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Промовирано ДВД за медиумска писменост наменето за основните училишта  
 

  

 
 

  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учество на Конференција за политичкиот плурализам во медиумите надвор од изборна кампања 
 

  
 

 
 
 

Останатите говорници на настанот, го потенцираа значењето на саморегулацијата во медиумите и градењето на систем за заштита на 
политичкиот плурализам, а дел од дискусијата ги опфати и искуствата од европските земји во поглед на политичкиот плурализам во 
медиумските содржини. 
 

 

 

Во рамки на заложбите за поттикнување развој на медиумска писменост, Агенцијата на 25 
јануари го промовираше првиот проект на неколку членки на Мрежата за медиумска 
писменост – ДВД наменето за основните училишта во Република Македонија. Проектот го 
финансираше Агенцијата, а го поддржаа Бирото за развој на образованието, и 
Министерството за образование, кое во наредниот период ќе ја изврши дистрибуцијата на 
ДВД-то, до сите основни училишта во Република Македонија. 
 

 
 Како што истакна директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, важноста на овој проект е 

двојна, бидејќи од една страна, наставниците добиваат конкретни пишани и видео материјали 
од кои ќе можат да се инспирираат и кои ќе можат да ги користат како нагледни средства со 
што медиумската писменост посуштински влегува во основните училишта, а од друга страна, 
соработката во Мрежата и надвор од неа полека но сигурно функционира.   

 

 

 

На настанот се обратија и претставници на Високата школа за новинарство и односи со јавноста, Конеду глобал, Евротинк – Центар за 
европски стратегии и Народниот правобранител, кои говореа за содржината на материјалите со кои дадоа придонес кон проектот и воедно 
изразија задоволство од досегашната меѓусебна соработка. Материјали за ДВД-то обезбедија и Агенцијата, Македонскиот институт за 
медиуми, Метаморфозис, НВО Инфоцентар, Транспарентност Македонија и Хелсиншки комитет за човекови права. 
 

Во организација на Македонскиот институт за медиуми и Советот на Европа, на 24 јануари во 
Скопје се одржа конференција посветена на политичкиот плурализам во медиумското 
известување, во период надвор од изборна кампања. Целта на конференцијата беше да се 
поттикне дискусија за ова важно прашање меѓу релевантните чинители во земјава и вклучувајќи ги 
искуствата и трендовите во европските земји, да се понудат препораки за унапредување на 
моменталната состојба.  

 
 

 
 

Во сесијата посветена на механизмите за промовирање на политичкиот плурализам во 
медиумските содржини во Македонија, излагање имаше директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, кој ги посочи правната рамка на регулаторот и досегашните 
активности на Агенцијата по ова прашање, како и препораките за поттикнување на 
политичкиот плурализам во медиумите. Дел од препораките се однесуваа на 
почитувањето на професионалните стандарди – во контекст на обезбедување политички 
плурализам; организирање дебати, тркалезни маси и работилници каде ќе се претстават 
заедничките заложби на сите чинители од медиумската заедница; медиумите да 
обезбедат разновидно претставување на различните политички и идеолошки групи, 
вклучувајќи ги и малцинските ставови и интереси, како и да обезбедат еднаков третман 
за различните политички гледишта.  
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Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците - Годишен извештај за 2017г. и за четвртиот 

квартал од 2017г. 
 

За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беа изработени два извештаи со податоци за досегот на 
радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – Годишен извештај за 2017 година и извештај за четвртиот 
квартал од 2017 година. 
 
Двата извештаи се достапни на веб страницата на Агенцијата www.avmu.mk. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Надзори врз радиодифузери 
 
Врз ТВ Канал 5, ТВ Сител, ТВ Телма, ТВ Алсат-М, ТВ Алфа и Македонска Радиотелевизија МРТ 1, Агенцијата изврши редовен програмски 
надзор за законски одредби кои се однесуваат на обврските – годишно да произведуваат и емитуваат најмалку 10 часа, а јавниот радиодифузен 
сервис најмалку 30 часа домашна документарна програма во периодот од 7,00 до 23,00 часот и обврската годишно да произведуваат и 
емитуваат најмалку 20 часа, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 30 часа домашна играна програма во периодот од 7,00 до 23,00 часот. Со 
надзорите беше констатирано дека радиодифузерите постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ. 
  
Извршен е и еден контролен административен надзор врз Радио Лав од Охрид, за обврските на сопствената програма да објави податоци за 
сопственичка структура, одговорен уредник/уредници, извори на финансирање во претходната година и снимка од објавата да достави до 
Агенцијата. Надзорот покажа дека е постапено согласно одредбите од Законот за медиуми. 
 
Надзори врз печатени медиуми  
 
Агенцијата изврши контролен административен надзор врз ИНДЕПЕНДЕНТ БАЛКАН ЊУС, издавач на весникот „Независен“, со цел да утврди, 
дали откако му е изречена мерка-опомена, ја исполнил обврската на видно место за секој поединечен носител на содржина, да обезбеди 
објавување на податоци за седиштето, одговорните лица и уредништвото на издавачот на медиумот, податоци за печатницата, датумот на 
печатење или препечатување, како и бројот на печатени примероци. Надзорот покажа дека е отстрането претходното прекршување на Законот 
за медиуми.  
 

Надзори врз оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 

Агенцијата врз кабелските оператори Траншпед Трејд од Скопје, Бив Пирамида од Делчево, Инел Интернационал од Кавадарци и Глобалсат од 
Скопје, изврши редовен програмски надзор во однос на правилата за емитување или реемитување програмски сервиси со порнографија во 
кодиран облик, титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ, регистрација на програмски сервиси во 
Агенцијата и реемитување на програмски сервиси само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за 
обезбедување на ТВ или радио емитување. Надзорот покажа дека не се констатирани прекршувања. 
 
За истите законски одредби, Агенцијата изврши и еден вонреден програмски надзор, врз Тотал ТВ Скопје, каде беше констатирано дека 
кабелскиот оператор за своите корисници реемитувал програмски сервиси, коишто не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски 
сервиси од Агенцијата. Поради сторениот прекршок му е изречена мерка-опомена, со налог за исклучување на реемитувањето на спорните 
програмски сервиси. 
 

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  
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