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Средба помеѓу регулаторните тела на Република Бугарија и Република Македонијa 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Регулаторните тела на Република Македонија и Босна и Херцеговина потпишаа Протокол за соработка 

 
Од двете страни беше констатирано дека ваквите средби се особено значајни за унапредување и продлабочување на соработката меѓу двете 

регулаторни тела, посебно за прашања од заеднички интерес. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Регулаторната агенција за комуникации на 
Босна и Херцеговина, на 25 и 26 октомври во Сараево, одржаа билатерална средба на која потпишаа 
Протокол за соработка во областа на медиумската регулација. 
 
Во рамки на дводневната билатералната средба, претставниците на двете Агенции покрај разговорите 
за поставеноста и функционирањето на регулаторите и надлежностите на Советите на Агенциите, 
разменија искуства за дистрибуцијата на странски програми преку електронска комуникациска мрежа, 
застапеноста и третирањето на маргинализираните групи во медиумите, како и за достапноста на 
програмите на радиодифузерите за лицата со инвалидитет.  
 

Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисницитe 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Агенцијата во октомври го донесе Упатството за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците. 
Во Упатството е утврден начинот на кој треба да постапуваат сите радиодифузери при извршување на обврските кои произлегуваат од Законот 
за медиуми во делот на објавување импресум и од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на информациите коишто треба 
да се направат достапни за корисниците. 

Упатството за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците е достапно на www.avmu.mk  
 

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

 

 

 

 

 

 
 

Во октомври, Агенцијата ги објави Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици за 
третиот квартал од 2018 година и истите се достапни на веб страницата www.avmu.mk. 
 

На 26 октомври во просториите на Агенцијата, директорот д-р Зоран Трајчевски имаше билатерална средба 
со претставници на регулаторното тело за електронски медиуми на Република Бугарија, на која се 
разговараше за повеќе прашања и практични искуства на двата регулатора од нивното секојдневно работење 
со посебен акцент на развојот на медиумската писменост.  

Воедно беше констатирано дека постои исклучително добра соработка меѓу двете земји во областа на 
медиумската регулација, но и дека има простор за нејзино натамошно унапредување. 
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Референдум 2018  

 
Агенцијата во неколку наврати преку соопштенија за јавност информираше за медиумското покривање на радиодифузерите за време на 
референдумот. 
 
По проверката на начинот на известување на радијата и телевизиите за време на референдумскиот молк, Агенцијата на 1 октомври информираше 
дека ниту еден радиодифузер, кој беше предмет на надзор, не го прекрши молкот. Радиодифузерите ја исполнија својата професионална обврска 
да ги информираат граѓаните во специфичен контекст карактеристичен за референдумски молк, а притоа да не ги прекршат правилата.  
 
На 3 октомври, Агенцијата соопшти дека со надзорот на медиумското покривање за време на референдумот во периодот од 21 до 27 септември 
беше констатирано дека седум радиодифузери го прекршиле Упатството за медиумско претставување за време на референдум. Спротивно на точка 
34 од Упатството, 1 ТВ емитуваше платена јавна пропаганда во рамките на посебната информативна програма „Отворено студио 1“. Истиот 
радиодифузер, го прекрши Упатството и по друг основ, точка 28, така што на еден реален час, емитуваше многу повеќе од дозволените 4 минути и 
30 секунди за Собранието на Република Македонија како нарачател на платената јавна пропаганда „ЗА“ референдумот. Одвоеното време за овој 
нарачател драстично го надмина и соодносот на времетраењето на медиумското претставување – 59% „За“ и 41% „Против“ утврден во Правилата 
за постапување на собраниското Координативно тело во врска со водење јавна пропаганда и нивните измени и дополнувања. За овие прекршувања 
против радиодифузерот се покренати прекршочни постапки. Прекршување на точка 28 е констатирано и кај АЛСАТ – М, КАНАЛ 5, Телма, СИТЕЛ, ТВ 
21 и 24 ВЕСТИ, но времетраењето на платената јавна пропаганда за еден заинтересиран субјект, во случајот, повторно Собранието на Република 
Македонија, беше во рамките на временскиот сооднос утврден од собраниското Координативно тело.  
За овие прекршувања, иако не се во негова директна надлежност, но се во делокруг на регулаторот, расправаше и Советот на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги. Советот зазеде став дека во услови на недореченост и неусогласеност на релевантната регулатива и различните 
насоки кои медиумите ги добиваа од ДИК, АВМУ и собраниското Координативно тело, не треба да се покренат прекршочни постапки. 
Радиодифузерите се придржувале до Правилата за постапување на собраниското Координативно тело во врска со водење јавна пропаганда и 
нивните измени и дополнувања, согласно кои соодносот на времетраењето на медиумското претставување е 59% „За“ и 41% „Против“. Директорот 
на Агенцијата, имајќи го предвид ставот на Советот, одлучи да не покрене прекршочни постапки против АЛСАТ – М; КАНАЛ 5; Телма; СИТЕЛ; ТВ 21 
и 24 ВЕСТИ. 
 
