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Надзори врз радиодифузери, печатени медиуми и ОЈЕКМ 

Радиодифузери  
 
Агенцијата спроведе редовен надзор врз ТВ 24 Вести, Наша ТВ, ТВ Канал 5 Плус и ТВ Сонце за обврските за употреба на јазикот во програмите, 
обврските за дневно емитување најмалку 12 часа програма, исполнување на квотата за изворно создадена програма во РМ, импресум, 
информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер. Со надзорот е констатирано дека во дел од програмите на Наша ТВ, 
емитувани на 7 мај 2018 година, не се објавени податоците за идентификација на радиодифузерот.  
 
Врз истите радиодифузери извршен е и надзор за обврските за заштита на малолетни лица, правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални 
комуникации, обврските при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со дадена вредност и 
телефонско гласање и емитување игри на среќа. Со надзорот е констатирано дека на програмата на ТВ 24 Вести, на 7 мај 2018 година, се емитувани 
промотивни најави за играна програма без да бидат означени со сигнализација за заштита на малолетните лица. 
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Процесот на воведување на 5G во Република Македонија во фокусот на вториот јавен состанок за 2018 година 
 

 
 

 

 

 

 

 

Агенцијата на 28 јуни го одржа вториот јавен состанок за 2018 година, на кој директорот, д-р Зоран 
Трајчевски ги презентираше реализираните активности согласно Годишната програма за работа во 
изминатото тромесечје. Тој направи пресек на спроведените надзори и изречените мерки-опомена врз 
радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни 
медиумски услуги на барање и издавачите на печатени медиуми. На состанокот подробно беше 
образложен ангажманот на Агенцијата во справување со говорот на омраза и поттикнување родова 
еднаквост, како активностите на полето на меѓународна соработка и во рамки на процесот на европска 
интеграција. 
 

Посебен акцент на настанот беше ставен на процесот за воведување на 5G во Република Македонија. М-р Игор 
Бојаџиев од Агенцијата за електронски комуникации, кој воедно е и претседател на работната група за 
утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во Република Македонија, 
подетално ги образложи моменталните инфраструктурни ресурси, важечките прописи, предлог мерките и 
роковите за нивно завршување. Во оваа работна група, која ја формираше Министерството за информатичко 
општество и администрација, како заменик-претседател учествува и претставник од Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. Според утврдената динамика во 5G акцискиот план на Европската Унија, до 
2020 година најмалку еден голем град во земјите-членки на Унијата треба да обезбедат 5G, додека до 2025 година 
да се обезбеди целосна покриеност на сите урбани населби, главни патишта и железници.  

 

Соопштение за јавност 
 
Агенцијата преку соопштение за јавност ги осуди нападите врз медиумските работници, насилничкото приведување новинари, но и 
непрофесионалното однесување од некои новинари, за време на протестот пред Собранието на РМ на 17 јуни. Во реакцијата се апелираше 
медиумските работници да бидат ослободени од притисоци, а новинарите при известувањето да обезбедат професионална дистанца, 
непристрасно и избалансирано известување. Во овој контекст, Агенцијата повика да не се применуваат облици на непримерна комуникација со 
јавноста, а уште помалку да се поттикнува насилство по било која основа, додавајќи дека само со професионално медиумско известување може 
да се покренат пошироки јавни дебати и да се придонесе за слободно создавање јавно мислење и формирање критички ставови. 
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За обврската радиодифузерите да обезбедат најмалку 51% (МРТ 1 - 60%) од вкупно емитуваните програми во текот на годината, да бидат 
европски аудиовизуелни дела и од својoт буџет да одвојат минимум 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, надзор е 
извршен врз ТВ Алсат – М, ТВ Компани 21-М, Македонска Радиотелевизија МРТ 1, Наша ТВ, ТВ Телма, ТВ 24 Вести, Алфа ТВ, Канал 5, Канал 5 
Плус, ТВ Шења, ТВ Сител и ТВ Сонце. Надзорот покажа дека овие радиодифузери постапиле согласно законските одреби. 
 
Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски 
услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, Агенцијата изврши врз радио 5 Чоки, радио Александар Македонски, радио 
Арачина, Универзитетско радио Студент ФМ 92.2, Лајф радио, радио Аљбана Плус, радио Холидеј, Г-ТВ Телевизија, ТВ Шутел и ТВ Топестрада. 
Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.  
 
Врз основа на добиена претставка за почитувањето на начелата од член 48 (посебни забрани) ЗААВМУ во верската проповед „Рамазански 
насихати“, емитувана на ТВ Спектра од Лабуништа, на 05.06.2018 година, Агенцијата спроведе вонреден програмски надзор на програмата на 
радиодифузерот. 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. За прекршувањето е изречена 
мерка-опомена.  

Врз основа на претставка од граѓанин, Агенцијата спроведе вонреден програмски надзор врз програмата на националната телевизија ТВ Телма, 
за начелата од член 48 од ЗААВМУ, каде не беше констатирано прекршување. 

Печатени медиуми  

Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 21 издавач на печатени медиуми, со цел да констатира дали истите објавиле 
импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци, обврска од Законот за 
медиуми. Со надзорот е констатирано дека сите 29 печатени медиуми опфатени со надзорот ја исполниле оваа обврска. Во јуни Агенцијата исто 
така изврши и редовен административен надзор за обврската за објавување податоци за седиште, уредништво, податоци за печатницата, датум 
на печатење и број на печатени примероци, врз издавачите на печатени медиуми Јени Балкан ДООЕЛ Скопје, издавач на весниците „Јени Балкан 
Хафталк Билтел“ и „Јени Балкан“, врз Заман ДООЕЛ Скопје издавач на весниците „Заман“ и „Заман шќип“ и врз Визиони М Скопје издавач на 
магазинот „Шења“. Оваа обврска делумно е исполнета кај два печатени медиуми -  неделните весници „Јени Балкан Хафталк Билтен“ и „Заман“ 
кај кои не се објавени податоци за бројот на печатени примероци. 

За да се утврди дали издавачот на печатениот магазин Леона, постапил по Решението за преземање мерка-опомена, упатено заради 
необјавување на импресум, извршен е контролен надзор кој покажа дека во целост е исполнета обврската од Законот за медиуми. И контролниот 
надор врз издавачот на магазинот Порта 3, покажа дека во целост е постапено по мерката-опомена, односно во дневен весник објавена е 
сопственичката структура, а исечокот од објавата е доставен до Агенцијата. 

ОЈЕКМ 

 
Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелскиот оператор ТОТАЛ ТВ, Моби Сервис, Кабел АС КТВ за законските одредби кои се 
однесуваат на обврските за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата и за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која 
не е мнозинство во РМ. Надзорот покажа дека Тотал ТВ спротивно на законските одредби, се реемитувани 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. Поради тоа што 
ОЈЕКМ Тотал ТВ претходно е опоменат за вршење на истата повреда на Законот, ќе се поведе прекршочна постапка. 

 
Агенцијата изврши контролен програмски надзор врз кабелските оператори СИГНАЛ-НЕТ, ТЕЛЕНЕТ КОМ и КОМБО 2003 за законските одредби 
кои се однесуваат на обврските за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата и за титлување на македонски или на јазикот на 
заедницата која не е мнозинство во РМ. Надзорот не покажа прекршување на одредбите од ЗААВМУ.  
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