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АВМУ и Мисијата на ОБСЕ во Скопје ќе работат на подигање на свеста за медиумската писменост 

 

 
 
Активностите ќе се реализираат во рамките на проектот на Мисијата на ОБСЕ во Скопје „Поддршка на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите“. 

 
                                                                                                                                                
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Мисијата на ОБСЕ во Скопје на 8 јули потпишаа 
Меморандум за соработка врз основа на кој ќе бидат преземени заеднички активности - истражување за нивото 
на медиумската писменост кај возрасната популација во земјава и медиумска кампања за подигнување на 
нивото на медиумската писменост во земјава. 

Истражувањето ќе биде второ по ред и треба да покаже дали и колку е сменета состојбата во споредба со 
наодите од истражувањето реализирано во 2016 година. Резултатите од истражувањето ќе бидат основа за 
спроведување медиумска кампања за подигање на свеста за важноста на медиумската писменост, како 
средство кое ќе им помогне на граѓаните да препознаат пристрасност, спинови, дезинформации и лажни 
медиумски содржини.  

 

 

АВМУ ја објави Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018г. 
 
За да обезбеди сеопфатни сознанија за состојбите во телевизиската и во радиската индустрија за претходната година, Агенцијата изработи Анализа на пазарот 
на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година. Анализата ги опфаќа податоците за економското работење на Јавниот радиодифузен сервис и 
комерцијалните телевизии и радија и податоци од мерењата на гледаноста и слушаноста на ТВ и радиостаниците. 
 
Анализата покажа дека во 2018 година продолжил падот на вкупните приходи во индустријата,  а во споредба со претходната година, приходите на Македонската 
радио-телевизија се намалиле за 8,44%, на комерцијалните телевизии за 4,52%, а на комерцијалните радиостаници за 3,60%. 
 
Приходите од реклами коишто заедно ги оствариле сите радиодифузери изнесувале 1.346,06 милиони денари, и во споредба со претходната година, бележат 
пад за 2,71%. Од нив 34,33 милиони денари биле приходите на Македонската радио-телевизија, 1.203,95 милиони денари на комерцијалните телевизии и 107,78 
милиони денари на комерцијалните радиостаници.Трошоците кои заедно ги направиле сите радиодифузери во 2018 година изнесувале 2,537.52 милиони денари, 
од кои 971,03 милиони денари биле трошоците на Македонската радио-телевизија, 1,419.56 милиони денари на комерцијалните телевизии и 146,93 милиони 
денари на комерцијалните радиостаници. 
 
На крајот на годината, финансискиот резулат од работењето на сите три сегменти на индустријата – јавниот сервис и комерцијалните телевизии и радија бил 
негативен, односно загуба во износ од 96,91 милиони денари. Македонската радио-телевизија за прв пат по пет години прикажала загуба од работењето.  
 
Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018 година е достапна на www.avmu.mk.   

 

 

 

 
 
 
 

 

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за вториот квартал од 2019 

година 

 
За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната 
гледаност на телевизиските станици, за вториот квартал од 2019 година.  
 
Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за вториот квартал од 2019 година се достапни на www.avmu.mk.  
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Соопштенија за јавност 

Преку соопштение за јавност, Агенцијата на 25 јули го осуди повикувањето на разговор на новинарите Горан Момироски и Љупчо Златев во просториите на СВР 
Скопје, поради нивните написи за наводна злоупотреба на службената положба на Генералниот секретар на Владата на РСМ и барањето да ги откријат своите 
извори на информации. Во него беше посочено дека домашната и меѓународната легислатива го гарантираат правото на новинарите да ги штитат своите извори. 
Барањата за откривање на новинарските извори претставуваат не само притисок врз новинарите туку и кршење на Уставот на РСМ, Законот за медиуми, 
Европската конвенција за човекови права и основни слободи, препораките на Советот на Европа. Во врска со овие притисоци врз новинарите, Агенцијата ги 
информираше претставниците на дипломатскиот кор, претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите Харлем Дезир и комесарката за човекови права на 
Советот на Европа Дуња Мијатовиќ. 

Агенцијата преку соопштение за јавност на 22 јули го повика Министерството за внатрешни работи, меѓуинституционалната соработка и транспарентноста кон 
јавноста да не ги етикетира како ширење дезинформации. Ова следеше откако МВР реагираше на изјавата на директорот на Агенцијата Зоран Трајчевски дадена 
за емисијата „Код“. Во соопштението беше посочено дека Агенцијата се обрати до МВР за да ги провери сознанијата дека на лицето Бојан Јовановски му било 
доделено обезбедување како сопственик на 1ТВ. Како што и е познато на јавноста, регулаторот има започнато постапка за утврдување дали е прекршена 
законската одредба која забранува тајно содружништво и ќе продолжи да бара информации од надлежните институции се додека не ја затвори постапката. 
 
Откако МВР истиот ден достави одговор до Агенцијата, преку соопштение Агенцијата ја информираше јавноста дека МВР нема преземено никакви мерки и 
активности за обезбедување на наведеното лице, врз основа на што и воопшто не се ангажирани полициски службеници за негово лично обезбедување. 
Агенцијата посочи дека продолжува со постапката за утврдување на фактичката состојба за можното тајно содружништво во 1 ТВ, поради што се обрати и до 
Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, и најави дека информации ќе бидат побарани и од други институции. 
 