Вториот извештај од мониторингот на медиумското претставување на Референдумот 2018, којшто се однесува на периодот од 19 до 27 септември 
2018 година, Агенцијата го објави на 4 октомври. Резултатите од мониторингот покажаа дека и во вториот извештаен период, медиумите опфатени 
со мониторингот генерално настојуваа да обезбедат информации за различните аспекти на референдумскиот процес. Кај најголемиот дел од 
радиодифузерите се забележува поголема застапеност на ставовите „ЗА“ референдумот, додека кај ниту еден медиум нема прилози со ставот 
„ПРОТИВ“ што е резултат на тоа што отсуствуваше агитација за оваа опција. Информациите за активностите и ставовите за „БОЈКОТ“ на 
референдумот се присутни помалку и главно се однесуваа на изјавите на претседателот Ѓорге Иванов, Кризниот штаб „Македонија бојкотира“, 
Светскиот Македонски Конгрес и Левица. За разлика од дневно-информативните емисии, повеќето радиодифузери настојуваа да обезбедат 
разновидност на ставовите во посебните информативни емисии. 
 
На 5 октомври Агенцијата објави Преглед на јавната пропаганда за Референдумот 2018. Податоците од прегледот за одвоената минутажа се добиени 
врз основа на анализа на целокупната програма што радиодифузерите на државно ниво ја емитуваа во период од 10 до 27 септември.  

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Надзори врз радиодифузери, печатени медиуми и ОЈЕКМ  

Радиодифузери 
 
Врз радијата Хепи, Лајф, Капитол, Роса-АБ, ЕФ-ЕМ 90,3 Спортско радио и радио Ват, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските 
одредби коишто се однесуваат на правилата за емитување аудио комерциjални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградното 
учествување, игри на среќа, употреба на јазикот во програмите и исполнување на квотата за дневно емитување програма на радио. Надзорот покажа 
дека овие радиодифузери постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ. Врз истите медиуми извршен е административен надзор за обврските за 
објава импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер. Надзорот покажа дека Лајф радио, радио Роса-АБ и 
ЕФ-ЕМ 90.03 – Спортско радио не обезбедиле информации коишто треба да ги направат достапни на корисниците. 
 
Врз ТВ Алфа, ТВ Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Сител и ТВ Телма, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се 
однесуваат на правилата за употреба на јазикот во програмите и емитување најмалку 12 часа дневно програма на телевизија, правилата за заштита 
на малолетните лица, правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно 
учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност, телефонско гласање и емитување игри на среќа. Врз истите медиуми, спроведен 
е и редовен административен надзор за обврските за објава на импресум, информации коишто треба да ги направат достапни до корисниците и 
идентификација на радиодифузер. Надзорите покажаа дека радиодифузерите постапиле согласно законските одредби на ЗМ и ЗААВМУ. 
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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  

  

Контролен програмски надзор, извршен е врз ТВ Кочани ЛД, ТВ Свет, ТВ Здравкин, ТВ Ускана Еден и радиото РФМ, за да се утврди дали постапиле 
по Решенијата за преземање мерка-опомена, претходно упатени од Агенцијата. При надзорот се утврди дека ТВ Кочани ЛД на 17 септември 2018 
година не ги обезбеди информациите што треба да бидат достапни до корисниците, на ТВ Здравкин на 6 октомври 2018 година, кинематографскиот 
филм „Венера и Вегас“ (Venus & Vegas) означен како програма што не се препорачува за деца под 12 години беше емитуван во несоодветен период 
од деноноќието, додека радиото РФМ во период од 6 до 12 август 2018 година, не спроведуваше најмалку 80% од програмскиот концепт за кој му е 
издадена дозволата. ТВ Свет и ТВ Ускана Еден постапиле по претходно изречените мерки-опомена. 
 
