесено Писмо со намера /Писмено 
барање за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола 

 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

 

Ниво на гледаност (државно, регионално или локално) Државно ниво 

Уп1 број и датум на одлука за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола/  Уп1 број и датум на 
одлука за одбивање на барањето за објавување на 
јавен конкурс за доделување дозвола 

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 
Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година, и Одлука Уп 1 08-527 од 
25.01.2019 година за изменување на Одлуката за објавување 
на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување 
на програмски сервис на државно ниво Уп 1 бр.08-527 од 
23.11.2018 година 

Број и датум на поднесена Пријава за доделување 
дозвола 

 

Уп 1 број и датум на одлука за доделување на одлука  

Службен весник во кој е објавена Одлуката за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 

Службен весник на Р.М (бр.216 од 26.11.2018 година) 
 
Службен весник на Р.М (бр.18 од 28.01.2019 година) 

Година на доделување на дозвола/година на одбивање 
на барањето 

 

Доделување на дозвола/Одбивање на барање  
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ПРИЛОГ БР.3 - Доделување на дозвола за телевизиско емитување без објавување на јавен конкурс 

 

1. Подносител на барање - Друштво производство, трговија и услуги БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје  

Број и датум на Барање за доделување 
доделување дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Барање  бр.08-138 од 21.03.2018 година, со дополнувања од 
23.03.2018, 26.03.2018 и 27.03.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Jавна електронска комуникациска мрежа што не користи 
ограничен ресурс 

Ниво на гледаност (државно, регионално или 
локално) 

Државно 

Уп1 број и датум на Одлуката за доделување на 
дозвола/ Решение за отфрлање на Барањето за 
доделување на дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Уп1 бр.08-138 од 28.03.2018 година 

Година на доделување на дозвола/година на 
отфрлање на барање 

2018 година 

Доделување на дозвола/Отфрлање на барање Доделување на дозвола 

 

2. Подносител на барање - Виктор Серафимов од Скопје  

Број и датум на Барање за доделување 
доделување дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Барање бр.08-215 од  23.04.2018 година, со дополнување на 
26.04.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Јавна електронска комуникациска мрежа што не користи 
ограничен ресурс 

Ниво на гледаност (државно, регионално или 
локално) 

Регионално 

Уп1 број и датум на Одлуката за доделување на 
дозвола/ Решение за отфрлање на Барањето за 
доделување на дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Уп1 бр.08-259 од 04.05.2018 година 

Година на доделување на дозвола/година на 
отфрлање на барање 

2018 година 

Доделување на дозвола/Отфрлање на барање Доделување на дозвола 

 

3. Подносители на барање - Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп и 
Цветан Настевски од Скопје 

Број и датум на Барање за доделување 
доделување дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Барање бр.08-391 од  19.07.2018 година со дополнување на 
30.07.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Јавна електронска комуникациска мрежа што не користи 
ограничен ресурс 

Ниво на гледаност (државно, регионално или 
локално) 

Регионално 

Уп1 број и датум на Одлуката за доделување на 
дозвола/ Решение за отфрлање на Барањето за 
доделување на дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Уп1 бр.08-391 од 11.09.2018 

Година на доделување на дозвола/година на 
отфрлање на барање 

2018 година 

Доделување на дозвола/Отфрлање на барање Отфрлање на барање 
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4. Подносител на барање - Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп 

Број и датум на Барање за доделување 
доделување дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Барање бр.08-528 од 21.11.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Јавна електронска комуникациска мрежа што не користи 
ограничен ресурс 

Ниво на гледаност (државно, регионално или 
локално) 

Државно 

Уп1 број и датум на Одлуката за доделување 
на дозвола/ Решение за отфрлање на 
Барањето за доделување на дозвола без 
објавување на јавен конкурс 

Уп1 бр.08-528 од 11.01.2019 година 

Година на доделување на дозвола/година на 
отфрлање на барање 

2019 година 

Доделување на дозвола/Отфрлање на 
барање 

Отфрлање на барање 

 

5. Подносител на барање - Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово  

Број и датум на Барање за доделување 
доделување дозвола без објавување на јавен 
конкурс 

Барање бр.08-566 од 27.12.2018 година 

Начин на емитување на програмскиот сервис  
(техничко средство за пренос) 

Jавна електронска комуникациска мрежа што не користи 
ограничен ресурс 

Ниво на гледаност (државно, регионално или 
локално) 

Регионално 

Уп1 број и датум на Одлуката за доделување 
на дозвола/ Решение за отфрлање на 
Барањето за доделување на дозвола без 
објавување на јавен конкурс 

/ 

Година на доделување на дозвола/година на 
отфрлање на барање 

2019 година 

Доделување на дозвола/Отфрлање на 
барање 

Отфрлање на барање 
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ПРИЛОГ БР. 4 - Решенија за преземање мерка – опомена кон радиодифузерите за 2018 година 

Реден 
број 

Назив на 
радиодифузер  

Архивски број  
(Уп 1 број) и 

датум на 
решението за 

опомена 

Одредба од 
ЗААВМУ/ЗМ 

која е 
повредена 

Опис на повредата 
Година 

Месец 

1 

Трговско радиодифузно 
друштво АРТ ЧАННЕЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

Уп1 бр.03-45 од 
07.02.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Трговско радиодифузно друштво АРТ 
ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово на 24 јануари 2018 година не 
обезбеди информации што треба да 
им се направат достапни на 
корисниците, односно не им овозможи 
на своите корисници, лесен, директен 
и постојан пристап најмалку до 
следниве податоци: полното име на 
давателот на аудиовизуелната 
медиумска услуга, адресата на 
седиштето на  давателот на 
аудиовизуелната медиумска услуга, 
податоци за контакт (телефонски број, 
адресата на електронската пошта 
и/или веб страница, контакт лице за 
брзо, директно и ефикасно стапување 
во контакт) и за надлежното 
регулаторно тело. 

2018 

февруари 

2 

Јавно радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 
Скопје – Македонска 

телевизија – Прв 
програмски сервис 

(МРТ1) 

Уп1 бр.03-73 од 
12.02.2018 

година 

Член 92 
ставови 2 и 14 

од ЗАВМУ 

ЈРП МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје - 
Македонска телевизија - Прв 
програмски сервис (МРТ1) на ден 
10.01.2018 година не емитуваше 
најмалку 60% програма изворно 
создадена од Република Македонија 
на македонски јазик, ниту пак 
најмалку половина од таа програма ја 
емитуваше во периодот од 07.00 до 
19.00 часот. 

2018 

февруари 

3 

Јавно радиодифузно 
претпријатие 

МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 
Скопје – Македонска 

телевизија – Втор 
програмски сервис 

(МРТ2) 

Уп1 бр.03-74 од 
12.02.2018 

година 

Член 92 
ставови 2 и 14 

од ЗАВМУ 

ЈРП МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје - 
Македонска телевизија - Втор 
програмски сервис (МРТ2) на ден 
16.01.2018 година не емитуваше 
најмалку 60% програма изворно 
создадена од Република Македонија 
на јазиците на немнозинските 
заедници кои живеат во Република 
Македонија, ниту пак најмалку 
половина од таа програма ја 
емитуваше во периодот од 07.00 до 
19.00 часот. 

2018 

февруари 

4 

Трговско Радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје – 

во стечај 

Уп1 бр.03-72 од 
12.02.2018 

година 

Член 92 
ставови 4 и 6 

од ЗАВМУ 

ТРД НОВА ДООЕЛ Скопје во 
периодот од од 15.01.2018 до 
21.01.2018 година не ја почитуваше 
законската обврска за емитување 
најмалку 8 часа во текот на неделата 
инструментална музика од 
македонски автори и автори на 
етничките заедници кои не се 
мнозинтво во РМ, вокално и/или 

2018 

февруари 
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вокално инструментална музика на 
македонскијазик или на јазиците на 
етничките заедници кои не се 
мнозинство во РМ и не обезбеди 
процентуална распределба на 
емитуваната музика -50% народна и 
50% забавна.  Исто така во периодот 
од 07:00 -19:00 не емитуваше 
најмалку половина од законскиот 
минимум музика, ниту пак обезбеди 
соодветна процентуална застапеност 
на народната и забавната музика во 
овој период. 

5 

Трговско радиодифузно 
друштво АРТ ЧАННЕЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

Уп1 бр. 03-208 
од 16.04.2018 

година 

Член 92 став 
14 од ЗАВМУ 

ТРД АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово, во рамките на својот 

телевизиски програмски сервис, на 14 
март 2018 година не емитуваше 

половина од изворно создадената 
програма во Република Македонија на 

албански и на македонски јазик, во 
периодот од 07:00 до 19:00 часот. 

2018 

април 

6 
Трговско радиодифузно  

друштво ТВ ШЕЊА 
ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-207 
од 16.04.2018 

година 

Член 92 
ставови 1 и 14 

од ЗАВМУ 

ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје, во 
рамките на својот телевизиски 
програмски сервис, на 13 март 2018 
година, не емитуваше најмалку 50%  
програма изворно создадена во 
Република Македонија на 
албански,македонски и турски јазик, 
ниту пак најмалку половина од неа ја 
емитуваше во периодот од 07:00 до 
19:00 часот. 

2018 

април 

7 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ТЕЛЕВИЗИЈА 
МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ 

Скопје 

Уп1 бр.03-203 
од 13.04.2018 

година 

Член 50 став 3 
од ЗАВМУ и 
член 16, 17 и 
22 ст.1 и 2 од 
Правилникот 
за заштита на 
малолетните 

лица 

На програмскиот сервис на ТРД 
ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ емитуван 
на 2 март 2018 година, емитуваната 
епизода од серијалот „Пабло Ескобар, 
господар на злото“, пред почетокот и 
во текот на траењето, е означена со 
погрешна предупредувачка 
сигнализација и е емитувана во 
несоодветен термин од деноноќието, 
промотивните најави за играниот 
филм „Американецот’ содржат сцени 
и глетки што може да им нанесат 
штета на малолетните лица, а 
промотивните најави за директниот 
пренос од боксерскиот меч во тешка 
категорија меѓу Кевин Лерена и 
Димитро Кучер („Бокс на Телма“) не 
се обележани со визуелниот знак што 
ја сигнализира категоријата програма 
што се најавува. 

2018 

април 

8 
Трговско радиодифузно 

 друштво АЛСАТ – М 
ДОО Скопје 

Уп1 бр.03-204 
од  

13.04.2018 
година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје во рамките 
на својот програмски сервис во дел од 
емитуваните програми, на 2 март 
2018 година, не ги објави податоците 
што е должен да ги емитува на 
соодветно место за секоја содржина 
на програмскиот севис. 

2018 

април 
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9 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 РАДИО СЛОБОДНА 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

Уп1 бр.03-195 
од 11.04.2018 

година 

Член 67 став 6 
од ЗАВМУ 

ТРД РАДИО СЛОБОДНА 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, во 
текот на една недела , односно во 
периодот од 5 март до 11 март 2018 
година, воопшто не го спроведуваше 
програмскиот концепт за кој му е 
издадена дозволата за радио 
емитување, односно не емитуваше 
говорни, новинарски осмислени 
програмски целини, при што вкупно 
емитуваната 168 часовна содржина 
беше составена од музика. 

2018 

април 

10 
Трговско радиодифузно 

 друштво АЛСАТ – М 
ДОО Скопје 

Уп1 бр.03-196 
од 11.04.2018 

година 

Член 92 став 
14 од ЗАВМУ 

ТРД АЛСАТ-М ДОО Скопје, во 
рамките на својот телевизиски 
програмски сервис, на 2 март 2018 
година не емитуваше половина од 
изворно создадената програма во 
Република Македонија на албански и 
на македонски јазик, во периодот од 
07:00 до 19:00 часот. 

2018 

април 

11 

Трговско радиодифузно 
друштво АРТ ЧАННЕЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

Уп1 бр.03-211 
од 18.04.2018 

година 

Член 50 став 3 
од ЗАВМУ и 
член 16, 17 и 
22 ст.1 и 2 од 
Правилникот 
за заштита на 
малолетните 

лица 

На програмскиот сервис на ТРД АРТ 
ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово, на 14 март 2018 година, 
епизодата „Виолинист“ од серијата 
„72 Hours true crime“, беше емитувана 
со погрешна предупредувачка 
сигнализација и во несоодветен 
термин од деноноќието, а 
промотивните најави содржеа сцени и 
глетки што можат да им нанесат 
штета на малолетнит лица и не беа 
обележани со визуелниот знак што ја 
сигнализира категоријата програма 
што се најавува, додека 
промотивните најави за играните 
серијали „Friends“ и „The story od 
Tracy Beaker“ не беа обележани со 
сигнализацијата за заштита на 
малолетните лица. 

2018 

април 

12 

Трговско Радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје – 

во стечај 

Уп1 бр.03-212 
од 18.04.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 
Скопје во рамките на својот 
програмски сервис, на 19 март 2018 
година не ги обезбеди информациите 
што треба да им се направат 
достапни на корисниците 

2018 

април 

13 
Трговско Радиодифузно 
друштво КОМПАНИ 21-

М ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр. 03-227 
од 24.04.2018 

година 

Член 50 став 3 
од ЗАВМУ и 

член 16 и член 
22 став 2 од 
Правилникот 
за заштита на 
малолетните 

лица 

Телевизискиот програмски сервис на 
ТРД КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје, 
на 13 март 2018 година, не ги означи 
промотивните најави за серијалите 
„Kalbimdeki Deniz“ и „Kara Sevda“ со 
предупредувачка сигнализација за 
заштита на малолетните лица, а 
серијалот „Avenida Brasil“ го 
емиуваше во несоодветен временски 
период од деноноќието. 

2018 

април 

14 

Трговско Радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје – 

во стечај 

Уп1 бр.03-216 
од 23.04.2018 

година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Телевизискиот програмски сервис на 
ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 
Скопје,на 19 март 2018 година, во дел 
од емитуваните програми не ги објави 
податоците што е должен да ги 

2018 

април 
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емитува на соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот сервис 

15 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 РАДИО ПРО-ФМ 
ДООЕЛ Гостивар 

Уп1 бр.03-225 
од 24.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО ПРО-ФМ ДООЕЛ Госивар 
во законски предвидениот рок (31 
март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

16 
Трговско радиодифузно  

друштво ТВ ШЕЊА 
ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-217 
од 23.04.2018 

година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Телевизискиот програмски сервис на 
ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје, на 13 
март 2018 година, во дел од 
емитуваните програми не ги објави 
податоците што е должен да ги 
емитува на соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот сервис. 

2018 

април 

17 

Трговско радиодифузно 
друштво Телевизија 
КАНАЛ – 21 ДООЕЛ 

Велес 

Уп1 бр.03-233 
од 25.04.2018 

година 

Член 15 став 3 
од Законот за 

медиуми 

ТРД Телевизија Канал – 21 ДООЕЛ 
Велес, во првиот предвиден рок, 
односно најдоцна да 31 март 2018 
година не ги објави на сопствената 
програма податоците за 
сопственичката структура, 
одговорниот уредник/урдници и за 
изворите на финансирање во 
претходната година (реклами, 
спонзорство, продажба на соржини, 
услуги обезбедени на трети страни и 
слично) и до Агенцијата не достави 
снимка од објавата во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето. 

2018 

април 

18 

Трговско радиодифузно 
друштво АРТ ЧАННЕЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

Уп1 бр.03-232 
од 25.04.2018 

година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Телевизискиот програмски сервис на 
ТРД АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт 
импорт Тетово, на 14 март 2018 
година, во дел од емитуваните 
програми не ги објави податоците што 
е должен да ги емитува на соодветно 
место за секоја содржина од 
програмскиот сервис 

2018 

април 

19 
Трговско радиодифузно 
друштво КЛУБ ФМ ДОО 

Скопје 

Уп1 бр.03-237 
од 26.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД КЛУБ ФМ ДОО Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

20 
Трговско радиодифузно 

друштво БИ-КИ-АЛ 
ДООЕЛ Битола 

Уп1 бр.03-238 
од 26.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 

2018 

април 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

88 

спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

21 

Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО 

ФОРТУНА Виолета 
ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-239 
од 26.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО ФОРТУНА Виолета 
ДООЕЛ Скопје во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за радио емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

април 

22 
Трговско радиодифузно 
друштво СИТИ РАДИО 

ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-240 
од 26.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД СИТИ РАДИО ДООЕЛ Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

23 
Трговско радиодифузно 
друштво КАПИТОЛ ФМ 

ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-241 
од 26.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

24 

Трговско радиодифузно 
друштво Иванчо 

Пашоски РАДИО ЛАВ 
ДООЕЛ Охрид 

Уп1 бр.03-242 
од 26.04.2018 

година 

Член 15 став 1 
од Законот за 

медиуми 

ТРД Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ 
ДООЕЛ Охрид, не достави копија од 
заавршната сметка за 2017 година и 
нотарски заверена изјава од 
одговорното лице во радиодифузерот 
дека податоците во образецот СУЕ/1 
се точни. 

2018 

април 

25 
Трговско радиодифузно 

друштво РТВ ОРБИС 
Битола ДООЕЛ 

Уп1 бр.03-243 
од 26.04.2018 

година 

Член 15 став 3 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ, во 
првиот предвиден рок, односно 
најдоцна да 31 март 2018 година не ги 
објави на сопствената програма 
податоците за сопственичката 
структура, одговорниот 
уредник/урдници и за изворите на 
финансирање во претходната година 
(реклами, спонзорство, продажба на 
соржини, услуги обезбедени на трети 
страни и слично) и до Агенцијата не 
достави снимка од објавата во рок од 
15 дена од денот на објавувањето. 

