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Советот на Агенцијата отвори постапка за донирање на финансиски средства 

Имајќи предвид дека човечката трагедија не познава граници и сочувствувајќи со семејствата на жртвите од пожарите кои ја зафатија Република 
Грција, Советот на Агенцијата на седницата одржана на 26 јули, донесе заклучок да се отвори постапка за донирање на финансиски средства за 
настраданите, во висина од 1.000.000 денари. 

На 31 јули Агенцијата одржа прес-конференција на којашто ги презентираше Нацрт – препораките за 
медиумското известување на радиодифузерите за време на претстојниот референдум, врз основа на кои 
ќе се врши мониторинг на Јавниот радиодифузен сервис и на комерцијалните радиодифузери. Потребата 
за овие препораки произлезе поради немање прецизни правила во Законот за референдум и други облици 
на непосредно изјаснување на граѓаните, за начинот на известување на медиумите, емитувањето јавна 
пропаганда и почитувањето на молкот.  
 
Нацрт-препораките се достапни на веб страната www.avmu.mk и се отворени за јавна консултација до 17 
август, за кои Агенцијата очекува конструктивни забелешки и релевантни предлози, од сите засегнати 
страни, а особено од медиумите.  
 

Соопштенија за јавност на Агенцијата  

Во јули, во неколку наврати беа објавувани соопштенија за јавност. Агенцијата 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 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.  

По реакцијата на дел од фоторепортерите на кои за време на лидерската средба на политичките партии во Клубот на пратеници на 18 јули, не им 
беше овозможено да си ја вршат слободно својата професионална задача, Агенцијата апелираше да се најде соодветен начин, на медиумските 
работници да им се овозможи слободен пристап до сите настани што се од јавен интерес дури и во услови кога се воспоставени посебни 
безбедносни мерки. Таа потсети дека зачувувањето на достоинството на новинарската професија е особено важно и од тие причини е 
неприфатливо арогантно и недолично однесување кон претставниците на медиумите. 
 
Агенцијата согласно заложбите за отворено и транспарентно работење и иницијативата на Владата на РМ за отчетност за трошоците на носителите 
на јавни функции ја извести јавноста за трошоците на директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2018 
година.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Јули, 2018г.                                                                                                                                                                            Бр. 07/2018 

Претставени Нацрт-препораки за медиумското известување на радиодифузерите за време на референдумот 
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КЗД одлучи да не поведува постапка против ТВ Алфа поради дискриминација 
   
Комисијата за заштита од дискриминација достави допис до Агенцијата дека нема да покрене постапка против ТВ Алфа за дискриминација по 
етничка основа сторена во емисијата „Миленко Неделковски шоу“ емитувана на 27.01.2018 година, бидејќи емисијата е самостоен надворешен 
проект и оти телевизијата пред почетокот на емитувањето се оградила од изнесените ставови. 
 
Агенцијата посочи дека ваквите тврдења се неточни, бидејќи Законот јасно и недвосмислено ја лоцира одговорноста кај радиодифузерите за сите 
содржини емитувани на нивната програма, дотолку повеќе што емисијата не е емитувана во живо туку е однапред снимена и ТВ Алфа можела 
уреднички да интервенира. Агенцијата изрази надеж дека Комисијата ќе го преиспита ставот за неповедување постапка против ТВ Алфа.  

 

 

Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година  
 

Агенцијата во јули ја објави Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година, во која е опфатено економското 
работење на радиодифузерите во 2017 година, односно податоците за вкупните приходи, уделите на радиодифузерите во вкупните приходи, 
структурата на приходите, вкупните трошоци, уделите во вкупните трошоци и структурата на трошоци, резултатот од работењето и просечниот 
број на вработени во редовен работен однос, како и податоци од мерењата на телевизиската и радиската публика во 2017 година. Анализата е 
достапна на веб страницата www.avmu.mk     
 

Отворена јавна расправа за Нацрт-Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за 
корисниците 

На 27 јули Агенцијата отвори јавна расправа за текстот на Нацрт-Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за 
корисниците и ги повика сите заинтересирани страни да достават предлози во писмена форма на е-адресата contact@avmu.mk. Јавната расправа 
е отворена до 27 август 2018 година (понеделник). 

 

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците – втор квартал од 2018г. 

Во јули, Агенцијата ги објави податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за вториот 
квартал од 2018 година, и истите можат да се погледнат на веб страницата www.avmu.mk  

Надзори врз радиодифузери, печатени медиуми и ОЈЕКМ 

Радиодифузери  
 
Во јули се извршени повеќе редовни, контролни и вонредни надзори врз радиодифузерите.  
Редовен програмски надзор е извршен врз ТВ Канал 8, ТВ Кочани ЛД, ТВ Свет и ТВ Здравкин, за законските одредби кои се однесуваат на 
обврските за заштита на малолетните лица, правилата за емитување комерцијални комуникации, обврските при обезбедување квизови или други 
облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласење и емитување игри на среќа. 
Прекршување на обврските за заштита на малолетните лица е утврдено кај ТВ Здравкин.  
 