Контролен програмски надзор е извршен и врз локалната Телевизија Канал 8 од Кочани, кој покажа дека телевизијата нема постапено по мерката-
опомена, претходно упатена поради необјавување импресум во повеќе емисии со различна програмска функција. За сторениот прекршок е 
покрената прекршочна постапка. 
 
За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио 
и телевизиско емитување, врз РТВ ОРБИС од Битола, Агенцијата изврши вонреден административен надзор, кој покажа дека не се исполнети 
минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник, поради што беше одземена дозволата за ТВ емитување. 
 

Печатени медиуми 
 
При редовен административен надзор врз сите издавачи на печатени медиуми, Агенцијата кај Репро Принт ДООЕЛ Скопје издавач на дневниот 
весник „Нова Македонија“, утврди дека во изданието од 22-23 октомври 2018 година, не е наведен точниот број на печатени примероци, додека кај 
АТВ Медиа Компани ДООЕЛ Скопје издавач на дневниот весник „Лајм“, во изданието од 22 октомври 2018 година не се објавени податоци за 
одговорен уредник. Надзорот пак врз Маркс Степ ДООЕЛ Скопје издавач на неделниот весник „Скопско Ехо“, покажа дека во изданието од 18 
октомври 2018 година не се објавени податоците за адресата на печатницата. За овие прекршувања, на трите издавачи на печатени медиуми им е 
изречена мерки-опомена и им е даден временски рок од 30 дена, за усогласување со одредбите од Законот за медиуми. 
 
Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз 23 издавачи 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, обврски од Законот за медиуми. Со надзорот 
е констатирано дека 26 печатени медиуми опфатени со надзорот ги исполниле во целост овие обврски, додека дневните весници „Нова Македонија“ 
и „Лајм“, и неделниот весник „Скопско Ехо“, делумно ги исполнија обврските од член 14 став 1 од Законот за медиуми. 
 
Врз издавачите на печатени медиуми, Заман ДООЕЛ Скопје издавач на неделниот весник „Заман“ и магазинот „Заман шќип“ и Арс Ламина ДОО 
Скопје издавач на магазините „Мини либи“ и „Либи“ на македонски и на албански јазик, Агенцијата спроведе редовен административен надзор за 
обврските за објава на импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци, обврски 
од Законот за медиуми. Надзорот покажа дека печатените медиуми ги исполниле законските обврски. 

Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 
За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите, извршен е редовен програмски 
надзор врз операторите Македонски Телеком, Неотел, Комбо 2003, Сигнал-Нет, Тотал ТВ и ОНЕ.ВИП. Надзорот врз овие оператори покажа дека не 
се констатирани прекршувања. 
 
Врз операторот Мултимедиа-Нет од Скопје извршен е вонреден програмски надзор, за почитување на правилата за реемитување програмски 
сервиси со порнографија, титлување и реемитување на сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја 
имааат добиено дозволата за ТВ или радио емитување, како и за реемитување на програмски сервиси регистрирани во Агенцијата. 
Надзорот покажа дека операторот ги реемитува програмските сервиси RTS 1, RTS 2, Ring TV, Cartoon Network, Boomerang, Erox, Eroxxx, Film Box 
Plus, Film Box, Docu Box, Fight Box, Fashion Box, Sport Klub 1, Sport Klub 2, Sport Klub 3, Sport Klub 4, Lov I Ribolov, Cinemania, Sky Sport 2, b Action TV, 
HBO, Tring Sport 3, Tring Sport 2, RTL, Vox, RTL 2, Super RTL, HRT 2, Duga TV, Nova TV (хрватска) и Hustler, кои не се опфатени со потврдите за 
регистрација издадени од Агенцијата, порадишто му беше изречена мерка-опомена. Со контролниот надзор се утврди дека операторот постапил во 
целост по упатеното решение. 

Контролен програмски надзор извршен е врз операторот ИП Системс од Куманово, за да се утврди дали овој оператор постапил по решението за 
опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмските сервиси упатено од Агенцијата, изречено поради непочитување на обврската 
за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата. Надзорот покажа дека операторот ИП Системс во целост постапил по решението упатено 
од Агенцијата. 
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