2018 

април 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

89 

26 
Трговско радио-дифузно 
друштво РАДИО АКОРД 

ДООЕЛ Кичево 

Уп1 бр.03-254 
од 30.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО АКОРД ДООЕЛ Кичево 
во законски предвидениот рок (31 
март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

27 
Трговско радиодифузно 
друштво РФМ ДООЕЛ 

Скопје 

Уп1 бр.03-255 
од 30.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РФМ ДООЕЛ Скопје во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за радио емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

април 

28 

Трговско друштво за 
радиодифузија РАДИО 
УСКАНА-ПЛУС увоз – 
извоз ДООЕЛ Кичево 

Уп1 бр.03-256 
од 30.04.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО УСКАНА-ПЛУС ДООЕЛ 
Кичево во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

29 

Радиодифузно трговско 
друштво РАДИО 

КОЧАНИ ФМ ДОО 
Кочани 

Уп1 бр.03-250 
од  

27.04.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

РТД РАДИО КОЧАНИ ФМ ДОО 
Кочани во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

30 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ХИТ РАДИО ДООЕЛ 
Струмица 

Уп1 бр.03-251 
од  

27.04.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД ХИТ РАДИО ДООЕЛ Струмица 
во законски предвидениот рок (31 
март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

април 

31 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 БУБА МАРА Ранко 
ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-249 
од 

 27.04.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД БУБА МАРА Ранко ДООЕЛ 
Скопје во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 

2018 

април 
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емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

32 

Трговско Радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје – 

во стечај 

Уп1 бр.03-309 
од 18.05.2018 

година 

Член 67 став 6 
од ЗАВМУ 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 
Скопје, во текот на една недела , 
односно во периодот од 19 март до 25 
март 2018 година, не го 
спроведуваше програмскиот концепт 
за кој му е издадена дозволата за 
телевизиско емитување, односно 
радиодифузерот беше целосно 
надвор од форматот за којшто му е 
издадена дозволата, речиси вкупно 
емитуваната програма беше 
составена од репризи на претходно 
емитувани програми, а во програмите 
со информативна функција 
отсуствуваше дневен или актуелен 
новинарски ангажман. 

2018 

мај 

33 
Трговско радиодифузно 

друштво ТВ ГУРРА 
ДООЕЛ Кичево 

Уп1 бр.03-306 
од 16.05.2018 

година 

Член 15 став 1 
од Законот за 

медиуми 

ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево, не 
достави комплетен Образец СУЕ/1 – 
Податоци за сопственичката 
структура, уредниците и економското 
работење радиодифузерот 

2018 

мај 

34 
Трговско радиодифузно 

друштво РТВ ОРБИС 
Битола ДООЕЛ 

Уп1 бр.03-303 
од 16.05.2018 

година 

Член 15 став 1 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ не 
достави податоци за сопственичката 
структура, одговорниот 
уредник/уредници, изворите на 
финансирање во 2017 година, 
остварените вкупни приходи и 
расходи во 2017 година од 
обезедувањето на дејноста и за 
просечнаа гледаност или слушаност 
во 2017 година. 

2018 

мај 

35 

Трговско радиодифузно 
друштво Т.В. 

КАЛТРИНА Мазар 
Татеши, Струга ДООЕЛ 

Уп1 бр.03-305 
од 16.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши, 
Струга ДООЕЛ во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

36 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 Телевизија КОБРА ДОО 
Радовиш 

Уп1 бр.03-307 
од 

 16.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД Телевизија КОБРА ДОО 
Радовиш во законски предвидениот 
рок (31 март 2018 година) не достави 
до Агенцијата писмен 
 извештај за спроведувањето на 
обврските утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа 

2018 

мај 
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37 

Трговско радиодифузно 
друштво  

СКАЈ РАДИО ПЛУС 
ДООЕЛ Берово 

Уп1 бр.03-304 
од  

16.05.2018 
година 

Член 15 став 1 
од Законот за 

медиуми 

ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ 
Берово не достави податоци за 
сопственичката структура, 
одговорниот уредник/уредници, 
изворите на финансирање во 2017 
година, остварените вкупни приходи и 
расходи во 2017 година од 
обезедувањето на дејноста и за 
просечнаа гледаност или слушаност 
во 2017 година. 

2018 

мај 

38 
Трговско радиодифузно 

друштво ТВ ГУРРА 
ДООЕЛ Кичево 

Уп1 бр.03-302 
од 15.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
 спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

39 

Трговско радиодифузно 
друштво АРТ ЧАННЕЛ 

ДООЕЛ експорт-импорт 
Тетово 

Уп1 бр.03-301 
од  

15.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-
импорт Тетово во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до 
 Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

40 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА 
ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 

Уп1 бр.03-300 
од 

 14.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН 
ДООЕЛ Тетово во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
 писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

41 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 Јован Трпески ТВ 
МОРИС ДООЕЛ Охрид 

Уп1 бр.03-298 
од 

 14.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД Јован Трпески ТВ МОРИС 
ДООЕЛ Охрид во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

42 
Трговско радиодифузно 

 друштво АЛСАТ – М 
ДОО Скопје 

Уп1 бр.03-299 
од 

 14.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  АЛСАТ – М ДОО Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 

2018 

мај 
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утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

43 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ 
Скопје 

Уп1 бр.03-272 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
 спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

44 

Трговско друштво за 
радио  

– дифузна дејност ТВ 
ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-273 
од  

09.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

Трговското друштво за радио – 
дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ 
Скопје во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

45 

Трговско радиодифузно 
друштво Телевизија 
КАНАЛ – 21 ДООЕЛ 

Велес 

Уп1 бр.03-274 
од 

 09.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ 
Велес во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

46 
Трговско радиодифузно  

друштво РТВ ДРИНИ 
ДООЕЛ Струга 

Уп1 бр.03-275 
од 

 09.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

47 

Трговско радиодифузно 
друштво  

ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ 
Тетово 

Уп1 бр.03-276 
од 

 09.05.2018 
година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 

2018 

мај 
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програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

48 

Трговско радиодифузно 
друштво  

РАДИО 106 Битола 
ДООЕЛ 

Уп1 бр.03-278 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО 106 Битола ДООЕЛ 
Скопје во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа 

2018 

мај 

49 

Трговско Радиодифузно 
друштво РАДИО 

АНТЕНА 5 Петров, 
Јаневски и Гушев ДОО 

Скопје 

Уп1 бр.03-279 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО АНТЕНА 5 Петров, 
Јаневски и Гушев ДОО Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа 

2018 

мај 

50 
Трговско Радио - 

Дифузно Друштво Б-97 
ДООЕЛ Битола 

Уп1 бр.03-280 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за радио емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

51 

Трговско радиодифузно 
друштво БАЛКАН ФМ 

РАДИО ДООЕЛ 
Гостивар 

Уп1 бр.03-281 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД БАЛКАН ФМ РАДИО ДООЕЛ 
Гостивар во законски предвидениот 
рок (31 март 2018 година) не достави 
до Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

52 

Трговско радиодифузно 
друштво РАДИО ЛА 

КОСТА Петре ДООЕЛ 
Виница 

Уп1 бр.03-286 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО ЛА КОСТА Петре ДООЕЛ 
Виница во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 

2018 

мај 
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сервис во Република Македонија или 
надвор од неа 

53 

Трговско радиодифузно 
друштво  

СКАЈ РАДИО ПЛУС 
ДООЕЛ Берово 

Уп1 бр.03-287 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ 
Берово во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

54 

Друштво со ограничена 
одговорност за радио-
дифузија Митаноски 
Веле СУПЕР РАДИО 

Охрид ДООЕЛ 

Уп1 бр.03-288 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

Друштвото со ограничена 
одговорност за радио-дифузија 
Митаноски Веле СУПЕР РАДИО 
Охрид ДООЕЛ во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за радио емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа 

2018 

мај 

55 

Непрофитна 
радиодифузна установа 

УНИВЕРЗИТЕТСКО 
РАДИО УГД ФМ 

Уп1 бр.03-289 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

Непрофитната радиодифузна 
установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО 
УГД ФМ во законски предвидениот 
рок (31 март 2018 година) не достави 
до Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

56 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 РАДИО СЛОБОДНА 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 

Скопје 

Уп1 бр.03-290 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД РАДИО СЛОБОДНА 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

57 
Радиодифузно Друштво 

НАША ТВ ДООЕЛ - 
Скопје 

Уп1 бр.03-293 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

РД НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 

2018 

мај 
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утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа 

58 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА 
ДООЕЛ Гостивар 

Уп1 бр.03-291 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  Г-ТВ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ 
Гостивар во законски предвидениот 
рок (31 март 2018 година) не достави 
до Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

59 
Трговско радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
ПЛУС ДОО Куманово 

Уп1 бр.03-292 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  ТЕЛЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО 
Куманово во законски предвидениот 
рок (31 март 2018 година) не достави 
до Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

60 

Трговско радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

УСКАНА МЕДИА 
ДООЕЛ Кичево 

Уп1 бр.03-294 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА МЕДИА 
ДООЕЛ Кичево во законски 
предвидениот рок (31 март 2018 
година) не достави до Агенцијата 
писмен извештај за спроведувањето 
на обврските утврдени во дозволата 
за телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

61 

Трговско друштво за 
радиодифузија ТВ – 
КАНАЛ ВИС ДООЕЛ 

Струмица 

Уп1 бр.03-295 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТДР  ТВ – КАНАЛ ВИС ДООЕЛ 
Струмица во законски предвидениот 
рок (31 март 2018 година) не достави 
до Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

62 
Трговско радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 

СИТЕЛ 2 ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-282 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ 2 ДООЕЛ 
Скопје во законски предвидениот рок 
(31 март 2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преку кои се емитува или реемитува 

2018 

мај 
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програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

63 
Трговско радиодифузно 

друштво РТВ ОРБИС 
Битола ДООЕЛ 

Уп1 бр.03-283 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ  во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за 
телевизиско емитување, ниту 
информација за техничките средства 
преки кои се емитува или реемитува 
програмскиот сервис во Република 
Македонија или надвор од неа. 

2018 

мај 

64 
Трговско радиодифузно 
друштво ЕНЏЕЛС ФМ 

ДООЕЛ Штип 

Уп1 бр.03-284 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

ТРД  ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип  во 
законски предвидениот рок (31 март 
2018 година) не достави до 
Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

65 

Радио дифузно трговско 
друштво МАПЕДИТО – 
РАДИО МЕФФ ДООЕЛ 

Прилеп 

Уп1 бр.03-285 
од 09.05.2018 

година 

Член 15 став 5 
од Законот за 

медиуми 

Радио дифузното трговско друштво 
МАПЕДИТО – РАДИО МЕФФ ДООЕЛ 
Прилеп  во законски предвидениот 
рок (31 март 2018 година) не достави 
до Агенцијата писмен извештај за 
спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио 
емитување, ниту информација за 
техничките средства преки кои се 
емитува или реемитува програмскиот 
сервис во Република Македонија или 
надвор од неа. 

2018 

мај 

66 
ЈРП МРТ Прв 

програмски сервис 
МРА1 

Уп1 бр.03-267 
од 08.05.2018 

година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

МРА1 во одредени изданија на 
засебни аудио целини со 
информативна фукнција во вкупно 
емитуваната програма, воопшто не ги 
објави нужните административни 
податоци за одговорниот уредник или 
за посебните уредници, за авторскиот 
новинарско – реализаторски тим на 
емисиите, ниту датумот на нивната 
продукција. 

2018 

мај 

67 
Радиодифузно Друштво 

НАША ТВ ДООЕЛ - 
Скопје 

Уп 1 бр.03-335 
од 08.06.2018 

година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Телевизискиот програмски сервис на 
РД НАША ТВ ДООЕЛ Скопје на 7 мај 
2018 година во дел од емитуваните 
програми не ги објави податоците што 
е должен да ги емитува на соодветно 
место за секоја содржина од 
програмскиот сервис. 

2018 

јуни 
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68 
Трговско радиодифузно 
друштво РФМ ДООЕЛ 

Скопје 

Уп 1 бр.03-340 
од 11.06.2018 

година 

Член 67 став 6 
од ЗАВМУ 

ТРД РФМ ДООЕЛ Скопје во текот на 
една недела, односно во периодот од 
23 април до 29 април 2018 година не 
спроведуваше најмалку 80% од 
програмскиот концепт за којшто му е 
издадена дозволатас за радио 
емитување, односно исполнуваше 
30% од програмскиот концепт за кој 
му е доделена дозволата. 

2018 

јуни 

69 

Трговско друштво за 
радиодифузна дејност 

СПЕКТРА, Општина 
Лабуништа ДООЕЛ 

Уп1 бр.03-342 
од 13.06.2018 

година 

Член 54 став 5 
од ЗАВМУ и 

член 4 став 1 
алинеја 3 од 
Правилникот 

за 
спонзорство 

На програмскиот сервис на ТДР 
СПЕКТРА Општина Лабуништа 
ДООЕЛ на 5-ти јуни 2018 година, во 
периодот од 19:52:44 до 20:17:15 
часот емитувана е спонзорирана 
верска проповед 

2018 

јуни 

70 
Трговско радиодифузно 

друштво КТВ ДООЕЛ 
Кавадарци 

Уп1 Бр.03-380 
од 13.07.2018 

година 

Член 92 
ставови 1 и 14 

од ЗАВМУ 

ТРД КТВ ДООЕЛ Кавадарци во 
рамките на својот програмски сервис 
на 6 јуни 2018 година не емитуваше  
најмалку 50% програма изворно 
создадена во Република Македонија 
на македонски јазик, ниту пак, 
најмалку половина од неа ја 
емитуваше во периодот од 07-19 
часот 

2018 

јули 

71 
Трговско радиодифузно 
друштво ТВ М Арнаудов 
Михајло Охрид ДООЕЛ 

Уп1 бр. 03-381 
од 13.07.2018 

година 

Член 92 
ставови 1 и 14 

од ЗАВМУ 

ТРД ТВ М Арнаудов Михајло ДООЕЛ 
Охрид, во рамките на својот 
телевизиски програмски сервис, на 6 
јуни 2018 година, не емитуваше 
најмалку 50% програма изворно 
создадена во Република Македонија 
на македонски јазик, ниту пак, 
најмалку половина од неа ја 
емитуваше во периодот од 07:00 до 
19 часот 

2018 

јули 

72 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА 
ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 

Уп1 бр. 03-385 
од 13.07.2018 

година 

Член 92 
ставови 1 и 14 

од ЗАВМУ 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН 
ДООЕЛ Тетово, во рамките на својот 
телевизиски програмски сервис, на 6 
јуни 2018 година, не емитуваше 
најмалку 50% изворно создадена 
програмана јазиците на 
немнозинските заедници кои живеат 
во Република Македонија, ниту пак, 
најмалку половина од неа ја 
емитуваше во периодот од 07:00 до 
19 часот. 

