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1.1. ЦЕЛТА на медиумската регулација и на нормирањето на работата на медиу-
мите е да се максимизираат позитивните ефекти од нивната работа, но и да се спречат 
одредени штетни последици по општеството, јавниот интерес или по економијата. Регу-
лацијата треба да ги охрабрува и да ги поттикнува медиумите да развиваат практики во 
својата работа кои се од интерес за општеството и за граѓаните. 

Во стручната теорија постојат голем број ставови и мислења за тоа како треба да се 
уреди регулацијата и до кој степен таа треба да биде специфицирана со закон. И по-
крај големиот број ставови на оваа тема, една од општоприфатените дефиниции е дека 
регулацијата е во тесна врска со медиумската политика, а и двете се одраз на специ-
фичните општествени, културни и економски околности. Македонија, во таа смисла, има 
јасно исцртана патека за развивање на своите медиумски политики, кои неколку години 
наназад се одвиваат на линијата на усогласувањето на домашното законодавство со за-
конодавството на ЕУ (acquis communautaire). Системската регулација, исто така, треба да 
ја поттикнува саморегулацијата на медиумите во делот на обезбедувањето услови и ко-
ординацијата, со цел да се овозможи професионално работење, почитување на етичките 
стандарди и заштита на правата на медиумските работници.

Овој прифатен модел, типолошки во теоријата се нарекува и „модел на независна ста-
тутарна регулација“, каде што владата го пренесува правото за спроведување на меди-
умското законодавство и за регулацијата врз независно стручно тело или агенција.1  Во 
фокусот на овој тип медиумска регулација во државите-членки на ЕУ се пред сè заштита-
та на граѓаните од злоупотреби од страна на медиумите, овозможувањето фер пазарна 
конкуренција и оневозможувањето медиумска концентрација која би го загрозила меди-
умскиот плурализам. 

Во постоечкиот домашен законско-регулативен систем, онлајн медиумите и нивната ра-
бота не се опфатени со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и со 
Изборниот законик, иако АВМУ во делот од своите одговорности го има и надзорот врз 
работата на печатените медиуми. Во одредени држави-членки на ЕУ, регулаторот преку 
различни одредби или преку водење регистри има делумни одговорности и во делот на 
онлајн медиумите. Оваа одлука за одвојување на онлајн медиумите од печатените меди-
уми и од радиодифузерите произлезе, покрај другите политичко-правни фактори, и од 
препораките на Советот на Европа, поради недостиг на методологија која ќе утврди кои 
онлајн медиуми се (не)професионални во своето известување, меѓу другото и за избор-
ните активности. 

Ваквата стратешка одлука има големо влијание врз функционирањето на информа-
циско-медиумскиот систем. Од една страна, таа обезбедува поголема слобода на медиу-
мите, но во исто време креира простор за функционирање на онлајн сфера која е нерегу-
лирана и која ги еродира професионалните стандарди во работата на медиумите. Токму 
затоа, законската регулативна и Агенцијата мора да прифатат поголема одговорност и 
вклученост во поттикнувањето на саморегулацијата, која би обезбедила подобри услови 
за професионална и етички одговорна работа на медиумите. 

1.2. АГЕНЦИЈАТА за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во рамките на ин-
формациско-комуникацискиот систем ја има клучната улога во спроведувањето на За-
конот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Република Северна Македонија, 
односно во уредувањето на правата, обврските и одговорностите на радиодифузерите, 
различните даватели на медиумски услуги и операторите на јавните електронски комуни-
кациски мрежи во земјата. 

По 3 јануари 2014 година, откако стапија во сила Законот за медиум2 и Законот за ау-
дио и аудиовизуелни медиумски услуги3, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 

1 Листата на медиумски регулатори во ЕУ е достапна на следниов линк: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/list-eu-audiovisual-regulators

2 „Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13 и 13/14
3 „Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14
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услуги (АВМУ) беше воспоставена како правен наследник на Советот за радиодифузија4 

(СРД). Во својата работа, Агенцијата е независна од друг државен орган или од друго прав-
но лице и треба да биде непристрасна кон нив. Законот за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги јасно ги определува надлежностите на Агенцијата и на нејзините органи, Сове-
тот на Агенцијата и директорот на Агенцијата.

