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Родот во изборната кампања 2020, во фокусот на првиот јавен состанок на АВМУ 

 

На состанокот беа презентирани и наодите од анализата на родовите прашања и начинот на прикажување и претставување на жените и мажите 
во вестите на националните телевизиски сервиси – МРТ1, МРТ2, Алсат-М, Алфа, Канал 5, Сител и Телма, за време на изборната кампања за 
Предвремените парламентарни избори во 2020 година. Анализата за потребите на Агенцијата ја изработи Институтот за демократија „Социетас 
цивилис“ од Скопје.  
 
Наодите од анализата покажаa дека медиумското покривање на изборната кампања забележително тежнееше кон промоција на мажите – 
кандидати за пратеници и машкиот поглед и експертиза за случувањата околу изборите. Кандидатките беа ставени во сенка на своите колеги 
мажи, имаа помалку пристап до различните форми на промоција на нивните платформи и нивните профили и пораки остануваа анонимни, 
односно нечуени и невидени од јавноста. Во прилозите за изборната кампања, од вкупно 134 претставници на политички партии, 128 беа мажи, 
наспроти 6 жени. Во дневно информативните емисии на изборни теми, како примарни субјекти се појавуваа 86% мажи, наспроти 14% жени. 
Квалитативната анализа на содржината на дневно информативните емисии, меѓу другото покажа дека во 9 прилози претставувањето на жените 
беше сексуално објективизирано, додека во 6 прилози беше забележана стереотипизација врз основа на родовите улоги претпоставени од 
општеството. Целата анализа е достапна на веб страната www.avmu.mk. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 25 март одржа јавен состанок, кој поради состојбата 
со корона вирусот, се реализираше преку видео конференциска врска. На состанокот, директорот на Агенцијата 
д-р Зоран Трајчевски, направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа 
во изминатите три месеци. Присутните имаа можност да слушнат за активностите поврзани со спроведените 
надзори врз радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи, издавачите на 
печатени медиуми, изречените мерки јавна опомена, изработените истражувања, активностите на полето на 
меѓународната соработка. 

 

Финансиска поддршка за надомест на средствата за дозвола за РА и ТВ емитување  
 
Советот на Агенцијата, врз основа на Одлуката на Владата од петтиот пакет економски мерки со која се обезбеди финансиска помош за 
радиодифузерите во висина од 50.000.000,00 денари, на 7-та седница одржана на 2 март, одлучи да ги запре сите покренати постапки за 
одземање на дозволи по основ на неплатен годишен надоместок за радио и ТВ емитување. Воедно, беше одлучено да не се покренуваат нови 
постапки за одземање заради неплаќање на надоместокот за дозволите за 2021 година. 
 
На сите радиодифузери, кои имаа извршено целосна или делумна уплата на надоместокот за дозволата за радио или телевизиско емитување 
во 2021 година, Агенцијата им ги врати средствата. Радиодифузерите на кои им е издадена фактура за годишен надоместок за дозвола, а истиот 
го немаат платено, како и радиодифузерите на кои допрва ќе им биде доставена фактура, немаат обврска за плаќање бидејќи нивната обврска 
во целост е исполнета со финансиските средства од пакетот економски мерки.  
 
Дополнително, Агенцијата ги информираше радиодифузерите дека издадените фактури за годишниот надоместок за дозвола за телевизиско и 
радио емитување во 2021 година им служат само за нивна евиденција и за истите нема да можат да вршат поврат на данокот на додадена 
вредност, бидејќи се платени во целост од средствата одобрени со Одлуката на Владата на РСМ. Агенцијата во рок од 15 дена од завршувањето 
на овие активности ќе достави извештај до Владата на РСМ и до Управата за јавни приходи за искористените средства од пакетот економски 
мерки, а преостанатите неискористени средства ќе бидат вратени на сметката на Буџетот на РСМ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Нови Обрасци за извештаите на радиодифузерите за спроведување на обврските утврдени во дозволите за РА и ТВ емитување 

Советот на Агенцијата на 7-та седница, одржана на 1 март усвои нови обрасци за извештаите на радиодифузерите за спроведување на 
обврските утврдени во дозволите за радио и ТВ емитување. Радиодифузерите согласно одредбите од член 15 став 5 од Законот за медиуми, 
имаа обврска најдоцна до 31 март 2021 година, до Агенцијата на посебен образец да достават извештај за спроведувањето на обврските 
утврдени во дозволата за радио или ТВ емитување, особено за програмскиот концепт. Во прилог на извештајот се доставува и информација за 
техничките средства преку кои се емитува или реемитува програмскиот сервис во државата и надвор од неа. Новите обрасци за спроведување 
на обврските утврдени во дозволата за радио или ТВ емитување се достапни на www.avmu.mk.  
 

http://www.avmu.mk/
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2021/03/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-2.jpg
http://www.avmu.mk/
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Надзори врз радиодифузери, печатени медиуми и оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 
 

Радиодифузери 

 
Програмски надзор за почитувањето на правилата за заштита на малолетната публика, Агенцијата изврши врз серијалот „Ангели“ кој се 
емитува на ТВ Сител. При надзорот на програмата e утврдено дека премиерите и репризите на играниот серијал „Ангели“ беа погрешно 
категоризирани и означени како програма од Втора категорија (+8), а репризите беа емитувани во несоодветен временски период од 
деноноќието. 
 