2018 

јули 

73 

Трговско радиодифузно 
друштво  

ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ 
Тетово 

Уп1 бр. 03-393 
од 20.07.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Програмскиот сервис на 
ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово, на 1 
јуни 2018 година, не ги обезбеди 
информациите што треба да им се 
направат достапни на корисниците 

2018 

јули 

74 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА 
ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 

Уп1 бр. 03-396 
од 23.07.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Програмскиот сервис на ТРД 
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ 
Тетово на 1 јуни 2018 година, не ги 
обезбеди информациите што треба 
да им се направат достапни на 
корисниците 

2018 

јули 
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75 
Трговско радиодифузно 
друштво ТВ М Арнаудов 
Михајло Охрид ДООЕЛ 

Уп1 бр. 03-394 
од 23.07.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Програмскиот сервис на ТРД ТВ М 
Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ на 1 
јуни 2018 година, не ги обезбеди 
информациите што треба да им се 
направат достапни на корисниците 

2018 

јули 

76 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА 
ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 

Уп1 бр. 03-395 
од 23.07.2018 

година 

Член 50 став 3 
од ЗАВМУ и 
член 19 од 

Правилникот 
за заштита на 
малолетните 

лица 

Програмскиот сервис  на ТРД 
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ 
Тетово на 1 јуни 2018 година, 
емитуваше повеќе програми без да ја 
аплицира предупредувачката 
сигнализација за заштита на 
малолетни лица, ниту пред, ниту за 
време на нивното емитување 

2018 

јули 

77 

Трговско радиодизуфно 
друштво 

 КЛАН МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ експорт-импорт 

Тетово 

Уп1 бр. 03-400 
од 

 27.07.2018 
година 

Член 15 став 3 
од Законот за 

медиуми 

ТРД КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, во вториот 
предвиден рок, односно најдоцна до 
30 јуни 2018 година не ги објави на 
сопствената програма податоците за 
сопственичката структура, 
одговорниот уредник/уредници и за 
изворите на финансирање во 
претходната година и до Агенцијата 
не достави снимка од објавата во рок 
од 15 дена од денот на објавувањето 

2018 

јули 

78 

Трговско радио 
 дифузно друштво  

ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 
 ДООЕЛ Кочани 

Уп1 бр.03-409 
од  

31.07.2018 
година 

Член 92 
ставови 1 и 14 

од ЗАВМУ 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ 
Кочани, во рамките на својот 
телевизиски програмски сервис, на 5 
јули 2018 година, не емитуваше 
најмалку 50% изворно создадена 
програма во Република Македонија на 
македонски јазик, ниту пак, најмалку 
половина од неа ја емитуваше во 
периодот од 07:00 до 19 часот 

2018 

јули 

79 

Трговско радиодизуфно 
друштво ТВ Студио 

ТЕРА Манговски Зоран 
Битола ДООЕЛ 

Уп1 бр. 03-399 
од 26.07.2018 

година 

Член 53 став 2 
од ЗАВМУ 

Програмскиот сервис  на ТРД ТВ 
Студио ТЕРА Манговски Зоран 
Битола ДООЕЛ на 1 јуни 2018 година, 
во репризното издание на на 
информативната специјализирана 
програма “Фактор Здравје” емитуваше 
прикриено рекламирање на компанија 
“Виталија” и нејзините производи 

2018 

јули 

80 
Трговско радиодифузно 
друштво ТВ СВЕТ ДОО 

Свети Николе 

Уп1 бр.03-406 
од 30.07.2018 

година 

Член 92 
ставови 1 и 14 

од ЗАВМУ 

ТРД ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе, во 
рамките на својот телевизиски 
програмски сервис, на 5 јули 2018 
година, не емитуваше најмалку 50% 
изворно создадена во Република 
Македонија на македонски јазик, ниту 
пак, најмалку половина од неа ја 
емитуваше во периодот од 07:00 до 
19 часот 

2018 

јули 

81 

Трговско радио дифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
КОЧАНИ – ЛД ДООЕЛ 

Кочани 

Уп1 бр.03-405 
од 30.07.2018 

година 

Член 92 
ставови 1 и 14 

од ЗАВМУ 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ – ЛД 
ДООЕЛ Кочани, во рамките на својот 
телевизиски програмски сервис, на 5 
јули 2018 година, не емитуваше 
најмалку 50% изворно создадена 
програма во Република Македонија на 
македонски јазик, ниту пак, најмалку 
половина од неа ја емитуваше во 
периодот од 07:00 до 19 часот 

2018 

јули 
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99 

82 

Трговско Радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
НОВА ДООЕЛ Скопје – 

во стечај 

Уп1 бр.03-404 
од 30.07.2018 

година 

Член 15 став 3 
од Законот за 

медиуми 

ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 
Скопје – во стечај, во вториот 
предвиден рок, односно најдоцна да 
30 јуни 2018 година не ги објави на 
сопствената програма податоците за 
сопственичката структура, 
одговорниот уредник/уредници и за 
изворите на финансирање во 
претходната година (реклами, 
спонзорство, продажба на соржини, 
услуги обезбедени на трети страни и 
слично) и до Агенцијата не достави 
снимка од објавата во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето. 

2018 

јули 

83 
Трговско радиодифузно 

друштво ТВ ГУРРА 
ДООЕЛ Кичево 

Уп1 бр.03-403 
од 30.07.2018 

година 

Член 15 став 3 
од Законот за 

медиуми 

ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево, во 
вториот предвиден рок, односно 
најдоцна да 30 јуни 2018 година не ги 
објави на сопствената програма 
податоците за сопственичката 
структура, одговорниот 
уредник/уредници и за изворите на 
финансирање во претходната година 
(реклами, спонзорство, продажба на 
соржини, услуги обезбедени на трети 
страни и слично) 

2018 

јули 

84 
Трговско радиодифузно 

друштво БИ-КИ-АЛ 
ДООЕЛ Битола 

Уп1 бр.03-402 
од 30.07.2018 

година 

Член 15 став 3 
од Законот за 

медиуми 

ТРД БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола, во 
вториот предвиден рок, односно 
најдоцна да 30 јуни 2018 година не ги 
објави на сопствената програма 
податоците за сопственичката 
структура, одговорниот 
уредник/уредници и за изворите на 
финансирање во претходната година 
(реклами, спонзорство, продажба на 
соржини, услуги обезбедени на трети 
страни и слично) 

2018 

јули 

85 

Трговско радиодифузно 
друштво ТВ ЗДРАВКИН 

Ангелче Здравкин 
ДООЕЛ Велес 

Уп1 бр.03-410 
од 01.08.2018 

година 

Член 92 став 1 
од ЗАВМУ 

ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин 
ДООЕЛ Велес, во рамките на својот 
телевизиски програмски сервис, на 5 
јули 2018 година, не емитуваше 
најмалку 50% програма изворно 
создадена во Република Македонија 
на македонски јазик. 

2018 

август 

86 

Трговско радио дифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА 
КОЧАНИ – ЛД ДООЕЛ 

Кочани 

Уп1 бр.03-422 
од 09.08.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Трговско радио дифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ 
Кочани, во рамките на својот 
телевизиски програмски сервис, на 4 
јули 2018 година, не ги обезбеди 
информациите што треба да им се 
направат достапни на корисниците. 

2018 

август 

87 
Трговско радиодифузно 
друштво ТВ СВЕТ ДОО 

Свети Николе 

Уп1 бр.03-421 
од 09.08.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

ТРД ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе, во 
рамките на својот телевизиски 
програмски сервис, на 4 јули 2018 
година, не ги обезбеди информациите 
што треба да им се направат 
достапни на корисниците. 

2018 

август 

88 Трговско радиодифузно 
друштво ТВ ЗДРАВКИН 

Уп1 бр.03-420 
од 09.08.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

ТРД ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин 
ДООЕЛ Велес, во рамките на својот 
телевизиски програмски сервис, на 4 
јули 2018 година, не ги обезбеди 

2018 

август 
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100 

Ангелче Здравкин 
ДООЕЛ Велес 

информациите што треба да им се 
направат достапни на корисниците. 

89 
Трговско радиодифузно 
друштво ТВ СВЕТ ДОО 

Свети Николе 

Уп1 бр.03-424 
од 14.08.2018 

година 

Член 64 став 3 
од ЗАВМУ 

Трговско радиодифузно друштво ТВ 
СВЕТ ДОО Свети Николе, во рамките 
на својот телевизиски програмски 
сервис, на 5 јули 2018 година, 
емитуваше цртани филмови на 
англиски јазик, без истите да бидат 
преведени на македонски јазик. Исто 
така, насловите на цртаните филмови 
не беа преведени на македонски 
јазик. 

2018 

август 

90 

Трговско радио 
 дифузно друштво  

ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 
 ДООЕЛ Кочани 

Уп 1 бр.03-426 
од 14.08.2018 

година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Трговско радио дифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ 
Кочани, во дел од емитуваните 
програми на 4 јули 2018 година, 
 не ги објави податоците со кои: се 
идентификуваат авторите што 
учествувале во подготовката на 
аудиовизуелните содржини;  
за носителот на авторските права; за 
одговорниот уредник/уредниците на 
програмите;  
за потеклото и за датумот на 
продукција на аудиовизуелните дела; 
името на медиумот од каде што е 
преземена содржината итн., 
 кои податоци радиодифузерот е 
должен да ги емитува на соодветно 
место за секоја содржина од 
програмскиот сервис 

2018 

август 

91 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА 
ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 

Уп 1 бр.425 од 
14.08.2018 

година 

Член 100 став 
1 од ЗАВМУ 

Трговското радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ 
Тетово, на својот телевизискиот 
програмски сервис на 1 јуни 2018 
година, емитуваше рекламни блокови 
со вкупно времетраење подолго од 
дозволените 12 минути на еден 
реален час 

2018 

август 

92 

Трговско радиодифузно 
друштво ТВ ЗДРАВКИН 

Ангелче Здравкин 
ДООЕЛ Велес 

Уп 1 бр.03-430 
од 15.08.2018 

година 

Член 50 став 3 
од ЗАВМУ и 

член 16 и член 
19 од 

Правилникот 
за заштита на 
малолетните 

лица 

Трговско радиодифузно друштво ТВ 
ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин ДООЕЛ 
Велес, во рамки на својот 
телевизиски програмски сервис 
емитуваше повеќе играни програми 
(кинематографски филмови), без да ја 
аплицира предупредувачката 
сигнализација за заштита на 
малолетните лица за време на 
нивното емитување. Воедно, еден од 
кинематографските филмови беше 
емитуван во несоодветен период од 
деноноќието, односно во периодот од 
05:15:12 часот до 06:50:55 часот 

2018 

август 

93 

Радиодифузно 
трговско 

друштво МЕТРОПОЛИС 
РАДИО ДОО Скопје 

Уп 1 бр.03-470 
од 

20.09.2018 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Радиодифузното трговско друштво 
МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје 
во рамките на својот програмски 
сервис емитуван на 9 август 2018 
година, во емитуваните програми не 

2018 

септември 
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ги објави податоците што е должен да 
ги емитува на соодветно место за 
секоја содржина од програмскиот 
сервис 

94 

Трговско Радиодифузно 
друштво  

РАДИО АНТЕНА 5 
Петров, Јаневски и 
Гушев ДОО Скопје 

Уп 1 бр.03-471 
од  

20.09.2018 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Трговско Радиодифузно друштво 
РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и 
Гушев ДОО Скопје во рамките на 
својот програмски сервис, на 9 август 
2018 година, не ги објави податоците 
со кои: се идентификуваат авторите 
што учествувале во подготовката на 
аудио содржините, за носителот на 
авторските права, за одговорниот 
уредник/уредниците на програмите, 
за потеклото и за датумот на 
продукција на аудио делата, името на 
медиумот од каде што е преземена 
содржината итн., кои податоци 
радиодифузерот е должен да ги 
емитува на соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот сервис 

2018 

септември 

95 

Трговско радиодифузно 
друштво 

 ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ 
Скопје 

Уп1 бр.03-511 
од 01.11.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Трговско радиодифузно 
друштвоЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скопје 
во рамките на својот радио 
програмски сервис емитуван на 6 
септември 2018 година, на 
регионално ниво, не ги обезбеди 
информациите што треба да им се 
направат достапни на корисниците 

2018 

ноември 

96 
Радиодифузно трговско 
друштво РАДИО РОСА 

– АБ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-512 
од 01.11.2018 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ  

Радиодифузно трговско друштво 
РАДИО РОСА – АБ ДООЕЛ Скопје во 
рамките на својот радио програмски 
сервис емитуван на 10 септември 
2018 година, на регионално ниво, не 
ги обезбеди информациите што треба 
да им се направат достапни на 
корисниците 

2018 

ноември 

97 
ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО 

РАДИО ДООЕЛ увоз-
извоз Скопје 

Уп1 бр.03-513 
од 02.11.2018 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО 
ДООЕЛ увоз-извоз Скопје  во рамките 
на својот радио програмски сервис 
емитуван на 6 септември 2018 година, 
на регионално ниво, не ги обезбеди 
информациите што треба да им се 
направат достапни на корисниците 

2018 

ноември 

98 
Трговското 

радиодифузно друштво 
1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-535 
од 30.11.2018 

година 

Член 52 од 
ЗАВМУ и член 

3 од 
Правилникот 

за програми со 
наградно 

учествување и 
за користење 
телефонски 

услуги со 
додадена 
вредност 

Трговското радиодифузно друштво 1 
ТВ ДООЕЛ Скопје во рамките на 
својот телевизиски програмски сервис 
емитуван на 1-ви ноември 2018 
година, не ги објави задолжителните 
информации за правилата за учество 
во емисијата „Возење со Вучиќ“, 
жанровска комбинација од квиз и игра 
со наградно учествување 

2018 

ноември 

99 
Трговското 

радиодифузно друштво 
1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-538 
од 03.12.2018 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Трговското радиодифузно друштво 1 
ТВ ДООЕЛ Скопје во рамките на 
својот телевизиски програмски сервис 
емитуван на 1-ви ноември 2018 

2018 

декември 
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година, не ги обезбеди информациите 
што треба да им се направат 
достапни на корисниците 

100 
Трговското 

радиодифузно друштво 
1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-542 
од 04.12.2018 

година 

Член 50 став 3 
од ЗАВМУ и на 
члеовите 16, 
19 и 22 став 2 

од 
Правилникот 
за заштита на 
малолетните 

лица 

Трговското радиодифузно друштво 1 
ТВ ДООЕЛ Скопје, во рамките на 
својот телевизиски програмски 
сервис, емитуван на: 1, 10, 11 и 12 
ноември 2018 година - репризите на 
серијата „Екатерина Велика“, серијата 
„Џек Ајриш“, и играните филмови - 
„Замрзната земја“, „Одмаздата на 
зелените змејови“ и „Момчето со 
златни панталони“ беа емитувани во 
несоодветен програмски термин; - 
играната програма (хумор/сатира) 
„Празни муабети“ не беше 
категоризирана и не беше означена 
со предупредувачка сигнализација за 
заштита на малолетните лица која 
задолжително се аплицира во сите 
видови играна програма; а 
промотивните најави за играните 
филмови – „Одмаздата на Зелените 
змејови“ и „Замрзната земја“ не беа 
обележани со визуелниот знак што ја 
сигнализира категоријата програма 
планирана за прикажување 

2018 

декември 

101 
Трговското 

радиодифузно друштво 
1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-541 
од 04.12.2018 

година 

Член 53 став 2 
од ЗАВМУ 

Трговското радиодифузно друштво 1 
ТВ ДООЕЛ Скопје, во рамките на 
својот телевизиски програмски 
сервис, емитуван на 1 ноември 2018 
година, во забавно-документарната 
емисија „Маја готви“ на тема 
кулинарство, констатирано е 
прикриено рекламирање на маслото 
за готвење „Брилијант“ 

2018 

декември 

102 
Трговското 

радиодифузно друштво 
1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-540 
од 04.12.2018 

година 

Член 14 од 
Законот за 
медиуми 

Трговското радиодифузно друштво 1 
ТВ ДООЕЛ Скопје, во рамките на 
својот телевизиски програмски 
сервис, емитуван на 1 ноември 2018 
година, во емитуваната програма 
„Маја готви“, не ги објави податоците 
што е должен да ги емитува на 
соодветно место за секоја содржина 
од програмскиот сервис. 

2018 

декември 

103 
Трговско Радиодифузно 
друштво КОМПАНИ 21-

М ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-543 
од 04.12.2018 

година 

Член 51 став 1 
од ЗАВМУ 

Трговското Радиодифузно Друштво 
КОМПАНИ 21-М ДООЕЛ Скопје, во 
рамките на својот телевизиски 
програмски сервис, емитуван на 1 
ноември 2018 година, не ги обезбеди 
информациите што треба да им се 
направат достапни на корисниците 

2018 

декември 

104 
Трговското 

радиодифузно друштво 
1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-546 
од 06.12.2018 

година 

Член 98 од 
ЗАВМУ и член 
14 став 4 од 
Правилникот 

за нови 

На програмскиот сервис на 
Трговското радиодифузно друштво 1 
ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 1 
ноември 2018 година, констатирано е 
дека во повеќе програми меѓу две 
вметнувања реклами на поделен 

2018 

декември 
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рекламни 
техники 

екран не е изминат период од 15 
минути, и тоа: во повеќе делови од 
програмскиот појас насловен 
„Отворено студио“, во репризи и во 
премиерното издание на емисијата 
„Возење со Вучиќ“, комбинација од 
квиз и игра со наградно учествување, 
како и во играните програми – 
серијата „Екатерина Велика“ и 
филмот „Последно прикажување“.  

105 
Трговското 

радиодифузно друштво 
1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-515 
од 06.12.2018 

година 

Член 55 
ставови 1 и 5 

од ЗАВМУ 

На програмскиот сервис на 
Трговското радиодифузно друштво 1 
ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 1 
ноември 2018 година, во повеќе 
аудиовизуелни целини со 
информативна функција емитувани во 
рамки на програмскиот појас 
„Отворено студио“, недозволено се 
пласирани производи во 
сценографијата, а во емисиите со 
забавна функција „Ексклузив“ и „Мода 
со Сергеј Варошлија“, не е јасно 
означено дека се работи за програми 
во кои се пласирани производи. 

2018 

декември 
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ПРИЛОГ БР.5 - Решенија за преземање мерка-опомена кон издавачите на печатени медиуми за 2018 година 

Реден 
број 

Назив на издавачот 
на печатениот медиум 

кој е опоменат 

Архивски 
број  

(Уп 1 број ) и 
датум на 

решението 
за опомена 

Одредба од 
ЗАВМУ/ЗМ 

која е 
повредена 

Опис на повредата 
Година 

Месец 

1 

Друштво за 
производство, 

трговија, услуги и 
маркетинг МЕД 

ФОКУС ТРЕЈД ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје, 

издавач на магазинот 
„Храна и вино“ 

Уп1 бр.03-114 
од 01.03.2018 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Необјавување податоци за датумот 
на печатење или препечатување. 

2018 

март 

2 

Културно здружение 
ВИЗИОНИ М Скопје, 

издавач на магазинот 
„Шења“ 

Уп1 бр.03-115 
од 01.03.2018 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Необјавување податоци за адресата 
на уредништвото на издавачот на 
медиумот, името на одговорното 
лице на издавачот на медиумот, 
називот и адресата на печатницата, 
датумот на печатење или 
препечатување и бројот на печатени 
примероци. 

2018 

март 

3 

Друштво за трговија и 
услуги ТИА МАЛИБУ 

 Данче и др. ДОО 
Скопје, издавач на 
магазинот „Леона“ 

Уп1 бр. 03-
218 од 

23.04.2018 
година 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Необјавување на податоците за 
адресата на седиштето на 
издавачот на медиумот, адресата на 
печатницата и датумот на печатење 
или препечатување. 