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) го дефинира поширокиот 
контекст на работата на регулаторот и на јавниот сервис. Целите на Законот, во кој носечка 
улога имаат овие две институции, се:

 развој на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги;

  промовирање на слободата на изразување;

 развој на независната продукција на домашните медиумски фактори;  поттикнување, 
унапредување и заштита на културниот идентитет, јазикот и традицијата на заедниците во 
Република Северна Македонија, почитување на културните и религиозните разлики, пот-
тикнување на културата на јавен дијалог меѓу граѓаните, со цел да се зацврстува заемно-
то разбирање и толеранцијата за унапредување на односите меѓу различните заедници;

 поттикнување на творештвото, образовниот и научниот развој;

 заштита на интересите на корисниците, особено на малолетните лица;

 развој на медиумската писменост;

 транспарентно, независно, ефикасно и отчетно функционирање на јавниот радиодифу-
зен сервис;

 техничко-технолошки развој на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, конверген-
ција со електронските комуникации и со услугите на информатичко општество;

 поттикнување и развој на конкуренцијата во аудио и аудиовизуелните медиумски услуги 
и реемитување на програмските сервиси, преку јавни електронски комуникациски мре-
жи. 

Во севкупноста на своите активности, Агенцијата и јавниот сервис треба да придонесува-
ат кон развој на економијата во Република Северна Македонија.

1.3. АГЕНЦИЈАТА е надлежен орган, во форма на независно и непрофитно регу-
латорно тело кое се грижи за постигнување на претходно наведените цели утврдени во 
член 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Таа има свои јавни овласту-
вања и надлежности во следниве области: 

 се грижи за обезбедувањето јавност и транспарентност во работата на радиодифузе-
рите;

  ја поттикнува слободата на изразување, се грижи за заштитата и развојот на плурализ-
мот на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, охрабрува и поддржува постоење на 
разновидни, независни и самостојни аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;

 одлучува за доделување, одземање или продолжување на дозволите за телевизиско или 
радиоемитување;

 презема мерки кога е направена повреда на одредбите на законот или на прописите, 

4 „Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 2.7.2014 година, донесе Одлука за имену-
вање на членовите на Советот на Агенцијата бр. 07-2613/1 од 2.7.2014 година („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.100 од 3.7.2014 година), а нивниот мандат беше верификуван на Првата седница на Советот 
на Агенцијата, одржана на 8 јули 2014 година, на која беа избрани претседателот и заменик-претседателот на 
Советот на Агенцијата. На 7.10.2014 година беше избран директорот на Агенцијата. Сè до конституирањето 
на органите на Агенцијата, функцијата директор на Агенцијата ја вршеше постојниот претседател на Советот 
за радиодифузија, а мандатот на постојните членови на Советот за радиодифузија траеше сè до изборот на 
членовите на Советот на Агенцијата. На овој начин беше овозможено во тој преоден период регулаторното тело 
непречено да продолжи со својата редовна работа“, Годишен извештај на АВМУ за 2014 година, стр. 7.
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условите и обврските од дозволите;

 се грижи за обезбедувањето заштита на малолетните лица;

  донесува акти кои произлегуваат од овој закон;

 се грижи за заштита на интересите на граѓаните во областа на аудио и аудиовизуелните 
медиумски услуги;

 утврдува постоење на недозволена медиумска концентрација;

  презема мерки за времено ограничување на преносот и за прием на аудио и аудиовизу-
елни медиумски услуги од страна на другите држави на територијата на нашата држава;

 поттикнува медиумска писменост;

  врши надзор и ги води регистрите утврдени со овој закон;

  спроведува истражувања и прави анализи во врска со одделни прашања од областа на 
аудио и аудиовизуелните медиумски услуги;

  врши мерење на гледаноста или слушаноста на програмите, односно на програмските 
сервиси на радиодифузерите од Република Северна Македонија.

