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Одржан трет јавен состанок на Агенцијата за 2019 година 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24 септември 2019 година го одржа третиот 

јавен состанок за 2019 година. На состанокот, директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски направи 

пресек на многубројните реализирани активности согласно Годишната програма за работа во 

изминатото тромесечје – спроведените надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни 

електронски комуникациски мрежи, издавачите на печатени медиуми, изречените мерки јавна опомена, 

изработените анализи, активностите на полето на меѓународната соработка. 

Присутните имаа можност да ги проследат и наодите од Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 

година во која е опфатено економското работење на јавниот радиодифузен сервис и комерцијалните телевизии и радија, како и 

податоците од мерењата на телевизиската и радиската публика. На состанокот беа промовирани новите инфографици за медиумска 

писменост – Зад насловите и Зад „лажните вести“, кои во оригинален формат на англиски јазик ги подготви Меѓународната организација 

ЕАВИ.  Со цел да станат достапни до што поголем број граѓани, Агенцијата ги отпечати на македонски и албански јазик. 

 

Претставници на ОБСЕ/ОДИХР во работна посета на АВМУ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Делегација на ОБСЕ/ОДИХР, предводена од г-ѓа Кориен Јонкер, Шеф на Мисијата за набљудување на 
избори во Република Северна Македонија, на 16 септември 2019 година оствари работна средба со 
претставници на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по повод наодите од Конечниот 
извештај на Набљудувачката мисија за претседателските избори одржани на 21 април и 5 мај 2019 година. 
На средбата се разговараше за законските измени во поглед на начинот на финансирање на Агенцијата 
и Македонската радиотелевизија и нивното влијание врз независноста, функционирањето и планирањето 
на активностите на регулаторот и јавниот радиодифузен сервис; за последните измени на Изборниот 
законик, со акцент на издвојувањето средства од Буџетот за финансирање на платеното политичко 
рекламирање за време на избори и за потребата од измени на Изборниот законик, пред се имајќи ја 
предвид неусогласеноста меѓу одделни законски одредби. 
 

Билатерална средба АВМУ – АКОС 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Агенцијата за комуникациски мрежи и услуги на 

Република Словенија (АКОС) на 3 септември 2019 година одржаа  билатерална средба на којашто се 

разговараше за надлежностите на регулаторите и нивното постапување во насока на спречување 

недозволена медиумска концентрација. Беа разменети искуства и за законските одредби за говорот на 

омраза, начинот на констатирање на овие појави, нивното санкционирање, како и за медиумската 

писменост и активностите што се преземаат во насока на нејзиното промовирање и за законската 

регулатива за задолжително пренесување на програмски сервиси (must carry). АВМУ и АКОС оценија дека 

меѓусебната соработка е на високо ниво и дека со ваквата добра практика треба да се продолжи и во 

иднина. Билатералната средба се совпадна со 22-годишнината од постоењето на Агенцијата. 
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Соопштенија за јавност 
 

На 26 септември 2019 година, Агенцијата преку соопштение реагираше по повод одлуката на Основното јавно обвинителство да покрене 
обвинителен акт за оддавање службена тајна против Александар Митовски од порталот „Infomax.mk”. Агенцијата истакна дека објавувањето 
документи со информации од висок јавен интерес е една од суштинските задачи на слободните и независни медиуми затоа што ваквиот јавен 
надзор гарантира одговорност и транспарентност на политичките и јавните органи. Медиумите при вршењето на својата работа мора да ги 
почитуваат професионалните и етичките новинарски стандарди, а инстититуциите да имаат предвид дека покренувањето обвиненија против 
новинари за објавување информации негативно се одразува на постигнувањето на заедничката цел – заштита на јавниот интерес. 
 