2018 

април 

4 

Друштво за издавачка 
дејност  

БИРО ПРЕС ДОО 
Скопје, издавач на 
месечниот магазин 

„Порта3“ 

Уп1 бр. 03-
226 од 

24.04.2018 
година 

Член 15 став 2 
од Законот за 

медиуми 

Необјавување на податоци во 
дневен весник за сопственичка 
структура и недоставување исечок 
од објавата до Агенцијата. 

2018 

април 

5 

Друштво за 
производство, 

трговија и услуги 
ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ 

експорт-импорт 
Скопје,издавач на 
неделниот весник 

"Јени Балкан 
Хафтал'к Билтен" 

Уп1 бр. 03-
367 од 

04.07.2018 
година 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Необјавување на податоци за бројот 
на печатени примероци. 

2018 

јули 

6 

Друштво за 
производство, услуги 
и трговија на големо и 
мало ЗАМАН ДООЕЛ 

експорт-импорт 
Скопје,издавач на 
неделниот весник 

"Заман" 

Уп1 бр. 03-
368 од 

04.07.2018 
година 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Необјавување на податоци за бројот 
на печатени примероци. 

2018 

јули 

7 

Друштво за 
маркетиншки услуги 

МАРМАКС СТЕП 
ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.03-503 
од 29.10.2018 

година 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Необјавување на податоци за 
адресата на печатницата. 

2018 

октомври 
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8 

Друштво за трговија, 
издаваштво и 

консалтинг АТВ 
МЕДИА КОМПАНИ 
увоз-извоз ДООЕЛ 

Скопје 

Уп1 бр.03-502 
од 29.10.2018 

година 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Необјавување на податоци за името 
и презимето на одговорниот 
уредник. 

2018 

октомври 

9 

Друштво за 
производство, промет 

и услуги РЕПРО 
ПРИНТ ДООЕЛ увоз-

извоз Скопје 

Уп1 бр.03-504 
од 29.10.2018 

година 

член 14 став 1 
од  

Законот за 
медиуми 

Наместо да биде објавен точен број 
на печатени примероци за 
изданието, во импресумот е 
наведено дека изданието е 
испечатено во „тираж од 7.000 до 
15.000 примероци“. 

2018 

октомври 
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ПРИЛОГ БР. 6 - Решенија за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските 

сервиси кон операторите на јавна електронска комуникациска мрежа за 2018 година 

  

Р.Б. Назив на операторот 

Уп 1 број 
и датум 

на 
решение 

(ден, 
месец, 
година) 

датум на 
прием на 
решение 

(ден, 
месец, 
година) 

Одредб
а од 

ЗААВМ
У 

Опис на 
прекршувањето 

Година/ 

Месец на 
изрекувањ

е на 
мерката 

1 
Друштво за трговија и 
услуги ТОТАЛ ТВ ДОО 

Скопје 

11-23 од 
23.01.2018 

година 
/ 

член 
141 од 
ЗАВМУ 

Реемитување 
програмски сервиси 

кои не се 
регистрирани во 

Агенцијата  

2018 

јануари 

2 

Друштво за 
производство, трговија  
и услуги ТЕЛЕНЕТ КОМ 

ДОО експорт-импорт 
Тетово 

11-322 од 
23.05.2018 

година 
26.05.2018 

член 
141 од 
ЗАВМУ 

Реемитување 
програмски сервиси 

кои не се 
регистрирани во 

Агенцијата  

2018 

мај 

3 

Друштво за 
телекомуникации 

 и услуги КОМБО 2003 
ДОО извоз – увоз 

Куманово 

11-320 од  
22.05.2018 

година 
23.05.2018 

член 
141 од 
ЗАВМУ 

Реемитување 
програмски сервиси 

кои не се 
регистрирани во 

Агенцијата  

2018 

мај 

4 

Друштво за 
производство,  

трговија и услуги 
СИГНАЛ-НЕТ ДОО 

Куманово 

11-321 од 
22.05.2018 

23.05.2018 
член 

141 од 
ЗАВМУ 

Реемитување 
програмски сервиси  

кои не се 
регистрирани во 

Агенцијата  

2018 

мај 

5 
Трговско радиодифузно 
друштво КАБЕЛ – НЕТ 

ДОО Струмица 

11-435 од 
22.08.2018 

година 
23.08.2018 

член 
141 од 
ЗАВМУ 

Реемитување 
програмски сервиси  

кои не се 
регистрирани во 

Агенцијата  

2018 

август 

6 

Друштво за 
производство трговија 
и услуги ИП СИСТЕМС 
ДООЕЛ увоз – извоз 

Куманово 

11-464 од  
10.09.2018 

година 
15.09.2018 

член 
141 од 
ЗАВМУ 

Реемитување 
програмски сервиси  

кои не се 
регистрирани во 

Агенцијата  

2018 

септември 

7 

ДИГИ ПЛУС 
МУЛТИМЕДИА Друштво 
за телекомуникациски 
услуги ДООЕЛ Скопје 

11-478 од 
05.10.2018 

08.10.2018 
член 

141 од 
ЗАВМУ 

Реемитување 
програмски сервиси  

кои не се 
регистрирани во 

Агенцијата  

2018 

октомври 
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ПРИЛОГ БР. 7 - Покренати прекршочни постапки/спроведени постапки за порамнување за 
констатирани прекршувања на ЗААВМУ и ЗМ во 2018 година 

Телевизии 

1. Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје – Македонска 
телевизија – Втор програмски сервис (МРТ2) 
1.1. Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

1.2 . Мигена Горенца – одговорно лице на програмата во правното лице 
Град Скопје 

Подрачје на емитување/на кое се врши 
дејноста 

Територија на РМ 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која е 
прекршена 

Член 92 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 

Неисполнување на обврската од член 92 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за дневно емитување најмалку 60% 
изворно создадена програма во Република Македонија на јазиците на 
немнозинските заедници 

Пропишани глоби во закон 
2500 евра во денарска противвредност за правното лице и 250 за 
одговорното лице во програмата на правното лице 

Датум на спроведување Успешно спроведена постапка за порамнување 28.05.2018 година 

Успешно спроведена постапка за 
порамнување 

Да 

Барање за поведување на прекршочна 
постапка (архивски број и датум) 

/ 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната постапката / 

Месец Мај 

 

2. Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје - Македонска 
телевизија - Прв програмски сервис (МРТ1) 

 
2.1. Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Територија на РМ 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 92 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 
Неисполнување на обврската од член 92 став 2 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за дневно емитување најмалку 60% изворно 
создадена програма во Република Македонија на македонски јазик 

Пропишани глоби во закон 250 евра за одговорното лице на програмата во правното лице 

Датум на спроведување 07.06.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да, но само за правното лице-Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА 
РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје - Македонска телевизија-Прв програмски сервис 
(МРТ1) 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

Бр.03-2789/1 од 07.06.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка против Одговорното лице на 
програмата во правното лице и Марјан Цветковски од Скопје, Директор на 
правното лице во врска со член 8 од Законот за медиуми и член 132 став 1 
алинеја 8 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
 
Решение на Основен суд Скопје I Скопје 20 ПРК.БР.435/18-О од 22.11.2018 година 
(наш арх.бр.03-2789/3 од 14.12.2018 година, со кое Барањето за поведување на 
прекршочна постапка, СЕ ОТФРЛА 
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Жалба од Агенцијата бр.03-2789/4 од 20.12.2018 година 

Месец јуни 

 

3. Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје 
 
3.1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје 
3.2. Исмаил Синани – одговорно лице на програмата во правното лице 

Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Територија на РМ 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 

Неисполнување на  обврската од член 92 став 1 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за дневно емитување на најмалку 50% програма 
изворно создадена во Република Македонија на македонски јазик или на јазиците 
на немнозинските заедници кои живеат во Република Македонија 

Пропишани глоби во закон 
2.500 евра за правното лице и 250 евра за одговорното лице на програмата во 
правното лице 

Датум на спроведување 22.08.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Не 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

Бр.03-3810/1 од 22.08.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка бр.03-3810/1 од 22.08.2018  
 
Пресуда XVIII ПРК-О-547/18 од 10.10.2018 година (наш арх.бр.03-3810/3 од 
15.11.2018 година) на Основниот суд Скопје I Скопје со која обвинетите СЕ 
ОСЛОБОДУВААТ ОД ОДГОВОРНОСТ  
 
Жалба од Агенцијата бр.03-3810/4 од 16.11.2018 година 

Месец Август 

 

4. Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје-во стечај 
 
4.1. Трговското Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје-во стечај 
4.2. Билјана Василева-Трендафилова – одговорно лице на програмата во правното лице 

Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Територија на РМ 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 

Не ги обезбеди информациите што треба да им се направат достапни на 
корисниците, односно не им овозможи на своите корисници лесен, директен и 
постојан пристап најмалку до следниве податоци: полното името на давателот на 
аудиовизуелната медиумска услуга; адресата на седиштето на давателот на 
аудиовизуелната медиумска услуга; податоци за контакт (телефонски број, 
адресата на електронската пошта и/или веб страница, контакт лице за брзо, 
директно и ефикасно стапување во контакт) и информации за надлежното 
регулаторно тело. 

Пропишани глоби во закон 
2.500 евра за правното лице и 250 евра за одговорното лице на програмата во 
правното лице 

Датум на спроведување 23.08.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да, само за одговорното лице на програмата во правното лице 
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Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

Бр.03-3823/1 од 23.08.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка бр.03-3823/1 од 23.08.2018 година 

Месец Август 

 

5. Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје 
 
5.1. Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје 
5.2. Ристо Гоговски – одговорно лице во правното лице- Радиодифузното Друштво НАША ТВ ДООЕЛ 
Скопје 

Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Територија на РМ 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 14 од Закон за медиуми 

Опис на прекршувањето 
Не објавување на нужните административни податоци за уредувачкиот, за 
авторскиот новинарско – реализаторски тим, ниту за датумот на продукцијата 

Пропишани глоби во закон 4.000 евра за правното лице и  500 евра за одговорното лице во правното лице 

Датум на спроведување 10.10.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Не 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

Бр.03-4471/1 од 10.10.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка бр.03-4471/1 од 10.10.2018 година 

Месец Октомври 

 

6. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 
 
6.1. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 
6.2. Мунир Мехдиу – одговорно лице на програмата во правното лице  

Град Тетово 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Д8 - Попова Шапка (Тетово, Гостивар, Врапчиште, Боговиње, Брвеница, Теарце,  
Јегуновце, Желино) 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 

Не ги обезбеди информациите што треба да им се направат достапни на 
корисниците, односно не им овозможи на своите корисници лесен, директен и 
постојан пристап најмалку до следниве податоци: полното името на давателот на  
аудиовизуелната медиумска услуга; адресата на седиштето на давателот на  
аудиовизуелната медиумска услуга; податоци за контакт (телефонски број, 
адресата на електронската пошта и/или веб страница, контакт лице за брзо, 
директно и  
ефикасно стапување во контакт) и информации за надлежното регулаторно тело. 

Пропишани глоби во закон 
2.500 евра за правното лице и 250 евра за одговорното лице на програмата во 
правното лице 

Датум на спроведување 24.10.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Не 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

Бр.03-4644/1 од 24.10.2018 година 

Тек на постапката Во тек 
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Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка бр.03-4644/1 од 24.10.2018 година 

Месец Октомври 

 

7. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 
 
7.1.  Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 
7.2. Мунир Мехдиу – одговорно лице на програмата во правното лице  

Град Тетово 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Д8 - Попова Шапка (Тетово, Гостивар, Врапчиште, Боговиње, Брвеница, Теарце,  
Јегуновце, Желино) 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 
Неисполнување на обврската за емитување најмалку 50% програма изворно 
создадена во Република Македонија на албански и на македонски јазик 

Пропишани глоби во закон 
2.500 евра за правното лице и 250 евра за одговорното лице на програмата во 
правното лице 

Датум на спроведување 29.10.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Не 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

Бр.03-4714/2 од 29.10.2018 година 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка бр.03-4714/2 од 29.10.2018 година 
Пресуда на Основен суд Тетово ПРК-О-209/18 од 27.12.2018 година (наш 
арх.бр.03-441/1 од 29.01.2019 година) со која обвинетите се виновни и им се 
изрекува прекршочна санкција глоба (1.250 евра за правното лице и 125 евра за 
одговорното лице на програмата во правното лице) 

Месец Октомври 

 

8. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани 
 

8.1. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани 
8.2. Тони Ајтовски – одговорно лице во правното лице  

Град Кочани 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Општина Кочани, Општина Виница, Општина Чешиново - Облешево и Општина 
Зрновци 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 14 од Закон за медиуми 

Опис на прекршувањето 
Радиодифузерот во повеќе емисии со различна програмска функција, не ги објави  
нужните административни податоци за уредувачкиот, за авторскиот новинарско – 
реализаторски тим, ниту за датумот на продукцијата 

Пропишани глоби во закон 4.000 евра за правното лице и  500 евра за одговорното лице во правното лице 

Датум на спроведување Успешно спроведена постапка за порамнување 23.11.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

/ 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

/ 

Месец Ноември 
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9. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани 
 

9.1. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани 
9.2. Лазо Димитров– одговорно лице на програмата во правното лице  

Град Кочани 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Општина Кочани, Општина Виница, Општина Чешиново - Облешево и Општина 
Зрновци 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 

Не ги обезбеди информациите што треба да им се направат достапни на 
корисниците, односно не им овозможи на своите корисници лесен, директен и 
постојан пристап најмалку до следниве податоци: полното името на давателот на  
аудиовизуелната медиумска услуга; адресата на седиштето на давателот на  
аудиовизуелната медиумска услуга; податоци за контакт (телефонски број,  
адресата на електронската пошта и/или веб страница, контакт лице за брзо, 
директно и ефикасно стапување во контакт) и информации за надлежното 
регулаторно тело. 

Пропишани глоби во закон 
2.500 евра за правното лице и 250 евра за одговорното лице на програмата во 
правното лице 

Датум на спроведување 14.12.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Не 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

/ 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка бр.03-5371/1 од 14.12.2018 година 

Месец Декември 

 

10. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес 
 
10.1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес 
10.2. Ангелче Здравкин – одговорно лице на програмата во правното лице 

Град Велес 

Подрачје на емитување/на кое 
се врши дејноста 

Општина  Велес, Општина Чашка и Општина Градско 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која е 
прекршена 

Член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 16 од 
Правилникот за заштита на малолетните лица 

Опис на прекршувањето 
Непочитување на правилата за заштита на малолетната публика, односно 
емитување на кинематографскиот филм „Венера и Венус“ (Venus & Vegas), во 
несоодветен период од деноноќието 

Пропишани глоби во закон 
5.000 евра за правното лице и 500 евра за одговорното лице на програмата во 
правното лице 

Датум на спроведување 14.12.2018 година 

Успешно спроведена постапка 
за порамнување 

Да, само за одговорното лице на програмата во правното лице 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

/ 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка само против за правното лице 
бр.03-5370/1 од 14.12.2018 година 

Месец Декември 
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11. Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје 
 
11.1. Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје 
11.2. Мухамер Беќири – одговорно лице во правното лице  

Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Државно 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која 
е прекршена 

Член 14 од Закон за медиуми 

Опис на прекршувањето 
Радиодифузерот во рамките на својот телевизиски програмски сервис емитуван на 1-ви 
ноември 2018 година, во емитуваната програма „Kandili“, не ги објави податоците што е 
должен да ги емитува на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис 

Пропишани глоби во закон 4.000 евра за правното лице и  500 евра за одговорното лице во правното лице 

Датум на спроведување 2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 
(архивски број и датум) 

 

Тек на постапката  

Фаза на прекршочната 
постапката 

Во подготовка е Барање за поведување на прекршочна постапка 

Месец Декември 

 
 

 

12. Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 
 
12.1. Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт   Тетово 
12.2. Реан Саити – одговорно лице на програмата во правното лице   

Град Тетово 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Државно 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која 
е прекршена 

Член 51 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 
Програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, на 1 ноември 2018 година, не ги обезбеди информациите што 
треба да им се направат достапни на корисниците. 

Пропишани глоби во закон 
2.500 евра за правното лице и 250 евра за одговорното лице на програмата во правното 
лице 

Датум на спроведување Успешно спроведена постапка за порамнување 22.01.2019 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 

(архивски број и датум) 
/ 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

/ 

Месец Декември 
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13. Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 
 

13.1. Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт   Тетово 
13.2. Реан Саити – одговорно лице на програмата во правното лице   

Град Тетово 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Државно 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ 
која е прекршена 

Член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и членовите 16, 17 
и 22 став 2  од Правилникот за заштита на малолетните лица 

Опис на прекршувањето 

Во рамките на телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво 
КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово (со претходен назив Трговско 
радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово), емитуван на 1-ви 
ноември 2018 година, епизодата од серијата „72 Hours true crime”, беше емитувана со 
погрешна предупредувачка сигнализација пред почетокот и во несоодветен термин од 
деноноќието, a промотивните најави за играните серијали “The story of Tracy Beaker”, “Being 
Eve” и “Vrima e zezë” не беа обележани со визуелниот знак што ја сигнализира категоријата 
програма што се најавува 

Пропишани глоби во закон 
5.000 евра за правното лице и 500 евра за одговорното лице на програмата во правното 
лице 

Датум на спроведување Успешно спроведена постапка за порамнување 22.01.2019 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 

(архивски број и датум) 
/ 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

/ 

Месец Декември 

 

14. Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 
 

14.1. Трговско радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт   Тетово 
14.2. Еглантина Ламај – одговорно лице во правното лице   

Град Тетово 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Државно 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која 
е прекршена 

Член 14 од Закон за медиуми 

Опис на прекршувањето 

Програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ 
експорт-импорт Тетово, на 1 ноември 2018 година, во дел од емитуваните програми, не 
ги објави податоците што е должен да ги емитува на соодветно место за секоја 
содржина од програмскиот сервис. 