1.4. РАБОТЕЊЕТО на Агенцијата понатаму се уредува со Деловникот за работа на 
Агенцијата, во кој се уредуваат начинот и постапката за водење на седниците на Советот 
на Агенцијата, именувањето и разрешувањето на претседателот и заменик-претседателот 
на Советот на Агенцијата, именувањето и разрешувањето на директорот на Агенцијата, до-
несувањето на подзаконските и другите акти произлезени од ЗААМУ, доделувањето, одзе-
мањето или продолжувањето на дозволата за телевизиско или радиоемитување, за водење 
на регистрите и други одредби од делокругот на работата на АВМУ.
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2.1. АНАЛИЗАТА се базира на испитување на податоците и информациите добиени 
преку деск-истражување, во кое покрај законодавните материјали и системските докумен-
ти и извештаи на Агенцијата, се вклучени и претходните анализи за работата на Агенцијата, 
како и наодите и препораките што произлегуваа од овие извештаи. Кон анализата се вклу-
чени и дополнителни информации и документи за работата на АВМУ, експертски ставови и 
анализи, како и други форми на податоци за анализа, вклучувајќи интервјуа и фокус-групи. 

Главни извори за анализата беа:

 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
 Законот за медиуми;
 Директивата за аудиовизуелни медиумски услуги;
 Декларацијата за слободата на политичката дебата во медиумите;
 Декларацијата на Комитетот на министрите за независноста и функциите на регулатор-

ните органи за радиодифузниот сектор;
 Годишните извештаи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
 Периодичните извештаи од проектот „Мониторинг на ефикасноста, ефективноста, 

транспарентноста и одговорноста на регулаторните тела за медиуми – Мониторинг на 
перформансите II“5, и
 Извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Северна Македонија 

(од 29 мај 2019 година и извештаите од 2018 и 2017 година). 

2.2. Во рамките на анализата беше организирана фокус-група со претставници од АВМУ 
од различни одделенија на регулаторот. Целта на фокус-групата беше поблиско запозна-
вање со практичните аспекти во спроведувањето на ЗААМУ, како и со клучните предизвици 
во имплементацијата на законските одредби и реализацијата на целите на законот. Фо-
кус-групата методолошки овозможува директна информираност за истражуваната област, 
преку отворена размена на податоци и интеракција со одговорните лица за примена на 
законските одредби. 

2.3. Поради сложеноста и повеќеслојноста на предметната тематика, анализата ги се-
лектира истражувачките податоци според нивната важност за јавниот интерес и за оства-
рувањето на целите зацртани во законските одредби. Анализата се фокусира на клучните 
аспекти во работата на регулаторот и на тоа како тие влијаат врз процесот на медиумската 
регулација. Вклучените податоци, документи и други материјали се сублимирани, систе-
матизирани и разработени, со цел да се добие поширока слика за ефектите од работата 
на регулаторот и да се идентификуваат различните внатрешни и надворешни фактори за 
неговата работа. Треба да се напомене дека работата на Агенцијата е само еден дел од 
комплексниот систем на функционирањето на медиумите во програмска, економска и во 
социолошка смисла, за што се потребни дополнителни истражувања и анализи за да се 
добие сеопфатна слика. 

