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Билатерална средба со Регулаторната агенција за комуникации на БиХ 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

На 17 и 18 мај Агенцијата беше домаќин на претставници на Регулаторната агенција за 

комуникации на Босна и Херцеговина. Надлежностите, начинот на доделување дозволи и 

надоместоците за дозволи за емитување, процесот на регулација на аудиовизуелни медиумски 

услуги на барање, промените на сопственичката структура, утврдување недозволена медиумска 

концентрација, беа дел од темите на средбата помеѓу двете регулаторни тела. 

 
 
 

 

 

Одбележување на Светскиот ден на слобода на медиумите 
 
По повод одбележувањето на 3 мај - Светскиот ден на слобода на медиумите, Агенцијата истакна дека само независни медиуми, ослободени од 
сите видови притисоци можат да придонесат кон развој на демократски и просперитетни општества. Слободата на изразување е темел на 
современите демократии, а само преку обезбедување на непречена и независна работа на медиумите може да се постигне прогрес. Токму затоа, 
новинарите, поради својата работа не смеат да бидат мета на политички или економски центри на моќ. Сепак, треба да се води сметка дека 
слободата на изразување не треба да се злоупотребува и дека медиумите имаат обврска да ги почитуваат професионалните новинарски и етички 
принципи.  
 
Во однос на состојбата со медиумите во Македонија, според последните извештаи на меѓународните организации, изминатата година е забележан 
мал прогрес. Агенцијата потсети дека како и досега, ќе продолжи да делува проактивно на полето на унапредување на професионалните стандарди 
и на зголемување на свеста кај самите медиуми за улогата и одговорноста што ја имаат во општеството и пред граѓаните.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Донесено Упатство за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт 

Агенцијата во мај донесе Упатство за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт, чија потреба произлезе од вонредниот надзор за 
почитување на член 67 став 6 од ЗААВМУ, кој укажа дека е потребно да се објасни како ќе се пресмета дали радиодифузерот во текот на една 
недела исполнува 80% од програмскиот концепт за којшто има добиено дозвола. Јавната расправа за документот се одвиваше од 23 до 30 април 
2018 година, а сите заинтересирани страни имаа можност да учествуваат и да испратат предлози до Агенцијата. Упатството е достапно на веб 
страницата www.avmu.mk.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воедно, беа разменети искуства за спроведување на правилата за аудиовизуелни комерцијални 

комуникации во делот на пласирање производи и спонзорствo, активностите и мерките за обезбедување 

пристап до програмите на лицата со сетилна попреченост, како и за стандардите за прикажување 

малолетници во вести и за нивно учество во други програми. Посебно внимание се посвети и на искуства 

во поглед на регулативата и начинот на реализација на мониторингот на медиумските содржини за време 

на изборни процеси.  

 
На крајот на дводневната средба, беше договорено наесен да се одржи уште една средба на која ќе се 
потпише и меморандум за соработка, чија цел е да придонесе за проширување и продлабочување на 
меѓусебните односи и размена на искуства во областа на медиумската регулација. 
 

 

Констатирано неизвестување за протестот против промена на името насловен „Република Македонија Ерга Омнес“ 
 
Агенцијата преку соопштение ја информираше јавноста за констатацијата дека на 26 април поголем дел од националните телевизии не известија 
за протестот против промена на името, насловен „Република Македонија Ерга Омнес“. Агенцијата истакна дека медиумите самостојно и независно 
ја креираат уредувачката политика, но имајќи ја предвид нивната специфична улога, истовремено се должни да ја информираат јавноста за важни 
општествени прашања. На овој начин се поттикнува поширока дебата што е еден од основните темели на демократските општества. 

 

 

 

 

Oдземена дозволата за емитување на Радио Слободна Македонија 

Поради необезбедување минимални кадровски услови, обврска од ЗААВМУ и Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и 
кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување, на Радио Слободна Македонија му беше одземена дозволата за  
емитување на национално ниво.  

 

http://www.avmu.mk/
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Надзори врз радиодифузери, ОЈЕКМ и печатени медиуми 
 
Радиодифузери 
 
Во мај Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз радиото РФМ од Скопје, за да утврди дали радиодифузерот спроведувал најмалку 80% 
од програмскиот концепт за кој му е доделена дозволата во текот на една недела. Еднонеделната анализа на вкупно емитуваната програма 
спроведена во седмицата од 23 до 29 април, покажа дека не е испочитувана оваа законска обврска. 
 
