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Донесено Упатство за медиумско претставување за време на референдумот 

Советот на Агенцијата, по завршување на јавната расправа на 34-та седница одржана на 17 август 2018 година го донесе Упатството за 
медиумско претставување за време на референдумот. 

Во Упатството се содржани правилата за комерцијалните радиодифузери и јавниот радиодифузен сервис, во однос на начинот на известување 
и медиумско претставување во дневно информативните емисии, посебни информативни и други програми, правилата за објавување резултати 
од испитувања на јавното мислење, платената јавна пропаганда, известувањето во деновите на референдумскиот молк. 

 

Соопштение во врска со јавната пропаганда за референдумот  
 
Во однос на дилемите, кои се појавија кај радиодифузерите, за начинот на емитување на платената јавна пропаганда во врска со референдумот, 
Агенцијата на 8 август преку соопштение за јавност, потсети дека до 17 август 2018 година трае јавна расправа за Препораките на Агенцијата за 
медиумско претставување за време на референдумот.   
 
Имајќи предвид дека јавната пропаганда беше започната, Агенцијата посочи дека во меѓувреме, радиодифузерите треба да ги почитуваат 
одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно платената јавна пропаганда да ја емитуваат во рамки на лимитот 
за рекламирање од 12 минути на секој реален час, јасно одвоена од другите содржини и со јасно означен нарачател. Притоа, на сите 
заинтересирани субјекти треба да им се обезбедат еднакви услови за пристап до времето за рекламирање, со еднакви цени за сите. 
 
За ваквиот свој став, Агенцијата ја извести Државната изборна комисија и писмено и на заеднички состанок, а по повод Појаснувањето што го 
даде ДИК за медиумите и медиумското претставување на 3 август 2018 година. Агенцијата посочи дека тоа што Законот за референдум утврдува 
дека овластениот предлагач во случајов Собранието на Република Македонија, може да води јавна пропаганда, не значи дека има „привилегиран 
пристап“ до медиумите, ниту во поглед на користењето на времето, ниту во поглед на цените за рекламирање.  
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Претстојниот референдум тема на состанокот со претставниците на ОБСЕ/ОДИХР 
 
   

 

Во однос на Појаснувањето на ДИК за медиумите и медиумското претставување, Агенцијата го повтори својот став дека на сите заинтересирани 
субјекти треба да им се обезбедат еднакви услови за пристап до платената јавна пропаганда, со еднакви цени за сите. 

 

Делегација на ОБСЕ/ОДИХР, предводена од вишиот советник за избори, Стивен Мартин на 8 август 
во седиштето на Агенцијата за аудио аудиовизуелни медиумски услуги со претседателот на Советот 
на Агенцијата, Лазо Петрушевски и претставници на стручната служба разговараа 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 прецизни правила за начинот на 
известување на медиумите и емитувањето јавна пропаганда, се изготвени насоки за однесувањето 
на медиумите во овој период. 
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Отворена јавна расправа за Нацрт-Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и 
телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси 

Агенцијата на 24 август отвори јавна расправа за текстот на Нацрт-Методологијата за мониторинг на изборното медиумско претставување преку 
радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборни процеси.   

Потребата за овој документ произлезе од измените во Изборниот законик поврзани со изборното медиумско претставување и надлежностите на 
Агенцијата, а во него се содржани сите релевантни одредби за медиумското претставување за време на избори и се прецизира начинот на кој 
Агенцијата го врши мониторингот. 

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози да учествуваат во јавната расправа, и истите во писмена форма 
да ги достават по електронски пат на contact@avmu.mk, најдоцна до 22 септември 2018 година.  

Изготвена студија за регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми 
 
За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со експертска помош на Советот на Европа изготвена е студијата 
„Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај“. Во неа е направена компаративна анализа на законодавствата на 
земјите-членки на Европската Унија во однос на онлајн медиумите, нивното дефинирање, регулирање и се даваат препораки за можни измени и 
дополнувања на правната рамка.  
 
Анализата покажува дека во земјите-членки на ЕУ, материјалниот опсег на регулаторната рамка за медиуми е ограничен на аудиовизуелни 
медиумски услуги, како што е дефинирано со Директивата на АВМУ, поради што не ги опфаќа онлајн медиумите кои главно не се аудиовизуелни. 
Сепак, во неколку земји, како што се наведува во студијата, може да се најдат дефиниции за онлајн медиуми (или електронски медиуми или слични 
концепти), или во Законот за аудиовизуелни услуги или почесто, во конкретни закони за медиуми. Студијата е достапна на веб страницата 
www.avmu.mk на македонски и англиски јазик, а наскоро ќе биде преведена и на албански. 