2.4. Во овој текст е вклучена анализата на измените во Законот за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги (ЗААМУ) и на тоа како тие измени влијаат врз работата на Агенцијата. 
Овие измени во Законот беа усвоени во скратена постапка од страна на Собранието, на 4 
февруари 2019 година. Тие уследија по претходните промени на 31 декември 2018 година. 
Законот, по предлог на надлежното министерство за информатичко општество и админи-
страција, беше усвоен по речиси тригодишна јавна дебата и подолг период на комисиско 
разгледување и расправа во Собранието. Во овој извештај се нотирани измените на Зако-
нот усвоени од Собранието на 16 февруари 2020 година, а за последиците од овие промени 
е потребен одреден временски период на нивна практична интеграција во системот на ме-
диумската регулација, за да се утврди нивниот реален ефект врз процесот на регулацијата. 

2. ОПИС НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА АНАЛИЗАТА

5 Следењето на работата на АВМУ и АЕК во овие извештаи беше структурирана во засебни мониторинг-матри-
ци, и тоа: (1) транспарентност и отчетност; (2) ефективност и независност; (3) перформанси и извршување, и (4) ја-
вен интерес. Матриците од самата методологија даваат генерална оценка на формалните аспекти од работењето 
на регулаторите. По области, индикаторите нотираат до која мера работата на регулаторите суштински влијае 
врз подобрување на работењето и зголемување на независноста на двете агенции. Коментарите и препораките 
содржат корелација на индикаторите за усогласеност, како и постоењето на надворешни влијанија или ризици. 

https://avmu.mk/?p=33951
https://avmu.mk/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B8/
https://avmu.mk/legislativa/evropska-legislativa/direktiva-za-audiovizuelni-mediumski-servisi/
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Dec2004PoliticalDebate_mk-1.pdf
https://avmu.mk/deklaracija-na-komitetot-na-ministri-za-nezavisnosta-i-funkciite-na-regulatornite-organi-za-radiodifuzniot-sektor/
https://avmu.mk/deklaracija-na-komitetot-na-ministri-za-nezavisnosta-i-funkciite-na-regulatornite-organi-za-radiodifuzniot-sektor/
https://avmu.mk/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/
http://eurothink.mk/documents/fkDFsrQoxhz3SCtAz
https://bit.ly/2EGrVAe
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3.1. ОПШТИ ЗАКЛУЧОЦИ
 Системски и правно-законски, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

е добро позиционирана во рамките на информациско-медиумскиот систем, за успешно 
да ги извршува своите законски и нормативни задолженија. Одредени приспособувања 
на законските и на подзаконските одредби можат дополнително да ги подобрат капаци-
тетите за работата на Агенцијата. Иако честата промена на законите може да има варија-
билни ефекти, сепак може да се потврди дека постои позитивен тренд на подобрување 
на законските одредби на најмалку 2 (две) нивоа:
(а) на ниво на усогласување на домашното законодавство со законодавството на ЕУ;
(б) подобрувања во делот на создавањето законски услови за независно и професионал-
но функционирање на Агенцијата и на јавниот сервис, МРТ.

 Во својата работа, АВМУ во континуитет го задржува високото ниво на транспарент-
ност, вклучувајќи го редовното објавување информации за својата работа и за различни-
те активности во нејзина надлежност.

  Во анализата на работата на АВМУ беше утврдена потребата од одредени подобру-
вања на законската рамка. Како пример може да се наведе спроведувањето на надзорот 
и контролата на почитувањето на законските одредби од страна на радиодифузерите и 
операторите. Овој аспект на регулативата, како и слични подобласти наведени во оваа 
анализа, треба да бидат дополнително разгледани меѓу надлежното министерство и ре-
гулаторот, со цел да се олесни практичното извршување на дел од законските одредби. 
Иако регулаторот има одреден простор за приспособување на одредбите во делот на 
подзаконските акти, сепак одредени ограничувања оневозможуваат дополнителни при-
способувања, како на пример ограничувањето во бројот на контролите и надзорите на 
годишна основа, што често се злоупотребува од страна на медиумите или операторите. 

 АВМУ редовно ги спроведува активностите во делот на надзорот, контролата, регули-
рањето на дозволите, процесирањето на случаите на прекршувања на одредбите и други 
активности во нејзина надлежност.

