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Агенцијата стана дел од Мрежата за борба против говорот на омраза во медиумите 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари, 2019г.                                                                                                                                                                            Бр. 01/2019 

Соопштенија за јавност на Агенцијата 

 
Агенцијата согласно заложбите за транспарентност и отвореност, преку соопштение ја извести јавноста за трошоците на директорот на 
Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски за периодот од 1 јули до 31 декември 2018 година.  
 
Преку соопштение за јавност, најостро беа осудени нападите на новинарка и фоторепортери за време на одбележувањето на верскиот празник 
Водици во Скопје. Агенцијата потенцираше дека медиумските работници треба да имаат слободен пристап до сите настани и да им се овозможи 
професионално да ја извршуваат својата работа – информирање на јавноста. Зачувувањето на достоинството на новинарската професија е 
особено важно и од тие причини целосно неприфатливи се заканите и нападите на претставниците на медиумите. 
 

 

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците - Годишен извештај за 2018г. и за четвртиот 

квартал од 2018г. 
 
За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, беа изработени два извештаи со податоци за досегот на радиостаниците 
и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – Годишен извештај за 2018 година и извештај за четвртиот квартал од 2018 година. 
 
Двата извештаи се достапни на веб страницата на Агенцијата www.avmu.mk.  
 

 
 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги стана дел од Мрежата за борба против говорот 
на омраза во медиумите, формирана на иницијатива на Советот за етика во медиумите на Македонија, со 
поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје. Основна цел на Мрежата е превенција на ширењето на говорот 
на омраза во јавната сфера, зајакнување на професионалното и етичко вршење на новинарската дејност 
и подигнување на свеста на пошироката популација.  
 
Како и досега, Агенцијата ќе продолжи со нотирање на случаите на појава на говор на омраза во 
медиумските содржини и согласно надлежностите кои и се доделени со последните измени на ЗААВМУ, 
истите ќе ги санкционира. Воедно, Агенцијата останува на заложбите за поддршка и заштита на 
новинарите и медиумските претставници кон кои е насочен говорот на омраза. 

Декларацијата против говорот на омраза во медиумите и интернетот, покрај од Агенцијата потпишана e и од МВР, МИОА, Министерот за 
комуникации, отчетност и транспарентност, Народниот правобранител на Република Македонија, Академијата за судии и јавни обвинители, 
Здружението на новинари на Македонија – ЗНМ, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници – ССНМ, Институтот за 
комуникациски студии – ИКС, Македонскиот институт за медиуми – МИМ, Центарот за развој на медиуми – ЦРМ, Хелсиншки комитет за човекови 
права на Република Македонија, Коалицијата Маргини, Фондацијата Метаморфозис, Институтот за истражување на општествениот развој – 
РЕСИС и Центарот за интеркултурен дијалог – ЦИД. Мрежата за борба против говорот на омраза во медиумите е отворена за нови членки, кои ќе 
можат да пристапат со потпишување на Декларацијата.  
 

Мислење од Дирекцијата за заштита на личните податоци во однос на претставка за емисијата „Студио Мода“ со Сергеј Варошлија 
 
Дирекцијата за заштита на личните податоци до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, во декември, достави Допис – 
Известување, дека во случајот кој Агенцијата го иницираше за емисијата „Студио Мода“ емитувана на 1ТВ, утврдена e повреда на правото на 
заштита на личните податоци.  
 
Во Дописот од Дирекцијата, наведено е дека на 1 ТВ му е дадено укажување во насока на почитување на прописите за заштита на личните 
податоци, особено во делот на користење фотографии обезбедени преку социјалните мрежи, со оглед дека нивната обработка без согласност од 
субјектот на личните податоци, претставува неправична и незаконска обработка на личните податоци.   
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Надзори врз радиодифузери 
 
Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз радиото РФМ од Скопје, кој покажа дека не е спроведуван најмалку 
80% од програмскиот концепт за кој му е издадена дозволата. Поради овој прекршок, против радиото РФМ беше покрената постапка за одземање 
на дозволата.  
 
При вториот вонредниот програмски надзор, врз радиото РФМ од Скопје, Агенцијата утврди дека е отстрането прекршувањето, поради што  
покренатата постапка за одземање на дозволата беше запрена.  
 
По добиена анонимна претставка доставена преку интернет адреса, извршен е вонреден програмски надзор врз Телевизија Сител, во периодот 
помеѓу 8 и 16 јануари 2019 година, за почитување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Правилникот за заштита на малолетни 
лица. При надзорот не се констатирани прекршувања. 
 
 

Надзори врз оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

 
Врз операторите Инел Интернационал, КДС-Кабел Нет, Роби и Скрембл, извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за 
регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуват. При надзорот не се констатирани 
непочитувања на ЗААВМУ. 
 
По извршениот вонреден програмски надзор врз операторот Тотал ТВ од Скопје, Агенцијата констатираше дека спротивно на член 141 од ЗААВМУ, 
операторот за своите корисници реемитува 73 програмски сервиси, кои не се опфатени со потврдите за регистрација на програмски сервиси 
издадени од Агенцијата.  
 
На операторот му е изречено Решение за јавно опоменување и за исклучување на реемитувањето на спорните програмски сервиси, и му е 
наложено веднаш по приемот на Решението, да го усогласи своето работење согласно ЗААВМУ. 
 

  

 

 
 

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ул. Македонија бр. 38, 1000 Скопје 

Тел.  (02) 3103400 факс: (02) 3103401 

е-пошта: contact@avmu.mk  веб страница:  www.avmu.mk  

  

 

Измени во конкурсната документација и пријавата за Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво  

На 3-та седница на Советот на Агенцијата, одржана на 25 јануари, беше донесена Одлука за изменување на Одлуката за објавување на јавен 
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво од 23 ноември 2018 година, со цел да се изврши 
усогласување со Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Поради измените на Одлуката за објавување на јавен конкурс, соодветно се изменети и конкурсната документација за објавување на јавен конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво и образецот – Пријава за учество на јавен конкурс за 
доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво.  

Комплетната документација може да се подигне во архивата на Агенцијата секој работен ден од 8:00 до 16:00 часот. Конкурсот трае до 24 
февруари 2019 година.  
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