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Студенти од Економски факултет Скопје во посета на Агенцијатa 

  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Април, 2018г.                                                                                                                                                                            Бр. 04/2018 

Студенти од катедрата за Економија на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Економски факултет 
Скопје, во рамките на практичната настава по предметот Државна регулација, на 24 април ја посетија 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

За време на посетата, на студентите им беа презентирани надлежностите и најважните аспекти од 
секојдневното работење на Агенцијата – видовите надзор и начинот на нивно вршење, доделувањето 
дозволи за радио и ТВ емитување, активностите за поттикнување медиумска писменост и родова 
еднакавост, изрекувањето мерки на радиодифузерите, операторите на јавни електронски 
комуникациски мрежи и печатените медиуми и нивните најчести прекршувања во 2016 и 2017 година. 

 

Промовирана публикацијата „Регулаторни тела за медиумите и говорот на омраза“ 

    

 

 

 

 

 

На 12 април Агенцијата организираше конференција на тема „Говорот на омраза во медиумите“, на 
која ја промовираше публикацијата „Регулаторните тела за медиумите и говорот на омраза“. Во 
публикацијата се собрани компаративни податоци за легислативата поврзана со говорот на омраза 
во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија, Хрватска и Црна Гора, компетенциите 
на регулаторните тела, начинот на постапување и карактеристичните поединечни примери.  

Конкретни примери за справувањето со ова прашање презентираа Емилија Петреска Камењарова 
од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Асја Рокша-Зубчевиќ од Регулаторната 
агенција за комуникации на Босна и Херцеговина и Станислав Бендер од Агенцијата за електронски 
медиуми на Хрватска. На конференцијата, стана збор и за стереотипите, дискриминацијата и говорот 
на омраза кон Ромите и ЛГБТИ-лицата. 

 

 

Анализа за преземените мерки кон радиодифузерите, кабелските оператори и издавачите на печатени медиуми за 2017г. 
 
Агенцијата во април ја објави Анализата за сите преземени мерки и за најчестите прекршувања од страна на радиодифузерите, операторите на 
јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми за 2017 година. Предмет на анализата се мерките кои регулаторното 
тело во рамките на своите законски надлежности, ги презеде кон радиодифузерите, кабелските оператори и издавачите на печатени медиуми, за 
констатирани повреди на ЗААВМУ, прописите донесени врз основа на него, условите и обврските од дозволите, како и на Законот за медиуми. Во 
фокусот на анализата се и постапувањата на Агенцијата произлезени од следењето на изборното медиумско претставување за време на Локалните 
избори кои се одржаа во 2017 година. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Објавени податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станици - прв квартал од 2018г. 

За потребите на Агенцијата во април беше изработена анализа за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците 
за првиот квартал од 2018 година. Податоците од анализата се достапни на веб-страницата www.avmu.mk. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Брисел ја нотираше проактивноста на Агенцијата  

Европската комисија во најновиот Извештај за напредокот на Република Македонија оцени дека Агенцијата „продолжи да биде проактивна во 
потсетувањето на медиумите на нивните правни обврски и да ја зајакнува соработката со граѓанските организации“. Исто така, во документот е 
нотирано дека регулаторот иницираше формирање на мрежа за медиумска писменост во којашто се вклучени различни субјекти од јавниот и 
граѓанскиот сектор. Притоа, Комисијата наведе дека е потребно да се развие посистематски пристап и соработка помеѓу чинителите во 
медиумската сфера и дигитална писменост. Во однос на финансирањето на јавниот радиодифузен сервис, на Агенцијата и на Македонска 
радиодифузија од Буџетот на РМ, Европската комисија препорача да не се доцни со трансферите на средства. 

 

Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за ТВ емитување на државно 
ниво преку дигитален терестријален мултиплекс 

Во април, за потребите на Агенцијата беше изработена Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување 
дозвола за ТВ емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и истата е достапна на веб-страницата www.avmu.mk. 
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Надзори  
 
Редовни надзори 
Редовен програмски и административен надзор е извршен врз националните телевизии - терестријални и преку ЈЕКМ. Програмскиот надзор се 
однесуваше на правилата за комерцијални комуникации, за заштита на малолетните лица и обврските за изворно создадена програма. Поради 
непочитување на одредбите за малолетната публика мерка-опомена е изречена на ТВ Телма, ТВ Компани 21-М и ТВ Арт Чаннел. Административниот 
надзор беше спроведен во поглед на обврските за објава на импресум, знаци за идентификација и информации достапни за корисниците. Поради 
необјавување на импресум мерка-опомена е изречена на ТВ Шења, ТВ Арт Чаннел, ТВ Нова и ТВ Алсат-М, додека на ТВ Алсат-М и за 
необезбедување информации коишто треба да се достапни за корисниците.  
  