Агенцијата на 18 јули преку соопштение реагираше дека е непријатно изненадена од соопштението на Здружението на новинари на Македонија, во кое 
тенденциозно се сугерира дека Агенцијата не постапила во врска со можната злоупотреба на 1 ТВ за нелегални активности. Агенцијата посочи дека дејствувањето 
на Бојан Јовановски и евентуалната злоупотреба на медиумот од негова страна се предмет на постапување на обвинителството, судството, финансовата 
полиција, а не на Агенцијата, којашто го следи почитувањето на законите за медиуми и континуирано врши надзор врз радиодифузерите, при што правилата за 
сопственичка структура не се исклучок, но дека Законите за медиуми не му даваат надлежност на регулаторот да го испитува потеклото на капиталот.  
 
На 11 јули, Агенцијата преку соопштение ги демантираше тврдењата на Центарот за граѓански комуникации изнесени на 9 јули 2019 година за време на 
презентирањето на третиот извештај во рамки на проектот „Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела 
за медиумите – PROformance Watch II“, дека во однос на јавните набавки, Агенцијата „има висок процент на најнепопуларното поништување односно за 
неприфатлива понуда“, како и дека по тој основ биле поништени 40 проценти од јавните набавки. Во соопштението беше истакнато дека во 2018 година, Агенцијата 
има реализирано 30 јавни набавки, а поради неприфатлива понуда беа поништени само 2 јавни набавки, па оттука, целосно е неточно дека е висок процентот на 
поништување. 
 
Согласно заложбите за транспарентност и отчетност и следејќи ја воспоставената пракса за објавување на трошоците на директорот д-р Зоран Трајчевски на 
секои шест месеци, Агенцијата ја извести јавноста дека во периодот од јануари до 30 јуни 2019 година, директорот Трајчевски, при вршење на својата функција, 
има направено трошоци во вкупен износ од 273.231,00 денари и тоа: 195.153,00 денари при патувања во странство (од кои 90.272,00 денари за авионски билети 
и 104.881,00 денари за хотелско сместување); 59.809,00 денари за трошоци за репрезентација во државава (угостителски услуги) и 18.269,00 денари за службен 
мобилен телефон.  
 
Во врска со изјавата на генералниот секретар на Владата дадена на прес-конференција дека ќе покрене тужби против новинари и медиуми, Агенцијата преку 
соопштение истакна дека ваквите постапки преставуваат директен притисок врз работата на медиумите. Агенцијата потсети дека постојано апелира првенствено 
да се користи правото на исправка или одговор наместо директно да се прибегнува кон тужби против новинари и медиуми, особено кога станува збор за носители 
на јавни функции. Заканите за тужби, наместо користењето на правото на исправка или одговор претставуваат загрозување на слободата на информирање и 
воопшто, на слободата на медиумите.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Надзори врз радиодифузери, печатени медиуми, ОЈЕКМ 
 
Радиодифузери 
 

Во месец јули Агенцијата изврши повеќе програмски и административни надзори. Редовен административен надзор е извршен врз сите 120 радиодифузери 
коишто емитуваат телевизиска или радио програма за обврската на радиодифузерите, по вториот пат оваа година да објават податоци за сопственичка структура, 
уредништво и извори на финансирање во претходната година, односно најдоцна до 30 јуни 2019 година. Неисполнување на оваа законска обврска е констатирана 
само кај ТВ Ирис и Вижн БМ-ТВ Каналвизија.  
 
Врз телевизиите Ера, ТВ МТМ, ТВ 24 Вести, Наша ТВ и ТВ М, извршен е редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмата, за дневно 
емитување најмалку 8 часа програма на ТВ и за обезбедување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудио и аудиовизуелни дела, од кои 
половина во периодот од 07:00 до 19:00 часот. Со надзорот е констатирано дека на 6 јуни во рамки на емисијата/програмскиот блок „Ритамот на градот“ на ТВ 
Ера, емитувани се најави на три странски филмови изворно на англиски јазик, без превод на албански или турски јазик – јазици на кои медиумот емитува програма 
согласно дозволата. Дополнително, на овој датум ТВ Ера не емитуваше најмалку половина од законскиот минимум изворно создадена програма како македонски 
аудиовизуелни дела во периодот од 07:00 до 19:00 часот. Кај ТВ МТМ не беа констатирани прекршувања. 
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АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

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

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

  

Редовниот програмски и административен надзор врз работата на ТВ Ера и ТВ 24 Вести, покажа дека на програмскиот сервис на ТВ 24 Вести емитуван на 3 јуни 
2019 година, спонзорираната програма „Б. (Б со точка)“ преку посебно промотивно препорачување на стоки и услуги на спонзорите, поттикнуваше нивно купување 
или изнајмување, што е спротивно на член 54 став 1 од ЗААВМУ. Кај ТВ Ера не се констатирани прекршувања. 
 