Агенцијата реализираше и вонреден административен надзор врз 34 радиодифузери (ТВ Нова Гевгелија, ТВ Кочани-ЛД, ТВ Плус, ТВ Алфа, ТВ 
Тера, ТВ Здравкин, ТВ Сител 2, ТВ Скопје, ТВ Канал 5, ТВ Свет, ТВ М, ТВ Спектра, ТВ Аниса, ТВ Дибра, Плеј Радио, Радио Акорд, Радио Кисс, 
Радио Ред ФМ, Радио Експрес, Супер Радио, Радио Медисон, Радио Плус, Радио Фама, Радио Пела, Радио Голди, Радио Мерак, Радио Валандово, 
Радио Кочани, Радио Ла Коста, Радио Модеа, Скај Радио, Радио Зора, Капитол ФМ и Радио Балкан ФМ) за почитувањето на обврските од 
Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување. 
Надзорот покажа дека радиодифузерите ги исполнуваат минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник. 
 
Со цел да се утврди дали е постапено по претходно доставеното Решение за преземање мерка-опомена, изречено поради непочитување на 
обврската за достава на образец за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во 2017 година, извршен е контролен 
административен надзор врз Скај Радио Плус. Надзорот покажа дека од страна на Скај Радио Плус обврската е исполнета во целост. 
 
Поради констатирано непочитување на обврската до 31 март 2018 година да достават писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени 
во дозволата за радио и ТВ емитување на 31 радиодифузер (РА 106, Радио Антена 5, Радио Б-97, Радио Балкан ФМ, Радио Енџелс, Радио Лајф, 
Радио Ла Коста, Радио Пела, Радио Мефф, Скај Радио Плус, Радио Слободна Македонија, Супер Радио, Универзитетско Радио УГД ФМ, ТВ Дрини, 
ТВ Г-ТВ, ТВ Канал 21, ТВ Канал Вис, Наша ТВ, ТВ Орбис, ТВ Плус, ТВ Шутел, ТВ Сител 2, ТВ Алсат-М, ТВ Усканa Еден, ТВ Арт Чаннел, ТВ Гурра, 
ТВ Морис, ТВ Топестрада, ТВ Калтрина, ТВ Кобра и на ТВ Ускана Медиа) Агенцијата изрече мерка-опомена. 
 
Мерки-опомена се изречени на ТВ Гурра, ТВ Орбис и Скај Радио Плус и за непочитување на обврската да достават податоци за сопственичка 
структура, одговорниот оредник/уредници, изворите на финанцирање во 2017 година, остварените вкупни приходи и расходи во 2017 година, 
додека на Македонска Радиотелевизија – Македонско Радио, заради необјавување на импресум.  

 
Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи  

Врз кабелските оператори ВИВА НЕТ, КАБЕЛ-Л-НЕ, КДС-ВТ, КОМБО 2003, СИГНАЛ-НЕТ, МУЛТИМЕДИЈА НЕТВОРК и ТЕЛЕНЕТ КОМ, извршен е 
редовен програмски надзор 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 врз КОМБО 2003, СИГНАЛ-НЕТ и ТЕЛЕНЕТ КОМ 
покажа дека операторите реемитувале програмски сервиси, коишто не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени 
од Агенцијата, поради што им беше наложено да ги исклучат од реемитување спорните програмски сервиси. Останатите кабелски оператори 
постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ. 

Врз кабелскиот оператор ОНЕ.ВИП, извршен е редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат на обврските за 
кинематографските дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европските дела. Со надзорот е констатирано 
дека кабелскиот оператор постапил согласно одредбите од ЗААВМУ. 

Печатени медиуми 

Контролен административен надзор во мај е спроведен врз магазинот „Храна и вино“, со цел да утврди дали издавачот на овој печатен медиум 
постапил по Решението за преземање мерка–опомена, изречено заради необјавување на податоци за седиште, уредништво, податоци за 
печатниица и датум на печатење или препечатување. Со надзорот е констатирано дека е отстрането прекршувањето на одредбите од Законот за 
медиуми. Kонтролен административен надзор e извршен врз Културното Здружение ВИЗИОНИ М Скопје издавач на магазинот Шења, со цел да 
се констатира дали овој магазин постапил по Решението за преземање мерка–опомена, кое претходно му беше упатено од страна на Агенцијата, 
поради необјавување на импресум. Со надзорот е констатирано дека во целост е постапено по Решението за преземање 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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