Пропишани глоби во закон 4.000 евра за правното лице и  500 евра за одговорното лице во правното лице 

Датум на спроведување Успешно спроведена постапка за порамнување 22.01.2019 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 

(архивски број и датум) 
/ 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

/ 

Месец Декември 
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Оператори на јавна електронска комуникациска мрежа 

1. Оператор на јавна електронска комуникациска мрежа Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје 
 
1.1. Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје  
1.2. Никола Тасев од Скопје–одговорно лице/управител на операторот на јавна електронска комуникациска 

мрежа  
Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Територија на РМ 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која 
е прекршена 

Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 

На 21-ви јуни 2018 година операторот на јавна електронска комуникациска мрежа 
Друштвото за трговија и услуги ТОТАЛ ТВ ДОО Скопје, кој според нотификацијата од 
Агенцијата за електронски комуникации може да врши дејност на територијата на 
Република Македонија, за своите корисници ги реемитувал програмските сервиси Happy 
TV, Studio B, Aurora TV и BK TV, кои не се опфатени со потврдите за регистрација на 
програмски сервиси издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
што е спротивно на член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, a 
казниво по член 148 став 1 точка 25 и став 2 од истиот Закон. 

Пропишани глоби во закон 
2500 евра во денарска противвредност за правното лице и 250 за одговорното лице на 
правното лице 

Датум на спроведување 10.07.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 

(архивски број и датум) 
/ 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

/ 

Месец Јули 

 

Радија 

1. Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио - Прв 
програмски сервис (МРА1) 

 
1.1. Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 
1.2. Марјан Цветковски – одговорно лице на правното лице, директор на ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА 

Скопје 

Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Територија на РМ 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која 
е прекршена 

Член 14 од Закон за медиуми 

Опис на прекршувањето 
Не објавување на нужните административни податоци за уредувачкиот,  
за авторскиот новинарско – реализаторски тим, ниту за датумот на продукцијата 

Пропишани глоби во закон 
4.000 евра за правното лице и  500 евра за одговорното лице во правното лице на 
правното лице 

Датум на спроведување 30.08.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Да 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 

(архивски број и датум) 
/ 

Тек на постапката Завршена 

Фаза на прекршочната 
постапката 

/ 

Месец Август 
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2. Трговско радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ Скопје 
 

2.1. Трговско радиодифузно друштво РФМ ДООЕЛ Скопје 
2.2. Емилија Евтимова - Гоговска – одговорно лице на програмата во правното лице  

Град Скопје 

Подрачје на емитување/на 
кое се врши дејноста 

Регионално 

Одредба од ЗАAВМУ/ЗМ која 
е прекршена 

Член 67 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Опис на прекршувањето 
Радиодифузерот не спроведуваше најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е 
издадена дозволата во текот на една недела 

Пропишани глоби во закон 
5.000 евра за правното лице и 500 евра за одговорното лице на програмата во правното 
лице 

Датум на спроведување 10.12.2018 година 

Успешно спроведена 
постапка за порамнување 

Не 

Барање за поведување на 
прекршочна постапка 

(архивски број и датум) 
/ 

Тек на постапката Во тек 

Фаза на прекршочната 
постапката 

Барање за поведување на прекршочна постапка бр.03-5316/1 од 10.12.2018 година  
 
Известување (за должноста за спроведување најмалку 80% од програмскиот концепт за 
кој му е издадена дозволата) од Агенцијата до ТРД РФМ бр.03-340 од 06.12.2018 година 

Месец Декември 
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ПРИЛОГ бр. 8 - Постапки во врска со одземање на дозволи за телевизиско или радио емитување  
за 2018 година 
Покренати постапки за одземање дозволи за телевизиско емитување 

1. Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-28 од 25.01.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-28 од 08.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-28 од 08.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Јануари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 
2. Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-40 од 06.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-40 од 16.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-40 од 16.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

3. Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-44 од 06.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-44 од 09.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-44 од 12.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

4. Трговско радиодифузно друштво ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-42 од 06.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-42 од 16.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-42 од 16.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 
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5. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЕРА ДООЕЛ Скопје 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-49 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-49 од 21.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-49 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

6. Трговско радиодифузно друштво ТВ ДУЕ Назми ДООЕЛ Гостивар  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-58 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-58 од 22.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-58 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

7. Трговско радиодифузно друштво ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница – Пласница  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-51 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-51 од 19.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-51 од 20.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

8. Трговско радиодифузно друштво Телевизија КАНАЛ – 21 ДООЕЛ Велес  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-53 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-53 од 13.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-53 од 14.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 
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9. Трговско друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА, Општина Лабуништа ДООЕЛ  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-60 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-60 од 20.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-60 од 20.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

10. Трговско радиодифузно друштво К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-52 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-52 од 22.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-52 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

11. Трговско радиодифузно ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-68 од 09.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-68 од 23.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-68 од 23.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

12. Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ Велес  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-67 од 09.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-67 од 20.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-67 од 20.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 
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13. Трговско радиодифузно друштво ТВ КИСС, Злате ДООЕЛ Тетово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-66 од 09.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-66 од 23.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-66 од 23.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

14. Трговско радиодифузно друштво Т.В.КАЛТРИНА Мазар Татеши, Струга ДООЕЛ  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-69 од 09.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-69 од 23.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-69 од 23.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

15. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ – ЛД ДООЕЛ Кочани  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-93 од 23.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-93 од 01.03.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-93 од 02.03.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Март 2018 година 

 

16. Трговското радиодифузно друштво ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-94 од 26.02.2018 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-94 од 12.03.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-94 од 12.03.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Март 2018 година 
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17. Трговско радио дифузно друштво ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин,Сарај 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-78 од 13.02.2018 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-78 од 26.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-78 од 26.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

18. Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-77 од 13.02.2018 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-77 од 26.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-77 од 26.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

19. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-63 од 15.02.2016 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-127 од 07.03.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-127 од 09.03.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Март 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Март 2018 година 

 

20. Трговско радиодифузно друштво Т.В. КАЛТРИНА Мазар Татеши Струга ДООЕЛ  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-373 од 10.07.2018 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 22 од 
Правилникот за минимални технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање на дозвола за радио и 
телевизиско емитување 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-373 од 19.07.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-373 од 20.07.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Јули 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Јули 2018 година 
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21. Трговско радиодифузно друштво Телевизија ИРИС ДОО Штип  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-415 од 06.08.2018 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-415 од 21.08.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-415 од 22.08.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Август 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Август 2018 година 

 

22. Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-428 од 14.08.2018 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-428 од 30.08.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-428 од 30.08.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Август 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Август 2018 година 

 

23. Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-440 од 29.08.2018 година  

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-440 од 12.09.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-440 од 12.09.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Август 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Септември 2018 година 

 
Покренати постапки кои завршија со одземање на дозволите за телевизиско емитување 

1. Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-43 од 06.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за одземање на дозволата 08-43 од 20.02.2018 година 

Уп1 број и датум на одлука за одземање на дозволата 08-43 од 20.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на одземање Февруари 2018 година 
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2. Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-50 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за одземање на дозволата 08-50 од 22.02.2018 година 

Уп1 број и датум на одлука за одземање на дозволата 08-50 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на одземање Февруари 2018 година 

 

3. Трговско радиодифузно друштво Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-131 од 16.03.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 22 од 
Правилникот за минимални технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање на дозвола за радио и 
телевизиско емитување 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за одземање на дозволата 08-131 од 29.03.2018 година 

Уп1 број и датум на одлука за одземање на дозволата 08-131 од 29.03.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Март 2018 година 

Месец и година на одземање Март 2018 година 

 

4. Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје – во стечај  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-431 од 15.08.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 22 од 
Правилникот за минимални технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање на дозвола за радио и 
телевизиско емитување 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за одземање на дозволата 08-431 од 27.08.2018 година 

Уп1 број и датум на одлука за одземање на дозволата 08-431 од 30.08.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Август 2018 година 

Месец и година на одземање Август 2018 година 

 

5. Трговското радиодифузно друштво РТВ ОРБИС Битола ДООЕЛ - во стечај  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-489 од 16.10.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 22 од 
Правилникот за минимални технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање на дозвола за радио и 
телевизиско емитување 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за одземање на дозволата 08-489 од 30.10.2018 година 

Уп1 број и датум на одлука за одземање на дозволата 08-489 од 01.11.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Октомври 2018 година 

Месец и година на одземање Ноември 2018 година 
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Покренати постапки за одземање дозволи за радио емитување 
 

1. Трговско радиодифизно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-41 од 06.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-41 од 20.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-41 од 20.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

2. Трговско радио дифузно друштво РАДИО ФАМА ДОО Тетово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-54 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-54 од 15.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-54 од 16.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

3. Трговско радиодифузно друштво РАДИО БУМ ДООЕЛ Куманово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-56 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-56 од 13.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-56 од 14.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

4. Трговско радио-дифузно друштво РАДИО АКОРД Кичево  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-55 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-55 од 13.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-55 од 14.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 
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5. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-61 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-61 од 22.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-61 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

6. Трговско радиодифузно друштво Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-57 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-57 од 15.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-57 од 16.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

7. Непрофитна радиодифузна установа УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-62 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-62 од 13.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-62 од 14.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

8. Трговско радиодифузно друштво РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-59 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-59 од 19.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-59 од 20.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 
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9. Трговско радиодифузно друштво Иванчо Пашоски РАДИО ЛАВ ДООЕЛ Охрид  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-48 од 08.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-48 од 22.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-48 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

10. Трговско Радио – Дифузно Друштво Б-97 ДООЕЛ Битола  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-79 од 13.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-79 од 22.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-79 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

11. Трговско радиодифузно друштво КАПИТОЛ РАДИО ДООЕЛ Скопје  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-76 од 13.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-76 од 21.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-76 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

12. Трговско радиодифузно друштво СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-70 од 09.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-70 од 19.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-70 од 20.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 
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13. Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-80 од 14.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-80 од 26.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-80 од 27.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

14.  Трговско радиодифузно друштво ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скопје 

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-81 од 14.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-81 од 16.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-81 од 16.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

15. Трговско радиодифузно друштво ХЕПИРАДИО ДООЕЛ Скопје  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-71 од 09.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-71 од 21.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-71 од 22.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 

 

16. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАТ ДОО Скопје  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-75 од 13.02.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-75 од 26.02.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-75 од 26.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Февруари 2018 година 
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17. Трговско радиодифузно друштво БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-414 од 06.08.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од 
Правилникот за минимални технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање на дозвола за радио и 
телевизиско емитување 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за запирање постапка за 
одземање на дозволата 

08-414 од 21.08.2018 година 

Уп1 број и датум на Решение за запирање на покренатата постапка 
за одземање на дозволата 

08-414 од 22.08.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Август 2018 година 

Месец и година на запирање на постапката Август 2018 година 

 
 
Покренати постапки кои завршиле со одземање дозволи за радио емитување 

1. Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-55 од 15.02.2016 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 80 став 5 од Закон за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за одземање на дозволата 08-35 од 01.02.2018 година 

Уп1 број и датум на одлука за одземање на дозволата 08-35 од 05.02.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Февруари 2018 година 

Месец и година на одземање Февруари 2018 година 

 

2. Трговско радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје  

Уп1 број и датум на предлог до 
 Советот за покренување постапка за одземање на дозволата 

08-260 од 02.05.2018 година 

Одредба од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги/Правилникот за минимални технички, просторни, 
финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио 
и телевизиско емитување, која е повредена 

Член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од 
Правилникот за минимални технички, 
просторни, финансиски и кадровски услови 
за добивање на дозвола за радио и 
телевизиско емитување 

Уп1 број и датум на предлог до Советот за одземање на дозволата 08-260 од 16.05.2018 година 

Уп1 број и датум на одлука за одземање на дозволата 08-260 од 17.05.2018 година 

Месец и година на покренување на постапката Мај 2018 година 

Месец и година на одземање Мај 2018 година 
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ПРИЛОГ БР. 9 - Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери за 2018 година 

Р.Б. 

Назив на радиодифузерот за 
кого е донесено решението за 

бришење од регистарот на 
радиодифузери 

Број и датум 
на решението 

Одредба од 
ЗАВМУ која е 

повредена 
Опис 

1 
Трговско радиодифузно 

друштво 
 КАНАЛ ТРИ ДООЕЛ Дебар 

Уп1 бр.08-5 од 
05.01.2018 г.  

Член 85 став 
1 алинеја 2 
од ЗАВМУ 

Престанок на дозволата по сила на 
закон, со писмена изјава на 

имателот на дозволата, дека 
прeстанува со емитување на 

телевизиска програма 

2 
Трговско радиодифузно 

друштво ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ 
с. Лажани, Долнени 

Уп1 бр. 08-16 од 
24.01.2018 г.  

Член 85 став 
1 алинеја 2 
од ЗАВМУ 

Престанок на дозволата по сила на 
закон, со писмена изјава на 

имателот на дозволата, дека 
прeстанува со емитување на 

телевизиска програма 

3 
Трговско радиодифузно 

друштво Телевизија СИТЕЛ 3 
ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр. 08-43 
од 22.02. 2018 

г. 

Член 85 став 
1 алинеја 4 
од ЗАВМУ 

Престанок на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон, со 
одземање на дозволата од страна 

на Агенцијата 

4 
Трговско радиодифузно 
друштво КАНАЛ ЕДЕН 

ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес 

Уп1 бр.08-50 од 
23.02.2018 г.  

Член 85 став 
1 алинеја 4 
од ЗАВМУ 

Престанок на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон, со 
одземање на дозволата од страна 

на Агенцијата 

5 
Трговско радиодифузно 

друштво Телеканал А1 ДООЕЛ 
Струмица 

Уп1 бр.08-131 
од 30.03.2018 г.  

Член 85 став 
1 алинеја 4 
од ЗАВМУ 

Престанок на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон, со 
одземање на дозволата од страна 

на Агенцијата 

6 
Трговско радиодифузно 

друштво РАДИО СЛОБОДНА 
МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје 

Уп1 бр.08-310 
од 18.05.2018 г. 

Член 85 став 
1 алинеја 4 
од ЗАВМУ 

Престанок на важноста на 
дозволата за радио емитување по 

сила на закон, со одземање на 
дозволата од страна на Агенцијата 

7 

Трговско Радиодифузно 
друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА 
ДООЕЛ Скопје – во стечај (со 

претходен назив Трговско 
Радиодифузно друштво 

ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ 
Скопје) 

Уп1 бр.08-431 
од 31.08.2018 г.  

Член 85 став 
1 алинеја 4 
од ЗАВМУ 

Престанок на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон, со 
одземање на дозволата од страна 

на Агенцијата 

8 

Трговското радиодифузно 
друштво РТВ ОРБИС Битола 

ДООЕЛ - во стечај (со 
претходен назив Трговското 
радиодифузно друштво РТВ 

ОРБИС Битола ДООЕЛ) 

Уп1 бр.08-489 
од 01.11.2018 г.  

