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Втор јавен состанок на АВМУ за 2021 година 

Во рамки на законската обврска за одржување јавни состаноци, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го закажа вториот јавен 
состанок за 29 јуни 2021 година.  

Целта на овие состаноци е да им овозможи на сите заинтересирани страни да ги изразат нивните ставови и мислења во однос на состојбите на 
пазарот на аудиовизуелните медиумски услуги и да се споделат со јавноста реализираните активности на Агенцијата од Годишната програма за 
работа. Презентацијата и материјалите со реализирани активности на Агенцијата за периодот април – јуни 2021 година, се достапни на веб 
страницата www.avmu.mk  

 
           
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Надзори врз радиодифузери, ОЈЕКМ и печатени медиуми   

Радиодифузери 

Редовен програмски и административен надзор за почитувањето на повеќе законски одредби – објава на импресум, знак за идентификација на 
радиодифузерот и информации коишто треба да се направат достапни до корисниците, почитување на правилата за емитување комерцијални 
комуникации, емитување игри на среќа, користење на телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање е извршен врз радијата 
„Роса-АБ“, „Зона М-1“, „РФМ“, „Урбан ФМ“ и „ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио“. При надзорите не беа констатирани прекршувања. 

Редовен програмски и административен надзор за правилата при употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување на 
доброволно пријавениот процент домашна музика, дневно емитување најмалку 18 часа програма на радио, објава на импресум, информации 
коишто треба да се направат достапни на корисниците и објава на идентификација на радиодифузерот е извршен врз радијата „Јон“, 
„Метрополис“, „Антена 5“ и „Канал 77“. При надзорите не беа констатирани прекршувања на одредбите на од ЗААВМУ. 

Редовен програмски надзор е извршен врз „Македонска телевизија - прв програмски сервис (МРТ 1)“, „ТВ 24 Вести“, „ТВ Алфа“, „ТВ Алсат М“, 
„ТВ Клан Мацедониа“, „ТВ Компани 21-М“, „Наша ТВ“, „ТВ Канал 5“, „ТВ Телма“, „ТВ Сител“, „ТВ Шења“ и „ТВ Сонце“, за обврските најмалку 51% 
(Јавниот сервис 60%) од вкупно емитуваните програми во текот на годината да бидат европски аудиовизуелни дела и од својот буџет да одвојат 
најмалку 10% за европски аудиовизуелни дела од независни продуценти, при што половина од истите да бидат произведени во последните пет 
години. При надзорите не беа констатирани прекршувања.  
 
Извршени се и повеќе контролни надзори за да се утврди дали радиодифузерите постапиле по претходно изречените мерки - јавна опомена. 
 
Врз „ТВ Алфа“, „ТВ Компани 21-М“ и „Македонска телевизија - четврти програмски сервис (МРТ 4)“ е извршен контролен програмски надзор за 
обврските за емитување најмалку 30% (Јавниот сервис 40%) програма изворно создадена и за употреба на јазикот во програмата. Со надзорот 
е констатирано дека програмските сервиси постапиле согласно законските одредби.  
 
Врз „ТВ Клан Мацедониа“ и „Македонска телевизија – четврти програмски сервис (МРТ4)“ е извршен контролен административен надзор за 
обврската за објава на импресум, кој покажа дека е постапено согласно законските одредби.  

Контролен програмски надзор е извршен и врз „ТВ Сител“ и „ТВ Ирис“ за обврската за заштита на малолетната публика. Со надзорот е 
констатирано дека на 17 мај на програмата на „ТВ Сител“ е емитувана репризата на 169-та епизода од играниот серијал „Ангели“, во несоодветен 
временски период и е несоодветно категоризирана како програма од втора категорија (+8). Бидејќи „ТВ Сител“ делумно постапила по Решението 
за преземање мерка – јавна опомена, против неа е покрената прекршочна постапка. 

 
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 „Неотел“, „Траншпед Трејд“, „Бив Пирамида“, „Кабел“ и „Антена АС КТВ“.  

При надзорот е констатирано дека кабелскиот оператор „Кабел“ за своите корисници го реемитува програмскиот сервис „BNT4“, а кабелскиот 
оператор „Антена АС КТВ“ за своите корисници ги реемитува програмските сервиси „Russia Tuday“ и „Russia Tuday Documenatary“, а кои не се 
опфатени со потврдите за регистрација во Агенцијата. 
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Извршени се и повеќе контролни надзори за да се утврди дали операторите постапиле по изречените мерки - јавна опомена, упатени заради 
реемитување на програмски сервиси коишто не се регистрирани во Агенцијата. Со надзорите беа опфатени операторите „Антена АС КТВ“, 
„Тотал ТВ“, „Кабел“, „Дрим Сат ИПТВ“ и „Вива Нет“. При надзорите е утврдено дека операторот „Вива Нет“ од Берово повторно реемитува 
програмскиот сервис којшто не е регистриран во Агенцијата, поради што против него е покрената прекршочна постапка. 

Печатени медиуми 

Врз 22 печатени медиуми извршен е редовен административен надзор за обврската за објава на импресум. Надзорот ги опфати печатените 
медиуми „Нова Македонија“, „Слободен печат“, „Вечер“, „Коха“, „Лајм“, „Фокус“, „М Магазин/Авто плус“, „Јени Балкан Хафталик Бултен“, 
„Бахче“, „Економија и бизнис“, „Убавина и здравје“, „Руски доктор“, „Порта 3“, „Шења“, „Скопско ехо“, „Зелена берза“, „Лице в лице“, „Зенит“, 
„Штипски глас“, „Битолски весник“, „Капитал“ и „Instore“. Надзорот покажа дека обврската од Законот за медиуми е исполнета кај сите 
печатени медиуми. 

Изречени мерки јавна - опомена  

Советот на Агенцијата на 17-та седница одржана на 9 јуни, врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено реемитување на 
програмски сервиси коишто не се регистрирани во Агенцијата согласно членот 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
донесе Решенија за јавно опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси на операторите „Кабел“ од Струмица и 
„Антена АС КТВ“ од Кичево. 

На 18-та седница одржана на 17 јуни, Советот на Агенцијата врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено дека е 
спроведена промена на сопственичката структура без претходно да се извести Агенцијата и без истата да биде одобрена од страна на 
Агенцијата, донесе Решение за преземање мерка – јавна опомена за ТВ Нова од Гевгелија. 

 

 

 

 

 