Редовен програмски и административен надзор за повеќе законски обврски е извршен врз ТВ 24 Вести, ТВ Алфа, Наша ТВ, ТВ Телма, ТВ 
Алсат-М, ТВ Канал 5, ТВ Алфа, ТВ Сител и програмските сервиси МРТ 1, МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5. Предмет на надзор беа правилата 
при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена 
вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество, обврските за 
употреба на јазикот во програмите, дневно емитување најмалку 12 часа програма и емитување најмалку 30%, а Jавниот сервис најмалку 40% 
програма изворно создадена, објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и објава на 
идентификација на радиодифузерот. 
 
Со надзорите беа констатирани повеќе прекршувања. Програмските сервиси МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5 не ги обезбедија информациите 
коишто треба да се направат достапни на корисниците, односно податоците за адреса на седиштето, податоци за контакт, одговорното лице 
и податок за регулаторното тело. На програмата на МРТ 3 и МРТ 4, во дел од емитуваните програми, не беа објавени податоците за авторите 
кои ги подготвуваат содржините, уредништвото, потекло и датум на продукција на делата, името на медиумот од каде е преземена содржината 
и други податоци што се должни да ги емитуваат на соодветно место за секоја содржина од програмскиот сервис. Програмскиот сервис МРТ 
4, не емитуваше најмалку 40% програма изворно создадена како македонски аудиовизуелни дела, во текот на еден ден. Кај МТВ 2 и МТВ 5 е 
констатирано прекршување на обврските за заштита на малолетната публика, односно се емитувани промотивни најави за играна програма 
без да бидат означени со сигнализацијата за заштита на малолетните лица. На програмата на ТВ Алфа првиот дел од епизодата од играната 
серија „Вистини или лаги“ беше емитувана изворно на српски јазик, без да биде обезбеден превод на македонски јазик. 

По изречената мерка јавна опомена, упатена заради непочитување на правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, 
извршен е контролен програмски надзор врз ТВ Здравкин од Велес. Надзорот покажа дека во целост е постапено по решението за изрекување 
мерка јавна опомена. 
 
Печатени медиуми 
 
Со цел да се утврди дали во печатените медиуми Убавина и здравје и Руски доктор се објавени податоци за импресум, Агенцијата изврши 
вонреден административен надзор. При надзорот е констатирано дека во изданието на Убавина и здравје бр.147 не е исполнета во целост 
оваа обврска од Законот за медиуми, односно не се објавени податоците за адресата на печатницата.  

 
Оператори на јавни електронски комуникациски мрежи 

 
За обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат 
операторите извршен е редовен програмски надзор врз операторите Каблекалл од Кичево, Скрембел и Сигнал-Нет од Куманово и Теленет 
Ком од Тетово. Со надзорот е констатирано дека операторот Сигнал-Нет од Куманово го реемитува програмскиот сервис “ZICO TV” кој не е 
опфатен со потврдата за регистрација на програмски сервиси издадена од Агенцијата.  
 
Врз операторот Инфел-КТВ од Охрид, Агенцијата изврши контролен програмски надзор за да 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 Инфел-КТВ во целост постапил по решението упатено од Агенцијата. 

 
 
 



NEWSLETTER 

 
 

 

  

 

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                                                      

  

 

              

       

 
Изречени мерки јавна опомена на радиодифузери 
 
Советот на Агенцијата на 8-та седница за 2021 година одржана на 16 март, врз основа на извештаи од спроведени надзори каде се констатирани 
законски прекршувања, донесе 12 Решенија за преземање мерка јавна опомена.  
 
Јавна опомена за необјавување на импресум е изречена на програмските сервиси МРТ 3, МРТ 4 и ТВ Клан Мацедониа. За непочитување на 
правилата за заштита на малолетната публика јавна опомена е изречена на МРТ 2, МРТ 5 и ТВ Ирис. Информации коишто треба да се направат 
достапни до корисниците не обезбедија МРТ 2, МРТ 3, МРТ 4 и МРТ 5, додека обврската за исполнување на квотата за програма изворно 
создадена како македонски аудиовизуелни дела не ја исполниле ТВ Компани 21-М и МРТ 4. 
 
На сите телевизиски сервиси по истекување на рокот за законско усогласување, ќе им биде направен контролен надзор за да се утврди дали 
постапиле по изречените мерки јавна опомена. 

 

mailto:contact@avmu.mk
http://www.avmu.mk/