Член 85 став 
1 алинеја 4 
од ЗАВМУ 

Престанок на важноста на 
дозволата за телевизиско 

емитување по сила на закон, со 
одземање на дозволата од страна 

на Агенцијата 
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Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

 

 

 

 

 

   

 

Извештај за реализација на Годишниот план за програмски надзор за 2018 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март, 2019 година 

  

  



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

130 

1. Надзор врз работата на радиодифузерите 
 

Во текот на 2018 година Агенцијата спроведе вкупно 68 редовни надзори врз работата на 

радиодифузерите. Во согласност со Годишниот план за вршење програмски надзор, овие надзори се 

однесуваа за четири групи обврски:  

1. за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации 

➢ член 53 – Аудиовизуелна комерцијална комуникација 

➢ член 54 – Спонзорство 

➢ член 55 – Пласирање на производи 

➢ член 98 – Услови за рекламирање и телешопинг 

➢ член 99 – Начин на рекламирање и телешопинг 

➢ член 100 – Времетраење на рекламирање и телешопинг спотовите 

➢ член 101 – Забрана за учество во реклами и телешопинг на одредени лица 

➢ член 103 – Времетраење на рекламирањето кај јавниот радиодифузен сервис 

2. за заштита на малолетните лица од програми што можат да му наштетат 

на нивниот физички, психички или морален развој 

➢ член 50 – Заштита на малолетни лица 

3. за поттикнување и заштита на културниот идентитет 

➢ член 64 – Употреба на јазик 

➢ член 91 – Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни 

продуценти 

➢ член 92 – Обврски на радиодифузерите за емитување музика, за програми изворно 

создадени во Република Македонија и за создавање и емитување домашна документарна и 

домашна играна програма 

4. за други програмски обврски 

➢ член 52 – Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно 

учествување 

➢ член 90 – Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите 

➢ член 93 – Користење на телефонски услуги  со додадена вредност и телефонско гласање 

➢ член 94 – Емитување игри на среќа 
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Редовни програмски надзори во 2018 

период  - јануари  

р.бр. Радиодифузер Констатирани прекршувања 

1 
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија – Прв програмски сервис - МРТ1 
/ 

2 
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија – Втор програмски сервис – МРТ2 
/ 

3 
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија – Прв програмски сервис - МРТ1 

Прекршувања на член 92 ставови 2 и 14 

(изворно создадена програма) 

4 
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија – Втор програмски сервис – МРТ2 

Прекршувања на член 92 ставови 2 и 14 

(изворно создадена програма) 

5 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Сител 
/ 

6 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје  

ТВ Канал 5 
/ 

7 
Трговско радиодифузно друштво  ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Телма 
/ 

8 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Алфа 
/ 

9 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје  

ТВ Алсат-М 
/ 

период  - февруари  

10 
Јавното претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО–ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио – 

Прв програмски сервис  МРА1 
/ 

11 
Јавното претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО - ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио 

- Втор програмски сервис  МРА2 
/ 

12 
Јавното претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА Скопје, Македонско радио - 

Трет програмски сервис (МРА3) 
/ 

период – март  

13 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Сител 
/ 

14 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје  

ТВ Канал 5 
/ 

15 
Трговско радиодифузно друштво  ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Телма 

Прекршување на член 50 став 3 од 

ЗААВМУ и членовите 16, 17 и 22 од 

Правилникот за заштита на малолетници 

16 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Алфа 
/ 

17 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје  

ТВ Алсат-М 

Прекршување на: 

- член 92 став 14 од ЗААВМУ (изворно 

создадена програма во периодот од 7 до 

19 часот) 

18 
Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21- М ДООЕЛ Скопје 

ТВ 21- М 

Прекршување на член 50 став 3 од 

ЗААВМУ и членовите 16 и 22 од 

Правилникот за заштита на малолетници 

19 
Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје 

ТВ ШЕЊА 

Прекршување на: 

- член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (квота 

за изворно создадена програма) 

 

 

 

20 
Трговско радиодифузно друштво  

АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 
Прекршување на: 
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АРТ ЧАННЕЛ -  член 92 став 14 од ЗААВМУ (изворно 

создадена програма во периодот од 7 до 

19 часот) 

-  член 50 став 3 од ЗААВМУ и членовите 

16, 17 и 22 од Правилникот за заштита на 

малолетници 

21 
Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје    

ТВ НОВА 
/ 

период - април 

22 
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија – Прв програмски сервис - МРТ1 
/ 

23 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје  

ТВ Алсат-М 
/ 

24 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Алфа 
/ 

25 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје  

ТВ Канал 5 
/ 

26 
Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Сител 
/ 

27 
Трговско радиодифузно друштво  ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Телма 
/ 

28 
Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје 

Наша ТВ 
/ 

29 
Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип 

ТВ 24 Вести 
/ 

30 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ТВ Канал 5 Плус 
/ 

31 
Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп 

ТВ Сонце 
/ 

32 
Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21- М ДООЕЛ Скопје 

ТВ 21- М 
/ 

33 
Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје 

ТВ ШЕЊА 
/ 

34 

Трговско радиодифузно друштво  

АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

АРТ ЧАННЕЛ 

/ 

35 
Трговско Радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје    

ТВ НОВА 
/ 

период - мај 

36 
Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДООЕЛ - Скопје 

Наша ТВ 
/ 

37 
Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип 

ТВ 24 Вести 

Прекршување на член 50 став 3 од 

ЗААВМУ и член 22 став 2 Правилникот за 

заштита на малолетници  

38 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ПЛУС ДООЕЛ Скопје 

ТВ Канал 5 Плус 
/ 

39 
Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ, Прилеп 

ТВ Сонце 
/ 

период - јуни 

40 Трговско радиодифузно друштво ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ 

Прекршување на: 

- член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (квота 

за изворно создадена програма) 
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41 Трговско радиодифузно друштво КТВ ДООЕЛ Кавадарци 

Прекршување на член 92 ставови 1 и 14 од 

ЗААВМУ (квота за изворно создадена 

програма) 

42 Трговско радиодифузно друштво ТВ Студио ТЕРА Манговски Зоран Битола ДООЕЛ. 
Прекршување на член 52 став 2 од 

ЗААВМУ (прикриено рекламирање) 

43 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА ЕДЕН ДООЕЛ Тетово 

Прекршување на: 

- член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (квота 

за изворно создадена програма) 

- член 50 став 3 од ЗААВМУ и член 19 од 

Правилникот за заштита на малолетници 

- член 100 став 1 од ЗААВМУ 

(надминување на лимити за рекламирање) 

44 Трговско радиодифузно друштво ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово / 

период - јули 

45 Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КОЧАНИ-ЛД ДООЕЛ Кочани 

Прекршување на: 

- член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ (квота 

за изворно создадена програма) 

46 Трговско радиодифузно друштво ТВ ЗДРАВКИН Ангелче Здравкин, ДООЕЛ, Велес 

Прекршување на: 

- член 92 став 1 од ЗААВМУ (изворно 

создадена програма 

- член 50 став 3 (заштита на малолетници)  

47 Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани 

Прекршување на: 

- член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ 

(изворно создадена програма)  

48 Трговско радиодифузно друштво ТВ СВЕТ ДОО Свети Николе 

Прекршување на: 

- член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ 

(изворно создадена програма) 

- член 64 став 3 (јазик на емитување на 

програмата) 

 

 

период  - август 

49 
Трговско Радиодифузно друштво РАДИО АНТЕНА 5 Петров, Јаневски и Гушев ДОО 

Скопје 
/ 

50 Трговско Радиодифузно Друштво Радио Канал 77 ДООЕЛ Штип / 

51 Радиодифузно трговско друштво МЕТРОПОЛИС РАДИО ДОО Скопје / 

период  - септември 

52 Трговско радиодифузно друштво ХЕПИРАДИО ДООЕЛ Скопје / 

53 Трговското радиодифузно друштво ЛАЈФ РАДИО ДООЕЛ Скoпје / 

54 Трговско радиодифузно друштво КАПИТОЛ ФМ ДООЕЛ Скопје / 

55 Радиодифузното трговско друштво РАДИО РОСА - АБ ДООЕЛ Скопје / 

56 ЕФ-ЕМ 90.3-СПОРТСКО РАДИО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје / 

57 Трговско радиодифузно друштво РАДИО ВАТ ДОО Скопје / 

период  - октомври 

58 
Трговско радиодифузно друштво АЛСАТ - М ДОО Скопје  

ТВ Алсат-М 
/ 

59 
Трговско радиодифузно друштво АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Алфа 
/ 

60 
Трговско радиодифузно друштво КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје  

ТВ Канал 5 
/ 

61 

Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Сител 

 

/ 
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62 
Трговско радиодифузно друштво  ТЕЛЕВИЗИЈА МАКПЕТРОЛ ДООЕЛ Скопје 

ТВ Телма 
/ 

период  - ноември 

63 
Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје 

ТВ ШЕЊА 
/ 

64 
Трговско Радиодифузно Друштво КОМПАНИ 21- М ДООЕЛ Скопје 

ТВ 21- М 
/ 

65 Трговското радиодифузно друштво КЛАН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

Прекршување на: 

- член 50 став 3 од Законот и на членовите 

16, 17 и 22 став 2 од Правилникот за 

заштита на малолетници 

66 Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје 

Прекршување на: 

- член 50 став 3 од Законот и членовите 16, 

19 и 22 став 2 од Правилникот за заштита 

на малолетници 

- член 52 од Законот и член 3 од 

Правилникот за програми со наградно 

учествување 

- член 53 став 2 (прикриено рекламирање) 

- член 55 ставови 1 и 5 (пласирање 

производи) 

- 98 од Законот и член 14 став 4 од 

Правилникот за нови рекламни техники 

(рекламирање на поделен екран) 

период  - декември 

67 
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија – Прв програмски сервис - МРТ1 
/ 

68 
Јавно радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје 

Македонска телевизија – Втор програмски сервис – МРТ2 
/ 
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2. Надзор врз работата на операторите на јавни електронски комуникациски мрежи 
 

Во текот на 2018 година Агенцијата спроведе вкупно 67 редовни надзори врз работата на 

операторите на јавни електронски комуникациски мрежи. Надзорот се изврши врз исполнувањето на 

обврските утврдени во следните членови од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги: 

• член 50 став 5 – „Операторите на јавни електронски комуникациски мрежи можат да 

емитуваат или реемитуваат програмски сервиси со порнографија само во кодиран облик. 

Забрането е емитување или реемитување на детска порнографија“. 

 

• член 64 став 2 – „Доколку програмските сервиси што се реемитуваат преку јавни 

електронски комуникациски мрежи се титлуваат на јазик различен од јазикот на кој 

оригинално се произведени, мора да бидат титлувани на македонски јазик, или на јазикот 

на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во 

Република Македонија, освен телешопингот и рекламите“. 

 

• член 141 – „Доколку Агенцијата врз основа на извршен програмски надзор согласно со овој 

закон утврди дека оператор реемитува програмски сервис кој не е регистриран согласно 

со овој член, Агенцијата во рок од седум дена од извршениот програмски надзор ќе донесе 

решение со кое ќе му наложи на операторот веднаш да го исклучи реемитувањето на 

програмскиот сервис“. 

 

• член 143 – „Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на домашни 

радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено 

дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување и врз основа на 

регулирани авторски права и сродни права, согласно со Законот за авторските права и 

сродните права“. 
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Редовни програмски надзори во 2018 

период - јануари  

р.бр. Оператор Констатирани прекршувања 

1  ГЛОБАЛСАТ ДООЕЛ Скопје / 

2  ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Кавадарци / 

3 ТРАНШПЕД ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје / 

4  БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево  / 

период - февруари  

5 КАБЕЛ-НЕТ ДОО Струмица / 

6 НЕОТЕЛ ДОО Скопје / 

7 ПЕТ НЕТ ДОО Гевгелија / 

8 ВИНСАТ КАБЕЛ ДОО Виница / 

9 АЛТРА САТ Охрид / 

10 ИНФЕЛ КТВ Охрид / 

период - март  

11 РОБИ ДООЕЛ Штип / 

12 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје / 

13 СКУПИ КАБЛЕ ДОО Скопје / 

14 МУЛТИМЕДИЈА НЕТ Куманово / 

15 КАБЕЛ ДОО Струмица / 

16 СПАЈДЕР НЕТ Гевгелија / 

17 КДС КАБЕЛ НЕТ Прилеп / 

период - април 

18 ОНЕ.ВИП Скопје / 

19 ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИЈА Скопје / 

20 СКРЕМБЛ Ново Село / 

21 КАБЛЕКАЛЛ Кичево / 

22 ИП СИСТЕМС Куманово / 

23 ВВВ ИНТЕРНЕТ ГРУП Куманово / 

период - мај 

24 КАБЕЛ Л НЕТ Лабуништа / 

25 ВИВА НЕТ Берово / 

26 СИГНАЛ-НЕТ ДООЕЛ Куманово член 141 

27 КДС-ВТ ДООЕЛ Пробиштип / 

28 КОМБО 2003 ДОО Куманово член 141 

29  МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л НЕТ Гостивар / 

30 ТЕЛЕНЕТ КОМ ДОО Тетово член 141 

период - јуни 

31 КАБЕЛ АС КТВ увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод / 

32  МОБИ СЕРВИС Кривогаштани / 

33 КАНАЛ 16 Ресен / 

34 ТОТАЛ ТВ Скопје член 141 

период - јули 

35 АЛТРА САТ Охрид / 

36 КАБЕЛ НЕТ Прилеп / 

37  ПЕТ НЕТ Гевгелија                                                                                         /  

38 ВИНСАТ КАБЕЛ Виница / 

 

период  - август 

39 ИНЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Кавадарци / 

40 КАБЕЛ НЕТ Струмица член 141 

file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/mart/ROBI.pdf
file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/mart/M.Telekom.pdf
file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/mart/Skupi.pdf
file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/mart/Multimedia%20Net%20Skopje.pdf
file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/mart/Kabel%20DOO%20Strumica.pdf
file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/mart/Spajder%20Net%20Gevgelija.pdf
file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/april/ONE%20VIP.pdf
file:///C:/Users/l.gjurkovic/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/извештаи/редовни/april/Digi%20Plus%20Multimedija.pdf
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41  КАБЕЛ ДОО Струмица                                                                                       / 

42 МУЛТИМЕДИЈА НЕТ Куманово / 

43  ТРАНШПЕД ТРЕЈД Скопје                                                                       / 

44 РОБИ ДООЕЛ Штип / 

период - септември 

45 ГЛОБАЛСАТ Скопје / 

46 ИНФЕЛ КТВ Охрид / 

47 ИП СИСТЕМС Куманово член 141 

48 КАБЛЕКАЛЛ Кичево / 

49 МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК Л  Гостивар / 

50 СКРЕМБЛ Ново Село / 

51 СПАЈДЕР НЕТ Гевгелија / 

период - октомври 

52 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје / 

53 НЕОТЕЛ Скопје / 

54 СИГНАЛ-НЕТ ДООЕЛ Куманово / 

55 КОМБО 2003 ДОО Куманово / 

56 ТОТАЛ ТВ Скопје / 

57 ОНЕ.ВИП Скопје / 

период - ноември 

58 БИВ ПИРАМИДА ДООЕЛ с.Звегор Делчево / 

59 ВИВА НЕТ Берово / 

60 ТЕЛЕНЕТ КОМ Тетово / 

61 КДС ВТ Пробиштип / 

62 СКУПИ КАБЛЕ Скопје / 

63 КАБЕЛ Л НЕТ ЛАБУНИШТА / 

64 КАНАЛ 16 РЕСЕН / 

период - декември 

65 КАБЕЛ АС КТВ ДООЕЛ Македонски Брод / 

66 МОБИ СЕРВИС Кривогаштани / 

67 ОВЕР ТХЕ ТОП Скопје / 
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3. Надзор врз работата на давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 

Во Годишниот план за вршење програмски надзор за 2018 година беше предвидено редовниот 

програмски надзор врз давателите на аудиовизуелни медиумски услуги по барање да се спроведе двапати 

во текот на годината. Во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 

евидентирани се два субјекти. Надзорот се изврши врз исполнувањето на обврските утврдени во следните 

членови од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги: 

• член 49 – „Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да објавуваат односно 

пренесуваат кинематографски дела надвор од периодот утврден во договорите со 

имателите на правата“. 

 

• член 50 – „Давателите на аудиовизуелни медиумски услуги не смеат да емитуваат 

програми кои може сериозно да му наштетат на физичкиот, психичкиот или моралниот 

развој на малолетните лица, особено програми кои содржат порнографија или непотребно 

насилство“. 

 

• член 60 – „Давателите на аудиовозуелни медиумски услуги по барање, тогаш кога тоа е 

изводливо и со соодветни средства, треба да го промовираат производството и 

пристапот до европски аудиовизуелни дела.“ 

 

Редовни програмски надзори во 2018 

р.бр. период Давател по барање Констатирани прекршувања 

1 април  МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје / 

2 мај ОНЕ.ВИП Скопје / 

3 
ноември 

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД Скопје / 

4 ОНЕ.ВИП Скопје / 
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Вкупните остварени приходи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2018 година 

изнесуваат 139.969.819,00 денари. Овие приходи се остварени од следните извори: 

- Приходи од финансирање на радиодифузната дејност и наплата на радиодифузна такса во 

износ од 73.514.887,00 денари; 

- Приходи остварени од надоместоци за дозволи за телевизиско и радио емитување во износ од 

56.946.825,00  денари; 

- Приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на аудиовизуелни 

медиумски услуги по барање во износ од 8.574.874,00 денари; 

- Приходи од транзитни фактури во износ од 667.087,00 денари; 

- Приходи од позитивни курсни разлики во износ од  711,00 денари и 

- Други приходи во кои влегуваат и тендерските документации во износ од 265.435,00 денари. 

Согласно Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.132/17 од 20.09.2017 година), од Буџетот на Република Македонија се 

одвојуваа средства за финансирање на радиодифузната дејност во висина од 0,5%, чии корисници беа: 

-  ЈП Македонска радио-телевизија; 

-  ЈП Македонска радиодифузија и  

- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Во 2018 година, Министерството за информатичко општество и администрација на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги и исплати 71.400.000,00 денари, наменети за финансирање на 

радиодифузната дејност. Исплатата се одвиваше на месечно ниво, односно месечниот износ што го 

добиваше Агенцијата изнесуваше 5.950.000,00 денари.  

Во однос на горенаведеното за радиодифузната такса, вкупните приходи кои се остварија од наплата на 

истата за 2018 година изнесуваат 73.514.887,00 денари, од кои 2.114.887,00 денари се прибрани средства 

по однос на наплата на радиодифузна такса, додека 71.400.000,00 денари се средства од Буџетот на 

Република Македонија, наменети за финансирање на Агенцијата. 

Вкупно остварените средства од дозволи за телевизиско и радио емитување во 2018 година изнесуваат 

56.946.825,00 денари. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплаќање, односно 

непочитување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник 

на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), ја 

одзеде дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија СИТЕЛ 3 ДООЕЛ Скопје и ТРД КАНАЛ 

ЕДЕН ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Велес. Од регистарот на радиодифузери, по други основи, се избришани и 

следните радиодифузери:  

- ТРД ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени;  

- ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица;  

- ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА НОВА ДООЕЛ Скопје;  

- ТРД РТВ ОРБИС Битола и 

- ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА. 

Сите останати радиодифузери, по основ на издадени фактури, го платија надоместокот за дозвола за 

телевизиско или радио емитување. 

Согласно член 142 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), 
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Агенцијата остварува приходи и од надзор за реемитување програмски сервиси и од даватели на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање. Тие приходи во 2018 година изнесуваат 8.574.874,00 денари. 