Агенцијата преку соопштение информираше дека Министерството за внатрешни работи до Агенцијата достави допис со кој побара реакција во 
врска со начинот на известување на неколку медиуми базирани на интернет за инцидентот случен на фудбалскиот натпревар во село Волино, 
Дебрца, на 8 септември 2019 година. Агенцијата нема надлежност врз медиумите базирани на интернет, за што го извести МВР, но дописот го 
искористи како повод да го провери начинот на известување на националните телевизии и на телевизиите што емитуваат програма во подрачјето 
каде што се случил инцидентот. Со увидот беше констатирано дека телевизиите коишто информираа за настанот не ги прекршија програмските 
принципи и стандарди со оглед на тоа што, во прилозите на оваа тема, пренесоа различни гледишта и мислења и користеа повеќе извори на 
информации, меѓу кои и МВР. Агенцијата, апелираше како и повеќепати досега, сите медиуми објективно и непристрасно да ги прикажуваат 
настаните, со еднаков третман на различните гледишта и мислења за да и овозможат на публиката слободно оформување на мислењето за 

одделни настани и прашања. Медиумите базирани на интернет не треба да бидат исклучок и покрај тоа што не подлежат на регулација. 
 
Агенцијата преку соопштение за јавност објавено на 5 септември 2019 година информираше за начинот на којшто националните телевизии, во 
централните вести, известија за сексистичката и омаловажувачката изјава на портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилковски кон министерката 
за финансии Нина Ангеловска. Четири од националните телевизии известија за настанот, додека останатите донесоа уредничка одлука воопшто 
да не информираат за овој настан. Три телевизии зазедоа критичка позиција, пренесоа ставови на што повеќе релевантни извори и ставија акцент 
врз осудата на изјавата. Јавниот радиодифузен сервис, на МРТ1 само ги пренесе реакцијата на СДСМ и извинувањето од портпаролот, оставајќи 
ги гледачите без основната информација за тоа кој е настанот на кој се однесуваат реакциите и дека сексизмот не е прифатлив начин на 
комуницирање. На МРТ2, немаше информација во вестите на ниту една од редакциите. Медиумите се независни во креирањето на својата 
уредувачка политика, меѓутоа треба да имаат предвид дека согласно Законот за еднакви можности на жените и мажите имаат обврска да 
„придонесуваат за развивањето и подигањето на свеста за еднаквите можности“. За очекување е ваквата своја улога да ја остварат преку критичко 
известување за настан кој, според професионалните новинарски стандарди и параметри, претставува „вест“ и заслужува место во 
дневноинформативните емисии. Во правец на понатамошно подигнување на свеста за важноста на отстранувањето на родовите стереотипи и 
сексизмот од медиумското известување, Агенцијата ги повикува радиодифузерите повторно на своите програми да ги емитуваат спотовите од 
кампањата „Сексизмот понижува“, достапни на Јутјуб каналот на Агенцијата 
 

 

 
 

  

Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2018 година 
 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 18 септември 2019 година ја објави изработената анализа на структурата на 
вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија. Во ова анализа е даден преглед на структурата на вработените во аудио и 
аудиовизуелната медиумска индустрија во 2018 година. Поточно, анализирани се податоците за состојбата на 31.12.2018 година, и тоа за 
структурата на вработените од аспект на работните места, полот, образованието, статусот (во редовен работен однос или хонорарно 
ангажирани), како и од аспект на етничка припадност. Податоците ги доставија самите радиодифузери, на посебен образец пропишан од 
Агенцијата. Во анализата засебно се претставени податоците за јавниот радиодифузен сервис, за комерцијалните телевизии и за 
комерцијалните радиостаници. 
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Надзори врз радодифузери и оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

Радиодифузери 

Агенцијата по службена должност, изврши вонреден административен надзор врз Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА од Скопје за да утврди дали ги 
исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за 
добивање дозвола за радио и телевизиско емитување. Надзорот покажа дека телевизијата не ги исполнува минималните кадровски услови. 
 
 
По изречената мерка јавна опомена, Агенцијата изврши контролен административен надзор врз Вижн БМ-ТВ Канал Визија, за да утврди дали 
телевизијата постапила по мерката, односно дали на нејзината програма по втор пат оваа година, се објавени податоците за сопственичка 
структура, уредништво и за изворите на финансирање во 2018 година. На 30 август 2019 година, телевизијата до Агенцијата достави снимка 
од објавените податоци од кои е видно дека во целост ја исполнила обврската од Законот за медиуми. 
 
Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз радијата Метрополис и Канал 77, за да утврди дали најмалку 25% 
од вкупно емитуваната музика во период од 06:00 часот до 00:00 часот е музика на македонски јазик. Надзорот на емитуваната програма на 
Канал 77 на 5 август 2019 година покажа дека не е исполнета оваа обврска од ЗААВМУ и Насоките за доброволно пријавување на радијата за 
емитување домашна музика. Радиото Метрополис со емитувани 27.56% музика на македонски јазик, ја исполни доброволно преземената 
обврска за емитување домашна музика. 

 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз националните радија Метрополис, Антена 5 и 
Канал 77 за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување најмалку 18 часа програма на радио. Со надзорот 
е опфатена програмата емитувана на 5 август 2019 година, каде не се констатирани прекршувања на одредбите од ЗААВМУ. 

 
Агенцијата по службена должност, изврши вонреден програмски надзор врз 1ТВ, за да утврди дали телевизијата спроведува најмалку 80% од 
програмскиот концепт за кој и е издадена дозволата, во текот на една недела. Со примерокот беше опфатен периодот од 5 до 11 август 2019 
година, а надзорот потврди дека телевизијата беше во рамки на форматот утврден во програмскиот концепт кој е составен дел од дозволата 
за телевизиско емитување. 

 
Врз националната ТВ Клан, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за обезбедување и емитување 
европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти. Надзорот покажа дека се исполнети обврските од ЗААВМУ, односно од буџетот 
наменет за програми во 2018 година, телевизијата издвоила 10% за европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти, кои се 
произведени во последните пет години, а на својата програма во текот на 2018 година има емитувано 71,20% европски аудиовизуелни дела. 
 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовни програмски и административен надзори врз радијата Метрополис, 
Канал 77 и Антена 5, за законските обврски за објава на импресум, информации кои треба да се направат достапни до корисниците, 
идентификација на радиодифузер, правилата за емитување комерцијални комуникации, обврските при обезбедување квизови или други облици 
на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа. Надзорите 
покажаа дека не се констатирани прекршувања на одредбите на Законот за медиуми и ЗААВМУ. 
 
По претходно изречени мерки јавна опомена врз ТВ Клан, радио Арачина и радио Б-97, извршен е контролен административен надзор за да се 
утврди дали во дополнителниот рок е доставен 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. 
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 Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 
Врз операторите А1 Македонија од Скопје, АЛТРА-САТ 2000 од Охрид, БИВ ПИРАМИДА од Делчево, КАБЕЛ-Л-НЕТ од Струга и КАБЕЛ од 
Струмица, извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за титлување и регистрација на програмските сервиси кои 
операторите ги реемитуваат. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ. 

 

Јавни опомени за радиодифузери 

 
Советот на Агенцијата на 36-та седница одржана на 24 септември, донесе Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТВ Ирис од Штип, 

поради необјавување податоци за сопственичка структура, уредништво и извори на финансирање во претходната година и недоставување 

снимка од објавата до Агенцијата. 

На 35-та седница која се одржа на 20 септември 2019 година, Советот на Агенцијата донесе решение со кое јавно се опоменува ТВ Канал-21 од 
Велес. Решението е донесено врз основа на извештај од надзор и констатирано неемитување најмалку 30% програма изворно создадена како 
македонски аудио или аудиовизуелни дела, од која најмалку половина во период од 07:00 до 19:00 часот. На радиодифузерот му е наложено во 
рок од 30 дена од денот на приемот на решението, да го усогласи своето работење со одредбите од ЗААВМУ. 

 
Советот на Агенцијата на 33-та седница одржана на 5 септември 2019 година донесе решение со кое јавно се опоменува ТВ Топестрада од 
Тетово. Решението е донесено врз основа на извештај за констатирана промена на сопственичката структура од страна на ТВ Топестрада без 
претходно да да биде известена Агенцијата и без истата да биде одобрена од страна на Агенцијата. 
 

 

 

 

 

 

 

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                                                      
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