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Одземена дозволата за телевизиско емитување на ТВ Ирис од Штип 

Поради неплатен годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување во законски предвидениот рок, Советот на Агенцијата на 30-та 
седница одржана на 19 август, донесе Одлука за одземање на дозволата на регионалната ТВ Ирис од Штип.  

По одземањето на дозволата, Советот на Агенцијата на 31-та седница одржана на 23 август донесе Одлука ТВ Ирис од Штип да биде избришана 
од регистарот на радиодифузери кој го води Агенцијата. 
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Објавен јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на подрачјето на општина Дебар  

На 30 август, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објави јавен конкурс за доделување дозвола за музичко-говорно радио од 
општ формат, кое ќе емитува програма на македонски и албански јазик, на локално ниво - подрачјето на општина Дебар, преку 
радиофреквенцијата 104.7 MHz. Документација за објавување на јавниот конкурс и Пријавата за учество можат да се подигнат во архивата на 
Агенцијата.  

Повеќе информации за јавниот конкурс се достапни на www.avmu.mk.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соопштенија за јавност 
 
Преку соопштение за јавност, Агенцијата информираше дека по емитувањето на емисијата „Збор по збор“ на ТВ Алфа на 26 август, спроведен 
е вонреден програмски надзор по службена должност, каде се констатирани прекршувања на две начела за вршење на дејноста. Имено, со 
начинот на кој беше формулирана темата за комуникација со гледачите, ТВ Алфа постапи непрофесионално и спротивно на законските начела 
за „негување и развој на хуманите и моралните вредности на човекот“ и за “еднаквост на слободите и правата независно од полот“. Агенцијата 
ги потсети медиумите, како што неодамна ги потсети и политичарите, дека почитувањето на европските стандарди за слобода на информирање 
подразбира дека при поттикнувањето на дебатата во јавноста за актуелните прашања треба да настојуваат дискусијата да биде на 
достоинствено ниво, а не да придонесуваат за неговото снижување. 
 
Агенцијата на 24 август, преку соопштение за јавност ги повика политичарите да се воздржат од тужби кон медиумите и да не ја загрозуваат 
слободата на изразување. Најавите за тужби претставуваат директен притисок врз работата на медиумите особено кога известуваат за теми 
од висок степен на јавен интерес. Медиумите се чувари на јавниот интерес и креатори на јавната свест и затоа мора во интерес на јавноста, 
да објавуваат сеопфатни и проверени информации. Како што е наведено во Декларацијата за слободата на политичка дебата во медиумите 
на Советот на Европа „правото на слобода на изразување со себе носи обврски и одговорности за кои вработените во медиумите мора да 
водат сметка“. Воедно, Агенцијата ги потсети претставниците на власта дека со самото прифаќање на функцијата прифатиле да бидат предмет 
на јавна политичка дебата, а со тоа и предмет на надзор на јавноста и на потенцијално силна јавна критика преку медиумите во поглед на 
начинот на кој ги извршуваат своите функции.  
 
Агенцијата на 13 август најостро ја осуди изјавата на премиерот Зоран Заев во врска со случајот „Рекет“, која е проблематична најмалку по три 
основи. Во соопштението беше посочено дека премиерот, како носител на јавна функција, наместо да ја прифати и да ја почитува улогата на 
новинарите како критичари на работата на власта се обидува да дискредитира новинар. Наместо да покаже највисоко ниво на почитување на 
различностите, тој употребува етикетирање кое што е дерогирачко за ЛГБТ-лицата. Во изјавата на премиерот Заев исто така не беше 
почитувана ниту пресумпцијата на невиност. Агенцијата потсети дека обврска на политичарите е да ги почитуваат европските стандарди за 
слобода на информирање, да ги почитуваат различностите и да се воздржат од употреба на јазик којшто може да ги поктопа овие вредности. 
 
На 6 август, Агенцијата реагираше на наводите објавени во „Топ листа на дезинформации во случајот Рекет“ изработена од F2N2, проект на 
Граѓанската асоцијација МОСТ – Скопје, дека директорот Зоран Трајчевски во емисијата „Код“ пласирал дезинформација, и потенцираше дека 
наводите се неточни и се само уште еден пример дека отсуството на проверка на фактите доведува до создавање и ширење дезинформации. 
Во листата, изјавата на директорот на АВМУ беше оквалификувана како дезинформација и покрај тоа што од неа беше сосема јасно дека се 
информира за активностите на Агенцијата во врска со покренатата постапка против 1ТВ за утврдување тајно содружништво, односно за 
барањето на Агенцијата до МВР за проверка на добиените сознанија и за добивање информации од значење за постапката.  
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Надзори врз радодифузери и оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

Радиодифузери 

За обврските за објава на импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер, правилата за заштита на 
малолетната публика, правилата за спонзорство, нови рекламни техники, игри на среќа и емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, 
Агенцијата изврши редовен надзор врз локалната ТВ Канал 21 од Велес. Надзорот покажа дека во дел од програмите емитувани на 3 јуни 2019 
година, не се објавени податоците за импресум, податоци за седиштето и за контакт со радиодифузерот. Во неколку наврати е емитувано 
рекламирање што не е јасно одвоено од другите делови од програмата и се емитувани програми без да се аплицира предупредувачка 
сигнализација за заштита на малолетните лица.  