Во 2018 година се остварени и приходи од транзитни фактури во износ од 667.087,00 денари. Тие се 

остварени од издадени транзитни фактури од страна на Агенцијата за потрошена електрична енергија, за 

одржување лифтови и платформа и за одржување и сервисирање на системот за греење, ладење и 

вентилација.  

Приходите од позитивни курсни разлики изнесуваат 711,00 денари. 

Агенцијата, исто така, оствари и други приходи во износ од 265.435,00 денари, од кои 240.000,00 денари се 

уплатите за тендерски документации за јавни конкурси за доделување дозволи за емитување на ТВ и радио 

програми. 

Структурата на вкупните приходи е претставена во Прилог бр.1, составен дел на Извештајот. 

Вкупно направените расходи во 2018 година изнесуваат 77.877.129,00 денари.  

Направените расходи се однесуваат на следните цели: 

- потрошени суровини и материјали, односно за набавка на ситен инвентар во употреба, за набавка 

на горива за службените моторни возила, за набавка на канцелариски материјали, тонери, средства за 

лична хигиена, за потрошена вода, за плаќање на комунална хигиена, за набавка на потрошен 

информатички материјал, се потрошени средства во износ од 769.578,00 денари; 

- потрошена електрична енергија во која влегува и потрошувачката на ЧИЛЕРОТ и топлинска енергија 

во износ од 2.462.719,00 денари; 

- за инвестиционо одржување на средствата, односно за редовно одржување и сервисирање на 

службените возила, миење на службените возила, за одржување и сервис на компјутерскиот систем на 

Агенцијата, за одржување на системот за мониторирање на Агенцијата, за одржување на постојната 

веб страна  на Агенцијата, за одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми 

(НАВС), за одржување (превентивно) на системот за електронски регистар на јавни телекомуникациски 

мрежи за потребите на Агенцијата, за одржување на модулот за архивско работење и одржување на 

интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско работење, за одржување и сервис на 

фотокопир апарати, принтери и факс апарати, за одржување на противпожарна – СПРИНКЛЕР 

инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати, за ангажирање фирма за 

водоинсталатерски и електричарски услуги, за одржување и сервисирање на системот за ладење, 

греење и вентилација, како и за техничко одржување лифтови и платформа, се потрошени средства во 

износ од 3.140.344,00 денари; 

- за печатарски услуги се потрошени средства во износ од 105.218,00 денари; 

- за поштенски трошоци, за телефонски давачки во кои влегуваат мобилната и фиксната телефонија 

како и за други давачки за превозни услуги, се потрошени средства во износ од 1.237.503,00 денари; 

- за издатоци за репрезентација се потрошени средства во износ од 410.490,00 денари; 

- за наемнина за користење градежни објекти, односно средства наменети за изнајмување на простор 

за колокација на ИКТ опрема на 8 различни локации во Република Македонија се потрошени средства 

во износ од 1.177.720,00 денари; 

- за издатоци за судски и административни такси, за издатоци за набавка на весници, стручна 

литература и интернет пристап на електронски изданија на Службен весник на Република Македонија 

и за учество на семинари, работилници, конференции, советувања и сл. се потрошени средства во 

износ од 378.153,00 денари; 
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- за расходи за технички преглед и регистрација на службените моторни возила се потрошени 

средства во износ од 16.747,00 денари; 

- за провизија за платен промет и банкарска провизија се потрошени средства во износ од 84.949,00 

денари; 

- за предвремена отплата на кредитот, камата за кредитот, отплата на ануитетот, една рата за 

кредитот за месец јануари 2018 година, односно за предвремена отплата на кредитот и негово целосно 

затварање се потрошени средства во износ од 7.280.798,00 денари; 

- за осигурување на опремата која ја поседуваме, како и деловниот објект на Агенцијата, за 

осигурување на службените моторни возила, за осигурување за автоодговорност при регистрација, за 

зелени картони и патничко осигурување се потрошени средства во износ од 256.108,00 денари; 

- за исплата на патни трошоци, дневници за службени патувања во земјата и странство се потрошени 

средства во износ од 1.783.854,00 денари; 

- за јубилејни награди се потрошени средства во износ од 53.478,00 денари; 

- за други надоместоци за вработените се потрошени средства во износ од 768.590,00 денари;  

- за надоместоци за членовите на Советот на Агенцијата, како и за надомест на трошоци за патување 

(превоз до работа и од работа) се потрошени средства во износ од 8.177.950,00 денари; 

- за пресметани негативни курсни разлики се потрошени средства во износ од 629,00 денари; 

- за годишна членарина во меѓународната платформа на регулаторни тела (ЕПРА) се потрошени 

средства во износ од 189.172,00 денари; 

- за други видови членарини се потрошени средства во износ од 800,00 денари; 

- за договорни услуги, односно за ангажирање на привремени вработувања преку Агенција за 

привремени вработувања, и тоа: надворешни соработници за мониторинг во сектор за програмски 

работи, правници во сектор за правни работи, еден надворешен соработник во сектор за стратешко 

планирање и авторски права, еден надворешен соработник во сектор за поддршка на работата на 

директорот и на советот, надворешни соработници во сектор за информатичка поддршка и општи 

работи, за ангажирање на едно лице возач, за ангажирање на биро за преведување и одржување на 

хигиената во деловните простории се потрошени средства во износ од 5.676.230,00 денари; 

- за адвокатски услуги се потрошени средства во износ од 349.894,00 денари; 

- за нотарски услуги и услуги од извршители се потрошени средства во износ од 28.627,00 денари;  

- за други лични и интелектуални услуги наменети за обуки за вработените во Агенцијата се 

потрошени средства во износ од 486.464,00 денари; 

- за анализа на родовите прашања, за податоци од електронското мерење на гледаноста на ТВ 

програмите, за податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на 

телевизиските станици, за истражување на мислењето на публиката и за изработка на студија за 

утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување 

на државно ниво се потрошени средства во износ од 1.701.248,00 денари; 

- за изработка на ТВ и радио спот за кампања против сексизмот во медиумите, за спроведена набавка 

во 2017 година, во 2018 година се потрошени средства во износ од 330.495,00 денари; 

- за други расходи, односно за интернет дистрибутивниот систем на Централен регистар, за 

ревизорски услуги, за интернет конекција со хостирање на WEB страната на Агенцијата, за службени 

огласи, за доставување сигнал за системот за мониторинг на медиумските содржини за потребите на 

Агенцијата (за опрема која се испорача согласно ИПА проектот 2011) и за други трошоци се потрошени 

средства во износ од 3.525.672,00 денари; 

- за исплата на рати за купеното службено моторно возило за потребите на Агенцијата се потрошени 

средства во износ од 396.168,00 денари; 

- за извршена набавка на видео опрема се потрошени средства во износ од 35.330,00 денари; 

- за набавка на овлажнувачи на воздух - јонизатори се потрошени средства во износ од 250.000,00 

денари; 
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- за набавка на друга опрема се потрошени средства во износ од 5.450,00 денари; 

- за дигитален сертификат за електронски потпис на токен, за ISO сертификација, воведување нов 

стандард за квалитет ISO (9001:2015) и за софтвер – систем за управување со документи (ДМС) – 

надградба на постојниот интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење се 

потрошени средства во износ од 1.160.525,00 денари; 

- за помошти и донации, односно за финансиска помош за справување со последиците од пожарите 

во пошироката околина на градот Атина – Република Грција, на Црвен Крст на Република Македонија 

се префрлени средства во износ од 1.000.000,00 денари и 

- за исплата на бруто плати на вработените во стручната служба се потрошени средства во износ од 

34.636.226,00 денари.  

 

Структурата на вкупните расходи е претставена во Прилог бр.1, составен дел на Извештајот. 

Вкупно реализираните приходи во 2018 година, во однос на вкупно остварените расходи во 2018 година, се 

поголеми за 62.092.690,00 денари.  

Сметководствената вредност на основните средства во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

услуги на крајот на 2018 година изнесува 231.617.368,00 денари. Пресметаната амортизација (исправка на 

вредноста) за 2018 година изнесува 15.866.724,00 денари.  

По годишната сметка за 2018 година имаме побарувања  во износ од 625.383,00 денари. Тие се однесуваат 

на побарувања по основ на данок на додадена вредност. 

Вкупните побарувања на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по основ на издадени 

фактури во минати години, според годишната сметка за 2018 година изнесуваат 23.803.419,00 денари.   

Вкупните обврски кои ги има Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кон доверителите, 

според годишната сметка за 2018 година изнесуваат 2.515.957,00 денари. Станува збор за се уште 

недоспеани обврски.  

Агенцијата, според годишната сметка за 2018 година, има обврска за уплата на данок на добивка во износ 

од 4.143.989,00 денари. 
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                                                                                                            Прилог бр.1 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2018 ГОДИНА 

А РАСХОДИ 

 

Поставка Расходи 
Планирано 

2018 

Реализирано 

2018 

 Вкупно расходи 115.079.000,00 77.877.129,00 

400 Потрошени материјали 1.400.000,00 769.578,00 

400002 Ситен инвентар во употреба 100.000,00 6.190,00 

400100 Потрошено гориво, мазиво и сл. 450.000,00 167.188,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 274.000,00 231.413,00 

400500 Потрошени материјали за лична хигиена, вода и сл. 358.000,00 262.508,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 118.000,00 102.279,00 

400900 Потрошени резервни делови 100.000,00 0,00 

401 Потрошена енергија 3.500.000,00 2.462.719,00 

401000 Потрошена електрична енергија 2.500.000,00 2.066.695,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 1.000.000,00 396.024,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 10.176.600,00 3.140.344,00 

402010 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли 500.000,00 97.219,00 

402020 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-мебел 30.000,00 0,00 

402030 
Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-хардвер и 

софтвер 
8.081.600,00 2.308.024,00 

402040 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема 1.093.000,00 652.218,00 

402050 Поправка, одржување на градежни објекти 472.000,00 82.883,00 

403 Други услуги 472.000,00 105.218,00 

403400 Печатарски услуги 472.000,00 105.218,00 

404 Превозни транспортни услуги 1.765.000,00 1.237.503,00 

404500 Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.) 450.000,00 220.410,00 

404600 Телефонски давачки, давачки за тел. и слично 1.300.000,00 1.011.093,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 15.000,00 6.000,00 

405 Издатоци за реклама,пропаганда и репрезентација 1.050.000,00 410.490,00 

405000 Издатоци за репрезентација 1.050.000,00 410.490,00 

408 Наемнини 1.480.000,00 1.177.720,00 

408000 Наемнина за корис градежни објекти 1.400.000,00 1.177.720,00 

408100 Наемнина за користење опрема 40.000,00 0,00 

408500 Останати видови наемнини 40.000,00 0,00 

409 Други материјални расходи 1.430.000,00 394.900,00 

409000 Судски и административни такси 200.000,00 166.928,00 

409100 Издатоци за стручна литература 300.000,00 152.865,00 

409200 Расходи за учество на семинар,советување и сл, 230.000,00 58.360,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 60.000,00 16.747,00 

409500 Расходи за одржување на конгреси, работилници 640.000,00 0,00 

410 Провизија за платен промет 160.000,00 84.949,00 

410100 Провизија за платен промет 110.000,00 66.003,00 
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410200 Банкарска провизија   50.000,00 18.946,00 

411 Кредити и камати за кредити 7.400.000,00 7.280.798,00 

411000 Кредити и камата за кредити 7.400.000,00 7.280.798,00 

412 Премии за осигурување 700.000,00 256.108,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 500.000,00 186.879,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила 200.000,00    69.229,00 

413 Дневници за службени патувања и патни трошоци 2.340.000,00 1.783.854,00 

413000 Дневници за службени патувања во земјата 200.000,00 66.748,00 

413100 Дневници за службени патувања во странство 450.000,00 376.317,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата 100.000,00 22.935,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство 760.000,00 692.805,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј. 100.000,00 60.760,00 

413500 
Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во 

странство 
700.000,00 562.604,00 

413720 Др. надом. во врска со служ. пат. во странство 30.000,00 1.685,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 9.292.000,00 9.000.018,00 

414000 Надомест за трошоци за превоз до работа и од работа 150.000,00 112.629,00 

414800 Јубилејни награди 162.000,00 53.478,00 

414900 Други надоместоци 900.000,00 768.590,00 

414901 Други надоместоци-Членови на Совет на Агенцијата 8.080.000,00 8.065.321,00 

415 Негативни курсни разлики 0,00 629,00 

415000 Негативни курсни разлики 0,00 629,00 

416 Членарини 250.000,00 189.972,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации 250.000,00 189.972,00 

417 Интелектуални и други услуги 18.230.000,00 8.572.958,00 

417100 Договорни услуги 11.692.000,00 5.676.230,00 

417400 Адвокатски услуги      360.000,00 349.894,00 

417500 Нотарски услуги        50.000,00 28.627,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги     1.526.000,00 486.464,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражување 4.248.000,00 1.701.248,00 

417900 Други услуги од правни лица 354.000,00 330.495,00 

418 Останати други расходи 5.054.000,00 3.525.672,00 

418800 Други расходи 5.054.000,00 3.525.672,00 

441 Средства за опрема 8.198.000,00 686.948,00 

441000 Купување на канцелариски мебел 300.000,00 0,00 

441100 Купување на моторни возила 3.498.000,00 396.168,00 

441200 Купување-набавка на информа. и видео опрема 4.100.000,00 35.330,00 

441500 Купување-набавка на друга опрема 300.000,00 255.450,00 

442 Други капитални средства 1.949.000,00 1.160.525,00 

442100 Откуп на патенти, лиценци и други права 1.949.000,00 1.160.525,00 

450 Помошти, донации и други давања на субјекти 0,00 1.000.000,00 

450100 Помошти, донации и други давања на субјекти 0,00 1.000.000,00 

460 Вкалкулирани плати 40.232.400,00 34.636.226,00 

460000 Нето плати и нодомести на плати 26.435.000,00 23.191.203,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 2.928.000,00 2.093.265,00 

460300 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување 7.245.000,00 6.234.529,00 
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460310 Придонес за вработување 485.000,00 415.614,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 2.938.000,00 2.528.435,00 

460330 Придонес за професионално заболување 201.400,00 173.180,00 
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Б ПРИХОДИ 

 

Ставка Приходи 
Планирано 

2018 

Реализирано 

2018 

 

 

Приходи од финансирање на радиодифузната 

дејност и наплата на радиодифузна такса 
52.695.000,00 73.514.887,00 

 
Приходи од дозволи за телевизиско и радио 

емитување 
53.934.000,00 56.946.825,00 

 

Приходи од надзор за реемитување на програмски 

сервиси и од даватели на оператори на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање 

8.100.000,00 8.574.874,00 

 Приходи од транзитни фактури 350.000,00 667.087,00 

 Приходи од позитивни курсни разлики 0,00 711,00 

 Други приходи 0,00 265.435,00 

 Вкупно 115.079.000,00 139.969.819,00 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

148 

Прилог бр.2 

  РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА  ЗА 2018 ГОДИНА  

ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  

РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2018 ГОДИНА  

КОИ НЕ СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Ставка Приходи Реализирани 

средства 

 Приходи од финансирање на радиодифузната дејност и наплата на 

радиодифузна такса 
73.514.887,00 

 Приходи од дозволи за телевизиско и радио емитување 56.946.825,00 

 Приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од 

даватели на оператори на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 
8.574.874,00 

 Приходи од транзитни фактури 667.087,00 

 Приходи од позитивни курсни разлики 711,00 

 Други приходи 265.435,00 

 Вкупно 139.969.819,00 

 

 

ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2018 ГОДИНА  

КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ГРУПИРААТ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

400 Потрошени материјали 262.508,00 

400500 Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл. 262.508,00 

401 Потрошена енергија 2.462.719,00 

401000 Потрошена електрична енергија 2.066.695,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 396.024,00 

404 Превозни транспортни услуги 1.237.503,00 

404500 Поштарина (писма, печ. материјал, пакети и сл.)                                                                   220.410,00 

404600 Телефонски давачки, давачки за тел. и слично                                                        1.011.093,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 6.000,00 

405 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 410.490,00 

405000 Издатоци за репрезентација 410.490,00 

408 Наемнини 1.177.720,00 

408000 Наемнина за користење градежни објекти                                                                               1.177.720,00 

408100 Наемнина за користење на опрема 0,00 

408500 Останати видови наемнини 0,00 

409 Други материјални расходи                                                                                                 394.900,00 

409000 Судски и административни такси                                      166.928,00 

409100 Издатоци за стручна литература 152.865,00 

409200 Расходи за учество на семинар, советување и сл, 58.360,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 16.747,00 

409500 Расходи за одржување на конгреси, работилници 0,00 
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410 Провизија за платен промет                                                                      84.949,00 

410100 Провизија за платен промет 66.003,00 

410200 Банкарска провизија                                                                            18.946,00 

411 Кредити и камати за кредити 7.280.798,00 

411000 Кредити и камати за кредити 7.280.798,00 

412 Премии за осигурување 256.108,00 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 186.879,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила                                                           69.229,00 

413 Дневници за службени патувања и патни трошоци 1.783.854,00 

413000 Дневница за службени патувања во земјата 66.748,00 

413100 Дневница за службени патувања во странство 376.317,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за службен пат во земјата 22.935,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за службен пат во странство 692.805,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на службен пат во земјата 60.760,00 