За повеќе законски обврски, врз телевизиите ТВ 24 Вести, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар и ТВ Студио Тера беше извршен редовен програмски и административен надзор. 
При надзорот врз ТВ 24 Вести на 3 јуни, утврдено е рекламирање на поделен екран при што меѓу двете (поп-ап) реклами на поделен екран не беше запазено 
растојание од најмалку 15 минути, додека кај ТВ Стар и ТВ Тера се утврди не емитување најмалку 30% изворно создадена програма како македонски аудиовизуелни 
дела.ТВ Тера не ги исполни ни обврските за употреба на јазикот во програмата, како и за рекламирање на поделен екран. 
Програмски и административен надзор врз Наша ТВ е извршен за повеќе законски обврски. Надзорот покажа дека во неколку емисии емитувани на 3 јуни 2019 
година, не се објавени податоците за импресум, додека играната програма “Stand up Macedonia – Умри машки 1 – Ај контакт” (хумор/сатира) беше емитувана со 
погрешна предупредувачка сигнализација. На истиот датум времетраењето на рекламирањето, во неколку наврати изнесуваше повеќе од 12 минути на еден реален 
час, во програмата „Ориент експрес“ беа пласирани производи без да биде јасно означено дека програмата содржи пласирање производи, додека во две изданија 
на емисијата „Помагачот“ не беше означено дали станува збор за спонзорирана програма односно спонзорите не беа јасно идентификувани. Во емисиите „Профит“и 
„Помагачот“ емитувано е рекламирање на поделен екран, при што меѓу двете (поп-ап) реклами на поделен екран не беше запазено растојание од најмалку 15 
минути. 

Врз телевизиите 1 ТВ, ТВ 24 Вести, ТВ Шења, МРТ 1, ТВ Сител, ТВ Алсат – М, ТВ Канал 5, ТВ Компани 21-М, Наша ТВ, ТВ Алфа и ТВ Телма, Агенцијата изврши 
редовен програмски надзор за обврските за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти. При надзорот не беа констатирани 
прекршувања. 

Агенцијата изврши контролен административен надзор врз радиото БИ-КИ-АЛ, Еко Радио, Хит Радио, Радио Капитол ФМ, Радио 106, Радио Албана Плус, Радио 
Кочани ФМ, Радио Лав, ТВ Топестрада, ТВ Клан Мацедониа, ТВ Шења, ТВ Компани 21-М, 1 ТВ и ТВ Гурра, за да утврди дали е постапено по Решенијата за 
преземање мерка-јавна опомена, претходно упатени од Агенцијата, заради недоставување писмен извештај за спроведување на обрските утврдени во дозволата 
за радио и ТВ емитување. Со надзорот е констатирано дека радиодифузерите постапиле согласно законските одредби.  

По службена должност, вонреден административен надзор е извршен врз радио Аљбана Плус од Куманово за да се утврди дали е извршена промена на  
сопственичката сруктура без истата да биде одобрена од Агенцијата. При надзорот е утвдено прекршување на членот 41 ставови 1 и 2 од ЗААВМУ. 

Вонреден надзор по службена должност е извршен и врз МХ – Радио од Охрид, за обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и 
кадровски услови за добивање дозвола за радио и ТВ емитување, каде беше утврдено дека радиото не ги исполнува минималните кадровски услови, утврдени во 
Правилникот. 

Печатени медиуми 

За почитувањето на обврските за објавување импресум, извршен е вонреден административен надзор врз Арс Ламина од Скопје, издавач на магазините „Либи“ и 
„Мини Либи“ на албански јазик, Колор Медиа Плус , издавач на магазинот “Home Style” и Зенит Прес Плус издавач на весникот “Зенит”. Надзорот покажа дека во 
целост е исполнета оваа законска обврска. 

Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

 
Врз операторите Канал 16 од Ресен и Вива Нет од Берово извршен е вонреден програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски 
сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуваат. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ. Врз операторите 
Глобал Сат од Скопје, Инел Интернационал од Кавадарци, Инфел-КТВ од Охрид, Пет Нет од Гевгелија, Спајдер-Нет од Гевгелија и Траншпед Тред од Скопје 
извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите 
ги реемитуваат. Со надзорот е констатирано дека кабелскиот оператор Спајдер-Нет од Гевгелија за своите корисници го реемитува програмскиот сервис “Hayat 
Plus”, кој не опфатен со потврдите за регистрација на програмски сервиси издадени од Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. На  27-та седница, 
одржана на 10 јули Советот на Агенцијата за операторот Спајдер-Нет од Гевгелија, донесе решение за јавно опоменување и за исклучување на реемитувањето на 
програмскиот сервис “Hayat Plus”, кој не е регистриран во Агенцијата, согласно член 141 од ЗААВМУ.  
 
Контролен програмски надзор е извршен врз операторот Спајдер-Нет од Гевгелија, за да се утврди дали операторот постапил по мерката јавна опомена упатена 
заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата, согласно член 141 од ЗААВМУ. Надзорот покажа дека операторот Спајдер-Нет 
во целост постапил по решението упатено од Агенцијата.  
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