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Претставници на ОБСЕ/ОДИХР во работна посета на АВМУ 
  

 

 

  

 

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. Посебен акцент на средбата беше ставен на предлог-законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, при што Агенцијата повторно истакна дека предложените измени ја загрозуваат независноста на регулаторот 
и не придонесуваат за подобрување на состојбите во медиумската област. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мислење од Комисијата за заштита од дискриминација во однос на претставка за мизогинија и сексизам на програмите на три радио 

станици 
 

Во врска со поднесената претставка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за заедничката кампања во сопствена 
продукција на Сити Радио, Клуб ФМ и Метрополис Радио Мрежа, Комисијата за заштита од дискриминација на РМ до Агенцијата, достави 
Допис – мислење со кое се утврдува вознемирување по родова основа направено од страна на Сити радио, кое предизвикува повреда на 
достоинството на жената, со спотовите од кампањата за прееманципираните жени емитувани на 30 октомври 2017 година.  
 
Дописот од Комисијата за заштита од дискриминација на РМ е достапен на веб страната на Агенцијата.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Делегација на ОБСЕ/ОДИХР, предводена од заменик шефот на одделот за избори, Ричард 
Лапин и советничката за избори во ОБСЕ/ОДИХР Тамара Отиашвили, на 22 февруари беше во 
работна посета на Агенцијата, при што го претстави конечниот извештај на Набљудувачката 
мисија за локалните избори, одржани на 15 и 29 октомври 2017 година. Помеѓу останатото, во 
Извештајот е наведено дека „АААВМУ ја докажа својата професионалност во тек на изборите, 
целосно остварувајќи го својот мандат“. 
 

 

 

 

 

 

 

Реакција на Агенцијата - На новинарите да им се овозможи непречено вршење на работата 

Во врска со реакцијата на ТВ 21 дека нивен новинар бил попречен да постави прашање на прес-конференција во Министерството за 
надворешни работи, Агенцијата преку соопштение укажа дека е неопходно новинарите да можат непречено да ја вршат својата работа, 
особено кога станува збор за прашања од посебен јавен интерес. 

Агенцијата потсети дека улогата на медиумите и отвореноста на институциите кон нив е од клучно значење во современите демократски 
општества, бидејќи само на тој начин се овозможува отворање и учество во пошироки јавни дебати, слободно создавање на јавното мислење и 
формирање критички ставови. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ул. Македонија бр. 38, 1000 Скопје 

Тел.  (02) 3103400 факс: (02) 3103401 

е-пошта: contact@avmu.mk  веб страница:  www.avmu.mk  

  

Надзори врз радиодифузери 
 
Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз МРТ 1 и МРТ 2, за законските одредби коишто се однесуваат на обврските за 
исполнување на квотата за изворно создадена програма; употреба на јазикот во програмските содржини; правилата за заштита на 
малолетните лица; спонзорство и нови рекламни техники; обврските при обезбедување квизови или други облици на наградно учество; како и 
за користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласење. Надзорот покажа дека МРТ 1 и МРТ 2, не ја исполниле 
квотата за изворно создадена програма во РМ, а за непочитувањето на оваа обврска им беше изречена мерка-опомена. Врз програмските 
сервиси МРТ 1 и МРТ 2, извршен е и редовен административен надзор за обврските кои се однесуваат на објава импресум, информации 
достапни за корисниците и идентификација на радиодифузерот, при што не се констатирани прекршувања.  
 
Контролни програмски и административни надзори беа спроведени врз неколку радиодифузери. Контролен програмски надзор за обврските 
коишто се однесуваат на квотата за емитување на најмалку 50% програма изворно создадена во РМ на македонски јазик или на јазиците на 
немнозинските заедници, беше извршен врз ТВ Алсат-М, ТВ Телма и ТВ Арт Чаннел. Надзорот покажа дека овие медиуми во целост 
постапиле по претходно изречената мерка-опомена. За обврските при емитување на квизови или други облици на наградно учество, 
контролен надзор беше извршен врз ТВ Алфа, каде се утврди дека во целост е постапено по предходната мерка-опомена.  Надзор за 
почитувањето на обврската за исполнување на квотата за емитувана музика, се изврши врз ТВ Нова, каде беше констатирано дека 
телевизијата и понатаму ги прекршува одредбите од ЗААВМУ, поради што и беше изречена мерка-опомена.  
 
Контролен административен надзор Агенцијата изврши врз ТВ Телма и ТВ Арт Чаннел, со цел да утврди дали е отстрането прекршувањето 
кое се однесува на обврската за објава на импресум. Надзорот покажа дека двата радиодифузера во целост постапиле по претходно 
изречените мерки-опомена. Дополнително врз ТВ Арт Чаннел беше спроведен и контролен надзор за да се утврди дали се обезбедени 
информации коишто треба да им се направат достапни на корисниците. За необезбедувањето на овие информации на ТВ Арт Чаннел му е 
изречена мерка – опомена. 
  
Надзори врз оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 
Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори ВИНСАТ КАБЕЛ од Виница, ИНФЕЛ–КТВ од Охрид, КАБЕЛ-НЕТ од 
Струмица, НЕОТЕЛ од Скопје, ПЕТ НЕТ од Гевгелија и АЛТРА – САТ 2000 од Охрид, за законските одредби кои се однесуваат на обврските 
за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ и за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата. 
Со надзорите беше констатирано дека кабелските оператори постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ. 
 
Врз операторот на јавна електронска комуникациска мрежа Тотал ТВ од Скопје, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да утврди 
дали е постапено по претходно изречената мерка-опомена, за реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата. 
Надзорот покажа дека операторот во целост постапил по претходно изречената мерка. 
 
Надзори врз печатени медиуми 

 
Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 28 печатени медиуми, со цел да констатира дали истите објавиле податоци за 
седиште, уредништво, печатница, тираж и датум на печатење или препечатување. Со надзорот е констатирано дека 26 печатени медиуми ја 
исполниле обврската од Законот за медиуми, додека делумно ја исполниле печатените медиуми Храна и вино и Шења. 
 

Контролен административен надзор Агенцијата спроведе врз ИВ-АН ПРИНТ 16 издавач на магазинот „Штипски глас“ и врз ЈЕНИ БАЛКАН 
издавач на магазинот „Бахче“, со цел да констатира дали постапиле по решението за преземање мерка-опомена, упатено заради 
неисполнување на обврската за објавување на податоци за седиште, уредништво, печатница, тираж и датум на печатење или 
препечатување. И двата печатени медиуми во целост постапиле по решението кое претходно им беше упатено од Агенцијата. 
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