413500 Надомест за трошоци за ноќевање на службен пат во странство 562.604,00 

413720 Други надоместоци во врска со службени патувања во странство 1.685,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 9.000.018,00 

414000 Надомест на трошоци за превоз до работа и од работа 112.629,00 

414800 Јубилејни награди 53.478,00 

414900 Други надоместоци 768.590,00 

414901 Други надоместоци – членови на Совет на Агенцијата 8.065.321,00 

415 Курсни разлики 629,00 

415100 Негативни курсни разлики 629,00 

416 Членарини 189.972,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации                                               189.972,00 

417 Интелектуални и други расходи 6.162.694,00 

417100 Договорни услуги 5.676.230,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги 486.464,00 

418 Останати други расходи 3.525.672,00 

418800 Други расходи                                                       3.525.672,00 

441 Средства за опрема 396.168,00 

441000 Купување на канцелариски мебел 0,00 

441100 Купување на моторни возила 396.168,00 

442 Други капитални средства 1.160.525,00 

442100 Откуп на патенти, лиценци и други права 1.160.525,00 

450 Помошти, донации и други давања на субјекти 1.000.000,00 

450100 Помошти, донации и други давања на субјекти 1.000.000,00 

460 Вкалкулирани плати 34.636.226,00 

460000 Нето плати и надомести на плати 23.191.203,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 2.093.265,00 

460300 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување 6.234.529,00 

460310 Придонес за вработување 415.614,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 2.528.435,00 

460330 Придонес за професионално заболување 173.180,00 

 Вкупно 71.423.453,00 
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ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 2018 ГОДИНА 

КОИ  СЕ ГРУПИРАНИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

СЕКТОР ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ И НА СОВЕТОТ 

403 Други услуги 105.218,00 

403400 Печатарски услуги                                                       105.218,00 

 Вкупно 105.218,00 

 

СЕКТОР ЗА ПРОГРАМСКИ РАБОТИ 

417 Интелектуални и други услуги 330.495,00 

417900 Други услуги од правни лица 330.495,00 

 Вкупно 330.495,00 

 

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ 

417 Интелектуални и други услуги 378.521,00 

417400 Адвокатски услуги                                                 349.894,00 

417500 Нотарски услуги                                                       28.627,00 

 Вкупно 378.521,00 

 

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ И ЛОГИСТИКА 

402 Инвестиционо одржување на средствата 3.043.125,00 

402030 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа, хардвер и софтвер                                                          2.308.024,00 

402040 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-опрема                                                         652.218,00 

402500 Поправка, одржување на градежни објекти 82.883,00 

 Вкупно 3.043.125,00 

 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА И ОПШТИ РАБОТИ 

400 Потрошени материјали 507.070,00 

400002 Ситен инвентар во употреба. 6.190,00 

400100 Потрошено гориво, мазиво и сл. 167.188,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 231.413,00 

400500 Потрошени матер. за лична хигиена, вода и сл. 0,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 102.279,00 

400900 Потрошени резервни делови 0,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 97.219,00 

402010 Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа-леки коли                                                          97.219,00 

441 Средства за опрема 290.780,00 

441200 Купување-набавка на машини, уреди, инструменти 35.330,00 

441500 Купување-набавка на друга опрема 255.450,00 
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 Вкупно 895.069,00 

 

 

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА 

417 Интелектуални и други услуги 1.701.248,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражувања 1.701.248,00 

 Вкупно 1.701.248,00 

 

 

Групирањето на трошоците по организациона структура е направено врз основа на надлежноста на секој 

соодветен сектор за спроведување на одредена активност на Агенцијата. 
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СПОРЕДБЕНА  АНАЛИЗА  НА РЕАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ  

НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ  ВО 2018 ГОДИНА,  

ВО ОДНОС НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ИСТИТЕ ВО ПРЕТХОДНАТА 2017 ГОДИНА 

 

Во прилог е табела за реализирани приходи и расходи во 2017 и 2018 година (Прилог бр.2.1). 

Кога ќе се изврши споредба на реализираните приходи во 2018 година со реализираните приходи во 2017 

година, може да се забележи следново: 

Прибраните средства по основ на финансирање на радиодифузната дејност и наплата на радиодифузна 

такса во 2017 година, во износ од 42.268.113,00 денари, се пониски во споредба со овие средства од 2018 

година, кои изнесуваат 73.514.887,00 денари. Во 2018 година, од вкупните прибрани средства за оваа 

намена, 2.114.887,00 денари се прибрани средства по однос на наплата на радиодифузна такса, додека 

71.400.000,00 денари се средства од Буџетот на Република Македонија, наменети за финансирање на 

Агенцијата. 

Наплатените средства од дозволи за телевизиско или радио емитување во 2017 година изнесуваат 

57.360.228,00 денари и тие средства се повисоки во однос на 2018 година, кои изнесуваат 56.946.825,00 

денари. Во 2018 година поради неплаќање е одземена дозволата на два радиодифузери, а по други основи 

престанаа со работа и други пет радиодифузери. 

Надоместокот за надзор од операторите кои реемитуваат програмски сервиси и од давателите на 

аудиовизуелни медиумски услуги по барање во 2017 година изнесуваше 8.165.238,00 денари, додека во 

2018 година истиот е повисок и изнесува 8.574.874,00 денари.  

Во 2017 година имаме средства коишто се уплатени од страна на Буџетот на Република Македонија и истите 

беа строго наменски за финансирање на активностите на  Агенцијата за време на изборниот процес, 

согласно Изборниот законик. Во 2018 година нема средства за оваа намена. 

Во 2017 година се остварени и приходи од камати, средства по видување и позитивни курсни разлики во 

износ од 4.811,00 денари, додека по истиот основ во 2018 година се остварени помали средства и истите 

изнесуваат 711,00 денари. 

Од други приходи, односно приходи остварени од издадени транзитни фактури од страна на Агенцијата за 

потрошена електрична енергија, за одржување лифтови и платформа, за одржување и сервисирање на 

системот за греење, ладење и вентилација и уплата за тендерска документација во 2017 година се 

остварени средства во износ од 677.790,00 денари, кои во 2018 година изнесуваат 667.087,00 денари, и 

други остварени приходи во износ од 265.435,00 денари.  

Разликите помеѓу реализираните расходи на одредени ставки во 2017 и 2018 година се од следните 

причини: 

На позицијата (402030), Поправки изврш. на добрата, сервис, монтажа – хардвер и софтвер, во 2017 година 

беа реализирани 357.489,00 денари, додека во 2018 година беа исплатени 2.308.024,00 денари. Поголем 

дел од овие средства во 2018 година беа наменети за одржување на системот за мониторирање на 

Агенцијата.  

На позицијата (409500), Расходи за одржување на конгреси, во 2017 година беа реализирани 536.905,00 

денари, додека во 2018 година на оваа ставка не беа потрошени парични средства. Овие средства во 2017 

година беа наменети за организирање на меѓународна регулаторна конференција за медиуми и свеченост 

по повод 20 (дваесет) години постоење на Агенцијата. 
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На расходната ставка (411000), Кредити и камати за кредити, во 2018 година се потрошени средства во 

износ од 7.280.798,00 денари  наменети за предвремена отплата на кредитот, камата за кредитот, отплата 

на ануитетот, една рата за кредитот за месец јануари 2018 година, односно за предвремена отплата на 

кредитот и негово целосно затварање. Во 2017 година по истиот основ се исплатени 12.834.423,00 денари. 

На расходната ставка (417), Интелектуални и други услуги (договорни услуги), во 2018 година има исплатено 

средства во износ од 8.572.958,00 денари, додека во 2017 година беа потрошени средства во износ од 

6.875.575,00 денари. Разликата на сооднос на потрошени средства е резултат на тоа што во 2017 година за 

време на изборните активности беа ангажирани надворешни соработници за мониторинг и Агенцијата ја 

користеше опремата за мониторинг набавена со национално кофинансирање од ИПА проектот 2011. Во 

2018 година има потрошено повеќе средства, од причина што во Агенцијата се реализираа привремени 

вработувања преку Агенција за привремени вработувања, и тоа: надворешни соработници за мониторинг 

во сектор за програмски работи, правници во сектор за правни работи, еден надворешен соработник во 

сектор за стратешко планирање и авторски права, еден надворешен соработник во сектор за поддршка на 

работата на директорот и на Советот, надворешни соработници во сектор за информатичка поддршка и 

општи работи, едно лице возач и биро за преведување. 

На расходната ставка (420300), Други расходи за меѓународна соработка - ИПА  проект, во текот на 2017 

година се исплатени средства во износ од 7.746.887,00 денари, додека во текот на 2018 година нема 

средства за оваа намена. Разликата на сооднос на потрошени средства е резултат на тоа што во 2017 

година Агенцијата целосно ги исплати средствата за национално кофинансирање од ИПА проектот 2011 на 

Агенцијата. 

На позицијата (441200), Набавка на информатичка опрема, во 2017 година се потрошени средства во износ 

од 2.435.160,00 денари, додека во 2018 година се потрошени средства во износ од 35.330,00 денари. 

Средствата во 2017 година беа наменети за набавка на ИКТ (Информатичка комуникациска технологија) 

опрема – компјутери и за набавка на ИКТ средства. 

На позицијата (441500), Набавка на друга опрема, во 2018 година се потрошени средства во износ од 

255.450,00 денари. Најголем дел од овие средства беа наменети за набавка на овлажнувачи на воздух - 

јонизатори. Во 2017 година, не се потрошени средства за набавка на друга опрема. 

На позицијата (442100), за откуп на патенти, лиценци и други права во 2018 година се потрошени средства 

во износ од 1.160.525,00 денари, додека во 2017 година се потрошија 56.050,00 денари. Разликата е од 

причина што во 2018 година се потрошија средства за ISO сертификација, воведување нов стандард за 

квалитет ISO (9001:2015) и за софтвер – систем за управување со документи (ДМС) – надградба на 

постојниот интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење.  

На позицијата (450100), Помошти, донации и други давања на субјекти, во 2018 година се потрошени 

1.000.000,00 денари, кои беа донација за Црвениот Крст на Република Македонија, односно беа наменети 

за финансиска помош за справување со последиците од пожарите во пошироката околина на градот Атина 

– Република Грција. Во 2017 година не се потрошени средства на оваа ставка. 

На расходнатата ставка (460), Вкалкулирани плати, во 2017 година се потрошени средства во износ од 

35.894.249,00 денари, додека во 2018 година потрошените средства изнесуваат 34.636.226,00 денари.  
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Прилог бр.2.1 

Реализирани приходи и расходи во 2017 и 2018 година  

А РАСХОДИ 

Поставка Расходи 
Реализирано 

2017 

Реализирано 

2018 

 Вкупно расходи 90.027.617,00 77.877.129,00 

400 Потрошени материјали 609.214,00 769.578,00 

400002 Ситен инвентар во употреба 1.800,00 6.190,00 

400100 Потрошено гориво,мазиво и сл. 167.831,00 167.188,00 

400300 Потрошени канцелариски материјали 129.078,00 231.413,00 

400500 Потрошени матер.за лична хигиена, вода и сл. 289.914,00 262.508,00 

400700 Потрошени други материјали и суровини 20.591,00 102.279,00 

401 Потрошена енергија 2.451.863,00 2.462.719,00 

401000 Потрошена електрична енергија 2.028.468,00 2.066.695,00 

401100 Потрошена топлинска енергија 423.395,00 396.024,00 

402 Инвестиционо одржување на средствата 842.194,00 3.140.344,00 

402010 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-леки коли 57.641,00 97.219,00 

402030 
Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-хардвер и 

софтвер 
357.489,00 2.308.024,00 

402040 Поправки изврш. на добрата,сервис,монтажа-опрема 286.807,00 652.218,00 

402050 Поправка, одржување на градежни објекти 140.257,00 82.883,00 

403 Други услуги 279.064,00 105.218,00 

403400 Печатарски услуги 279.064,00 105.218,00 

404 
Превозни транспортни услуги 

1.250.557,00 1.237.503,00 

404500 Поштарина (писма,печ.материјал,пакети и сл.) 275.030,00 220.410,00 

404600 Телефонски давачки,давачки за тел. и слично 973.366,00 1.011.093,00 

404900 Други давачки за превозни услуги 2.161,00 6.000,00 

405 Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација 404.672,00 410.490,00 

405000 Издатоци за репрезентација 404.672,00 410.490,00 

408 Наемнини 1.116.784,00 1.177.720,00 

408000 Наемнина за користење градежни објекти 1.116.784,00 1.177.720,00 

409 Други материјални расходи 877.767,00 394.900,00 

409000 Судски и административни такси 47.140,00 166.928,00 

409100 Издатоци за стручна литература 176.089,00 152.865,00 

409200 Расходи за учество на семинар,советување и сл. 93.956,00 58.360,00 

409300 Расходи за регистрација на моторни возила 23.677,00 16.747,00 

409500 Расходи за одржување на конгреси 536.905,00 0,00 

410 Провизија за платен промет 93.314,00 84.949,00 

410100 Провизија за платен промет 78.696,00 66.003,00 

410200 Банкарска провизија 14.618,00 18.946,00 

411 Кредити и камати за кредити 12.834.423,00 7.280.798,00 

411000 Кредити и камати за кредити 12.834.423,00 7.280.798,00 

412 Премии за осигурување 235.913,00 256.108,00 



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

155 

412100 Премии за осигурување недвижности и права 174.688,00 186.879,00 

412200 Премии за осигурување на моторни возила 61.225,00 69.229,00 

413 Дневници за службени патувања и патни трошоци 1.474.407,00 1.783.854,00 

413000 Дневници за службени патувања во земјата 70.320,00 66.748,00 

413100 Дневници за службени патувања во странство 259.467,00 376.317,00 

413200 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во земјата 20.960,00 22.935,00 

413300 Надомест за трошоци за превоз за сл.пат во странство 593.082,00 692.805,00 

413400 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во земј. 54.302,00 60.760,00 

413500 Надомест за трошоци за ноќевање на сл.пат во странство 442.782,00 562.604,00 

413720 Др.надом.во врска со служ.пат. во странство 33.494,00 1.685,00 

414 Надоместоци на трошоци на работници и граѓани 8.910.556,00 9.000.018,00 

414000 Надомест за трошоци за превоз до работа и од работа 93.426,00 112.629,00 

414800 Јубилејни награди 0,00 53.478,00 

414900 Други надоместоци 740.778,00 768.590,00 

414901 Други надоместоци – Членови на Совет на Агенцијата 8.076.352,00 8.065.321,00 

415 Негативни курсни разлики 3.331,00 629,00 

415000 Негативни курсни разлики 3.331,00 629,00 

416 Членарини 150.480,00 189.972,00 

416300 Членарини на меѓународни и други организации 150.480,00 189.972,00 

417 Интелектуални и други услуги 6.875.575,00 8.572.958,00 

417100 Договорни услуги 4.998.314,00 5.676.230,00 

417400 Адвокатски услуги 137.674,00 349.894,00 

417500 Нотарски услуги 40.791,00 28.627,00 

417700 Други лични и интелектуални услуги 64.630,00 486.464,00 

417800 Други неспомнати услуги-истражување 1.607.500,00 1.701.248,00 

417900 Други услуги од правни лица 26.666,00 330.495,00 

418 Останати други расходи 5.080.661,00 3.525.672,00 

418800 Други расходи 5.080.661,00 3.525.672,00 

42 Средства за посебни намени 7.746.887,00 0,00 

420300 Други расходи за меѓународна соработка-Ипа проект 7.746.887,00 0,00 

441 Средства за опрема 2.831.328,00 686.948,00 

441100 Купување на моторни возила 396.168,00 396.168,00 

441200 Купување набавка на информатичка и видео опр. 2.435.160,00 35.330,00 

441500 Купување-набавка на друга опрема 0,00 255.450,00 

442 Други капитални средства 56.050,00 1.160.525,00 

442100 Откуп на патенти,лиценци и други права 56.050,00 1.160.525,00 

450 Помошти, донации и други давања на субјекти 0,00 1.000.000,00 

450100 Помошти и други давања на субјекти 0,00 1.000.000,00 

460 Вкалкулирани плати 35.894.249,00 34.636.226,00 

460000 Нето плати и нодомести на плати 24.030.554,00 23.191.203,00 

460200 Персонален данок на плати и надомест на плати 2.171.664,00 2.093.265,00 

460300 Придонес за пензиско и инвалидско осигурување 6.461.355,00 6.234.529,00 

460310 Придонес за вработување 430.764,00 415.614,00 

460320 Придонес за здравствено осигурување 2.620.441,00 2.528.435,00 

460330 Придонес за професионално заболување 179.471,00 173.180,00 
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Б ПРИХОДИ 

Ставка Приходи 
Реализирано 

2017 

Реализирано 

2018 

 
Приходи од финансирање на радиодифузна дејност и 

наплата на радиодифузна такса 
42.268.113,00 73.514.887,00 

 
Приходи од надоместок за дозволи за телевизиско и радио 

емитување 
57.360.228,00 56.946.825,00 

 

Приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси 

на оператори на јавна електронска комуникациска мрежа и од 

даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање 

8.165.238,00 8.574.874,00 

 Буџет на РМ 3.174.497,00 0,00 

 
Приход од камати, средства по видување и позитивни курсни 

разлики 
4.811,00 711,00 

 Други приходи 677.790,00 265.435,00 

 Приходи од транзитни фактури  667.087,00 

 Вкупно 111.650.677,00 139.969.819,00 

 

 

        

 

 

 