Врз сите 124 радиодифузери, извршен е административен надзор за обврската податоците за сопственичка структура, уредништво и за изворите на 
финансирање во 2017 година, да ги објават на програмата најдоцна до 31 март 2018 година. Поради непочитување на оваа обврска на РТВ Орбис 
од Битола и Телевизија КАНАЛ – 21 од Велес им е изречена мерка-опомена. Исто така, надзор врз сите 124 радиодифузери е извршен и за обврската 
до 31 март 2018 година, на посебен образец да достават податоци за сопственичка структура; уредништво; извори на финансирање и остварени 
приходи и расходи во 2017 година. Оваа обврска не ја исполниле РТВ Орбис Битола, Скај Радио Плус Берово, ТВ Гурра Кичево и Радио Лав Охрид. 
Извршен е и административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма во 2017 година, за обврската до 31 март 2018 
година да достават до Агенцијата писмен извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за радио или ТВ емитување, а особено за 
спроведувањето на програмскиот концепт. Законската обврска не ја исполнија 43 радиодифузери. 
 
Вонредни надзори 
Врз сите радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма во 2017 година спроведен e надзор за да се утврди дали извршиле промена на 
сопственичката структура без да ја известат Агенцијата. Надзорот покажа дека нема прекршување кај ниту еден радиодифузер. 
 
Во два наврати извршен е вонреден административен надзор врз Радио Слободна Македонија за почитувањето на обврските од Правилникот за 
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или ТВ емитување. Првиот надзор покажа дека 
радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови, што не беше случај при повторниот надзор. Врз овој радиодифузер извршен е и 
вонреден програмски надзор за обврската за спроведување 80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата, a поради непочитување 
на обврската, Агенцијата му изрече мерка – опомена. 
 
За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио 
или ТВ емитување, надзор е извршен и врз Телевизија Нова. Со надзорот не се констатирани прекршувања. Врз Телевизија Нова надзор е извршен 
и во поглед на исполнувањето на 80% од програмскиот концепт за кој и е доделена дозволата за ТВ емитување, при што е утврдено дека обврската 
не е испочитувана.  
Врз емисијата „Куќа на фудбалот“ емитувана на ТВ 24 Вести,  извршен е надзор за почитувањето на член 48 од ЗААВМУ (посебни забрани). 
Прекршување не е констатирано.  
 
Контролни надзори 
Контролен програмски надзор е извршен врз Телевизија Нова за почитувањето на обврската за емитување музика на македонски јазик или на 
јазиците на заедниците во РМ, кој покажа дека во целост е постапено по претходно изреченото решение за мерка-опомена. 
 
Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори ОНЕ.ВИП, СКРЕМБЛ, ИП СИСТЕМС, ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП, КАБЛЕКАЛЛ 
и ДИГИ ПЛУС МУЛТИМЕДИА за обврските за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата и за титлување на македонски или на јазикот на 
заедницата која не е мнозинство во РМ. Со надзорите е констатирано дека кабелските оператори постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ. 
 
За обврските за кинематографски дела; заштита на малолетните лица и промоција на производството и пристап до европски дела, Агенцијата изврши 
редовен програмски надзор врз работата на Македонски Телеком АД Скопје. При надзорот не се констатирани прекршувања на законските одредби. 
 
Вонреден административен надзор врз месечниот магазин Леона, спроведен е за обврската за објавување на импресум, а поради неисполнување 
на оваа обврска му е изречена мерка-опомена. Поради необјавување податоци за сопственичката структура во еден дневен весник и за 
недоставување исечок за истото до Агенцијата, на Биро Прес Скопје, издавач на магазинот Порта 3 му е изречена мерка-опомена. 
 

 
 
 
 

 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  
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