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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

До: 

Предмет: Одговор на претставка за учество на новинар на МРТ во 
предизборни активности 

Почитуван г-не  

Агенцијата ја прими Вашата претставка (наш бр. 03/19 од 22.10.2021 г.) во која 
известувате за учество во програмата на Првиот програмски сервис на Македонска 
телевизија (МРТ1) на новинар кој истовремено е и кандидат на Локалните избори 2021, 
како носител на советничка листа предложена од ИНТЕГРА- Македонска конзервативна 
партија. Внимателно ја разгледавме, и Ве известуваме дека претставката е 
неоснована. 

Имено: 

Член 75-в од Изборниот законик пропишува дека „Уредници, новинари, 
водители на програма и презентери, ангажирани во подготвување програми на 
радиодифузерите, не смеат да учествуваат во предизборни активности на 
политички партии, коалиции, групи избирачи и нивни претставници, односно 
учесници во изборна кампања" и дека „Доколку се определат да учествуваат во 
вакви активности, нивниот ангажман во програмите на радиодифузерите им 
мирува од денот на распишување на изборите до нивното завршување". 

Иако во Вашата претставка не е наведено името на новинарот на кој таа се 
однесува, по проверка на потврдените кандидатски листи достапни на веб 
сајтот на Државната изборна комисија, констатиравме дека станува збор за 
водителот и уредник на МРТ1 , кој е носител на листата на кандидати за 
советници на ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија за Општина 
Аеродром. 

Со извршениот увид во програмата на Првиот програмски сервис на Македонска 
телевизија во посочените програмски периоди од Ваша страна, утврдивме дека 
наводите во претставката не одговараат на емитуваната програма: 

• Во недела, на 03.10.2021 г., програмската шема била променета поради 
емитувањето на преносот од Светата Архиерејска Литургија по повод 40 
години служба и 70 години од раѓањето на Митрополитот Тимотеј, која се 
емитуваше од 08:43 до 11 :33; од 11 :44, до 12:53 се емитуваше „Неделен 
магазин со водителката "; потоа од 13:00 до 13:18 Вести; од 13:19 до 14:06 
Аграр; и од 14:00 до 14:49 Музиката, мојот живот: 

• На 01.10.2021, кога во претставката е посочена емисијата „Музиката, мојата 
љубов", од 15:23 до 16:22 се емитуваше: Пејачи и песни: 
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а како уредник на емисијата беше потпишан ; во термините посочени за реприза на емисијата 
од 17:45 до 18:18 се емитуваше „Витраж", каде како уредник се појавува ; додека пак, во 
утринскиот термин од 05:11 до 06:24 се емитуваше реприза на „Неделен магазин со 
водителката ". 

Дополнително, Агенцијата оствари и телефонски разговор со одговорната уредничка на Првиот 
програмски сервис на Македонска телевизија, која ги потврди нашите наоди. Исто така, не 
информираше дека водат сметка за почитувањето на одредбите од Изборниот законик, поради 
што ангажманот во програмите на водителот и уредник во МРТ1  мирува од денот на 
распишување на изборите до нивното завршување. 

Ви благодариме за соработката. 

Срдечен поздрав, 

contact@avmu.mk Тел. + 389 2 3103 400 
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