 
Редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмата, дневно емитување на 6 часа програма на телевизија и обврската 
за дневно емитување 30% програма изворно создадена како македонски дела, извршен е врз телевизиите Дибра, ТВ Канал 21, ТВ Морис и ТВ 
Нова, кои емитуваат програма на локално ниво. Кај четирите телевизии констатирано е неисполнување на законската обврска за дневно 
емитување 30% програма изворно создадена, како македонски аудио и аудиовизуелни дела. 
 

Агенцијата по службена должност, изврши вонреден административен надзор врз ТВ Топестрада од Тетово, за да констатира дали е извршена 
промена на сопственичката структура, без претходно да биде известена Агенцијата. Надзорот покажа дека на 8 август 2019 година, ТВ 
Топестрада спровела промена на сопственичка структура без претходно да ја извести Агенцијата и без истата да биде одобрена од страна на 
Агенцијата. 
 
По претходно изречена мерка јавна опомена врз ТВ Компани 21-M, извршен е контролен програмски надзор за обврската за дневно емитување 
30% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела, додека врз ТВ Кочани-ЛД за обврската за пренесување кинематографски 
дела со регулирани права за емитување филмска програма. Надзорот покажа дека во целост е постапено по претходно изречените мерки. 
 
Контролен програмски надзор извршен е и врз радио Лајф, радио Холидеј, радио Ла Коста, радио Пела, РФМ, Наша ТВ, ТВ Дуе, ТВ Ирис, ТВ 
Канал 21, ТВ Канал Вис, Вижн БМ-ТВ Канал Визија, за обврската за доставување писмен извештај до Агенцијата за спроведување на обврските 
согласно дозволата за радио или ТВ емитување, особено за спроведување на програмскиот концепт. Надзорот покажа дека радиодифузерите 
го усогласиле своето работење со одредбите од Законот за медиуми. 

 

Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

 
За почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуваат, 
редовен програмски надзор е извршен врз операторите Дрим сат ИПТВ од Гостивар, Инфел-КТВ од Охрид, Кабел-Нет од Струмица, Канал 16 од 
Ресен, Комбо 2003 од Куманово, Роби (Телекабел) од Штип, Глобалсат и Македонски Телеком од Скопје. При надзорите не се констатирани 
прекршувања. 

 

Јавни опомени за радиодифузери 

 
На 32-та седница која се одржа на 29 август 2019 година, Советот на Агенцијата донесе решение за преземање мерка јавна опомена за Вижн 
БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА од Скопје. Јавната опомена на радиодифузерот му е изречена затоа што и во вториот предвиден рок не ги објави на 
сопствената програма податоците за сопственичка структура, одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната 
година, и до Агенцијата не достави снимка од објавата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

 
Советот на Агенцијата на 31-та седница одржана на 23 август 2019 година, за прекршување на повеќе законски одредби од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми на ТВ Дибра, ТВ Канал 21, ТВ Морис и ТВ Нова им изрече мерки јавна опомена. 
Две мерки јавна опомена се изречени на ТВ Дибра поради тоа што не беа обезбедени информации достапни за корисниците и не беше емитувана 
30% изворно создадена програма како македонски аудиовизуелни дела. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

                                                                                                                         РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА                                                   

ул. Македонија бр. 38, 1000 Скопје                                                                                                                                          

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

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

  

 

              

       

Четири мерки јавна опомена се изречени на ТВ Канал 21 заради тоа што не беа обезбедени информации достапни за корисниците, не беше 
објавен импресум, не се почитувани правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации и за заштита на малолетните лица. 
Четири мерки јавна опомена се изречени на ТВ Нова заради не обезбедување информации достапни за корисниците, не објавување импресум, 
непочитување на правилата за заштита на малолетните лица и не емитување 30% изворно создадена програма како македонски аудиовизуелни 
дела. Три мерки јавна опомена се изречени на ТВ Морис поради необјавување импресум, необезбедување информации достапни за 
корисниците и за неемитување најмалку половина од законскиот минимум изворно создадена програма како македонски аудиовизуелни дела.  

Советот на Агенцијата на 30-та седница одржана на 19 август 2019 година, за прекршување на повеќе законски одредби од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми, на Наша ТВ, ТВ 24 Вести, ТВ Тера, ТВ Ера и ТВ Стар им изрече мерки јавна опомена. 
Шест мерки јавна опомена се изречени на Наша ТВ, поради прекршување на условите и времетраењето на рекламирање и телешопинг 
програмите, правилата за означување на спонзорство на програмата, пласирање на производи, правилата за заштита на малолетната публика 
и за правилата за објава на импресум. Три мерки јавна опомена се изречени на ТВ Студио Тера, заради неемитување на законскиот минимум 
од 30% изворно создадена програма, несоодветна употреба на јазикот во програмата и за емитување поп-ап реклами на поделен екран меѓу 
кои не е поминат пропишаниот период од најмалку 15 минути. Две мерки јавна опомена се изречени на ТВ 24 Вести поради директно 
поттикнување купување или изнајмување на стоки и услуги на спонзорите во рамки на една емисија и непочитување на условите за 
рекламирање и телешопинг. На ТВ Стар и ТВ Ера мерки јавна опомена им се изречени заради неемитување на законскиот минимум од 30% 
изворно создадена програма, а на ТВ Ера дополнително и за несоодветна употреба на јазикот во програмата. 
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