 

 

Анализа на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2017 година 
 
Агенцијата во август ја објави анализата на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2017 година, во 
која се претставени податоците за вкупниот број и структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија, обезбедени од 
јавниот радиодифузен сервис и комерцијалните радиодифузери. 
 
Анализата е направена од аспект на работните места на коишто вработените биле ангажирани во радиодифузерите (новинари, уредници, 
управители, технички кадар, реализаторски кадар, маркетинг и преостанат кадар), како и од аспект на степенот на образование, полот, статусот 
(редовен работен однос или хонорарно ангажирани) и нивната етничка припадност. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

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

  

 

Надзори врз радиодифузери, печатени медиуми и ОЈЕКМ 

Радиодифузери  
 
Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз ТВ Канал 8, ТВ Кочани ЛД, ТВ Свет и ТВ Здравкин, за законските одредби коишто се однесуваат 
на обврските за заштита на малолетните лица, правилата за емитување комерцијални комуникации, обврските при емитување квизови или други 
облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа. 
Надзорот покажа дека на програмата на ТВ Здравкин од Велес, на 4 јули 2018 година, се емитувани повеќе играни програми без сигнализација за 
заштита на малолетните лица во текот на нивното емитување, додека кинематографскиот филм „Венера и Вегас“ (Venus & Vegas) е емитуван во 
несоодветен период од деноноќието. За стореното прекршување на радиодифузерот му е изречена мерка-опомена. 

Врз истите телевизии извршен е и редовен административен надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да се направат 
достапни за корисниците и за идентификација на радиодифузер. Непочитување на обврската за објава на импресум е утврдена кај ТВ Канал 8, 
додека кај ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин, непочитување на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни за 
корисниците. За сторените прекршувања на овие радиодифузери им е изречена мерка-опомена. 

За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио 
или телевизиско емитување, извршен е вонреден административен надзор врз ТВ Нова – во стечај, при што се утврди дека телевизијата не ги 
исполнува минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник. ТВ Нова – во стечај на 15 август 2018 година, ја извести Агенцијата дека 
сите затекнати вработени со денот на отварање на стечајна постапка, се одјавени од страна на стечајниот управник, во телевизијата нема 
вработени лица, туку по отворањето на стечајната постапка, за потребите на стечајната постапка од страна на стечајниот управник ангажирани се 
две лица. Поради неисполнување на минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и 
кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување, Советот на Агенцијата на 37-та седница одржана на 30 август 2018 
година на ТВ Нова – во стечај и ја одзеде дозволата за телевизиско емитување.  
 
Контролен административен надзор извршен е врз радиото БИ КИ АЛ од Битола, каде беше констатирано дека се исполнети минималните 
кадровски услови за работа, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола 
за радио и телевизиско емитување. Радиото БИ КИ АЛ до Агенцијата достави документација од која е видно дека во радиостаницата се вработени 
вкупно три лица, од кои две со висока стручна спрема, ангажирани како новинари.  
Контролен надзор врз радиото БИ КИ АЛ е извршен и за да се утврди дали е постапено по мерката-опомена, изречена заради необјавување на 
податоци за сопственичка структура, одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година. Надзорот покажа дека 
на 29 август 2018 година, радиото БИ КИ АЛ до Агенцијата има доставено снимка од објавата на потребните податоци, од која е видно дека во 
целост е исполнета оваа законска обврска.  
 
Печатени медиуми 
 
Врз Друштвото за производство, услуги и трговија ЗАМАН ДООЕЛ Скопје, издавач на неделниот весник Заман, извршен е контролен 
административен надзор за да се утврди дали е постапено по мерката-опомена, изречена заради необјавување на податоци за бројот на печатени 
примероци во изданието бр.1155, кое го опфаќа периодот од 28 август – 3 септември 2018 година. Надзорот покажа дека во целост е постапено 
по решението за преземање мерка, односно е острането прекршувањето на член 14 став 1 од Законот за медиуми. 

 
ОЈЕКМ 

 
За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите кои ги реемитуваат 
кабелските оператори, извршен е редовен програмски надзор врз операторите Кабел, Кабел-Нет, Инел Интернационал, Мултимедиа-Нет, Роби и 
Траншпед Трејд. Надзорот врз Кабел-Нет од Струмица покажа дека програмските сервиси Fight Box, Film Box, Film Box Extra, Film Box Arthouse и 
Docu Box кои операторот ги реемитува, не се опфатени со потврдите за регистрација на програмските сервиси издадени од Агенцијата, поради 
што му е изречена мерка-опомена. Кај останатите оператори не се констатирани прекршувања. 
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