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 на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни за 
корисниците. Надзорот врз овие телевизии за обврските поврзани со обемот на дневно емитувана програма, процентот изворно создадена 
програма и јазикот на емитување, покажа прекршување на обврската за емитување изворно создадена програма, додека кај ТВ Свет и на 
обврската за употреба на јазикот. За сторените прекршувања им се изречени мерки-опомена. 
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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  

  

 

За обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување на 8 часа дневно програма на телевизијата и за емитување 
изворно создадена програма, спроведен е редовен програмски надзор и врз ТВ Студио Тера, КТВ, ТВ Ускана, ТВ М и ТВ Топестрада. Спротивно 
на законот постапиле КТВ, ТВ УСКАНА и ТВ М кои на својата програма не емитувале 50% програма изворно создадена во РМ, поради што им е 
изречена мерка опомена.  
 
Редовен надзор за почитувањето на обврската за објава на податоците за сопственичка структура, уредништво и за изворите на финансирање 
во 2017 година е извршен врз сите 123 радиодифузери. Непочитување на оваа обврска е забележано кај Телевизија Нова, ТВ Клан Македонија, 
ТВ Гурра и Радио БИ-КИ-АЛ, поради што им беше изречена мерка опомена. По контролниот надзор, во дополнителниот рок кој им беше даден на 
радиодифузерите, доставена е снимка од објавата на податоците на радиото БИ-КИ-АЛ и ТВ Клан Македонија, од кои е видно дека во целост ја 
исполниле оваа законска обврска, додека кај Телевизија Нова и ТВ Гурра повторно е утврдено непочитување. 
 
Врз ТВ Арт Чаннел е извршен редовен програмски надзор за обврските да се обезбедат европски аудиовизуелни дела и дела од независни 
продуценти, каде е утврдено почитување на законските одреби. 
 
По добиена претставка, вонреден надзор е извршен врз актуелно-информативната емисија „Само вистина“, емитувана на ТВ Канал 5 на 16 јули 
2018 година, со цел да се увиди дали од страна на гостинката во емисијата е користен потпалувачки говор кој претставува форма на повикување 
на насилно уривање на уставниот поредок, односно дали е сторена повреда на членот 48 од ЗААВМУ. Со надзорот не беше констатирано 
прекршување. 
 
Вонреден административен надзор е извршен врз ТВ Канал 5 Плус, ТВ Калтрина, РТВ ДРИНИ, Скај Радио Плус, радио БИ КИ АЛ за обврските од 
Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување. 
Надзорот покажа дека овие радиодифузери не ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.  
 
Контролен програмски надзор извршен е врз ТВ Шења за обврската за емитување изворно создадена програма, каде се утврди дека не е 
постапено по Решението за изрекување мерка – опомена кое претходно и беше упатено на телевизијата. 
 
Врз ТВ Алсат М, ТВ Арт Чаннел, Г-ТВ Телевизија, ТВ Гурра, Канал – 21, ТВ Морис, Наша ТВ, РТВ Орбис, ТВ Топестрада, ТВ Калтрина, ТВ Канал 
Вис, ТВ Кобра, Телевизија Плус, ТВ Шутел, ТВ Сител 2, Телевизија Ускана Еден, ТВ Ускана Медиа, радијата Мапедито-Радио Мефф, БИ КИ АЛ, 
Енџелс ФМ, Хит радио, Радио Акорд, Радио Кочани, Радио Ла Коста, Радио Ускана Плус, РТВ Дрини, Супер Радио, Универитетско Радио УГД ФМ, 
Радио Буба Мара, Радио Б-97, Капитол ФМ, Клуб ФМ, Лајф Радио, Радио 106, Антена 5 Радио, Балкан ФМ, Радио Фортуна, ПРО ФМ, Сити Радио 
и Скај Радио Плус, извршен е контролен административен надзор за да се утврди дали е постапено по Решението за преземање мерка-опомена, 
упатено заради неисполнување на обврската до 31 март 2018 година да достават писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во 
дозволата за ТВ и радио емитување, а особено за спроведување на програмскиот концепт. Надзорот покажа дека сите радиодифузери постапија 
по опомената и во дополнителниот рок ги доставија извештаите.  
 
Контролен административен надзор извршен е и врз ТВ Арт Чаннел, ТВ Шења и ТВ Алсат-М, за обврските за објавување импресум, како и врз ТВ 
Нова за објава на информациите коишто треба да им бидат достапни за корисниците и за идентификација на радиодифузерот. Надзорот врз ТВ 
Нова покажа дека не ги обезбедила информациите што треба да им се направат достапни на корисниците. Контролен надзор е извршен и врз 
РТВ ОРБИС пришто е утврдено дека е исполнета обврската за објава на податоци за сопственичка структура, уредништво, извори на 
финансирање и приходи и расходи во 2017 година.  
 
Печатени медиуми 
Врз основа на редовен административен надзор врз печатените медиуми Јени Балкан и Заман и констатирано непочитување на обврската за 
објавување податоци за бројот на печатени примероци, Агенцијата им изрече мерки – опомена. На двата печатени медиуми им беше наложено 
во рок од 30 дена да го усогласат своето работење со одредбите од Законот за медиуми. 
 
ОЈЕКМ 
Врз кабелските оператори Алтра-Сат 2000, КДС-Кабел Нет, Пет Нет и Винсат Кабел извршен е редовен програмски надзор за обврските за 
титлување и за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата, каде е утврдено почитување на законските одреби. 
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