 Застојот во реформскиот процес во медиумската сфера, вклучително и изборот на 
нови членови на Советот на АВМУ, како и на Програмскиот совет на МРТ, продолжи во 
текот на 2019 година и во почетокот на 2020 година. Политичките разлики и недости-
гот на консензус во Собранието не можат да бидат оправдание за застој на реформите 
од јавен интерес. Надминувањето на овој застој претставува приоритетно прашање кое 
останува како задача за наредниот собраниски состав по парламентарните избори во 
април 2020 година. 

 На 5 ноември 2019 година АВМУ ја објави одлуката за одземање на дозволата за работа 
на 1ТВ, откако истече рокот за отстранување на утврдените пропусти во работата на овој 
медиум. Надлежните институции на системот, во соработка со Агенцијата, треба допол-
нително да ги испитаат подлабинските причини за овој случај, со цел нивно навремено 
превенирање во иднина. Советот на АВМУ на својата 26. седница донел одлука за пове-
дување постапка по службена должност за испитување таен содружник во телевизијата 
1ТВ. Прикриената сопственост во медиумите е системски проблем што е посочен и во 
извештајот на Европската комисија (ЕК) за напредокот на земјата од 29 мај 2019 година. 

 Потребно е интензивирање на меѓуинституционалната соработка и поддршка на Аген-
цијата, со цел да се зајакнат нејзините перформативни капацитети. Некои од можности-
те се формирање работни или координативни групи или пак назначување координатори, 
со прецизно утврдени одговорности за оваа област. Случајот 1ТВ покажа дека за навре-
мено детектирање на можни злоупотреби на медиумите е неопходна тесна соработка и 
координација на сите надлежни институции.

 Агенцијата треба да го прошири својот опсег на активности и соработка насочени кон 
поттикнување и поддршка на саморегулацијата на медиумите и медиумските работници, 
во насока на остварување на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги. 

3. АНАЛИЗА НА РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА 
АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
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3.2. ПРЕГЛЕД НА НАОДИТЕ ОД АНАЛИЗАТА
Наодите од анализата и оваа студија се подредени во неколку клучни области кои ги 

вклучуваат:
(а) перформансите на полето на јавната комуникација и комуникациските канали кои ги 

користи Агенцијата; 

(б) транспарентноста во работата и во јавната достапност на информациите за работата 
на Агенцијата;

(в) ефикасноста и перформансите во областа на законските надлежности, и

(г) финансиското работење на Агенцијата.

3.2.1. КОМУНИКАЦИСКИ КАНАЛИ 

 Веб-страницата има едноставна и прегледна содржинска структура, која му овозможу-
ва на корисникот со неколку кликови лесно да дојде до бараните содржини.

 Вградениот пребарувач на веб-страницата работи брзо и ефикасно и излистува опсеж-
ни резултати од пребарувањата.

 Веб-страницата е оптимизирана за пристап од мобилни уреди и таблети.

 Веб-страницата има вградени опции за олеснет пристап и преглед од страна на лицата 
со сетилна попреченост.

 Дизајнот на веб-страницата може да се подобри во поглед на поголема компактност 
и прегледност на содржинските единици на веб-страницата (односно преку приказ на 
поголем број содржински единици на излистаната единечна страница, т.е. со намален 
размер или „zoom“ на видливост), со цел подобро и поефикасно корисничко искуство на 
посетителите на веб-страницата. 

 Недостига подобра интеграција на мултимедијалните содржини и опции (визуелни со-
држини, вградување, т.н. „embedding“ на фотографии и видеа, наместо систем на ди-
ректни линкови и сл.). 

 Потребно е подобрување на брзината на вчитување на веб-страницата6. Компара-
тивниот тест на брзината на вчитување ги покажа следниве резултати: avmu.mk3.2s, 
pagesize2.2MB, vlada.mk1.79s, page size1.6MB, time.mk0.63s, page size 2.2 MB. Брзината 
на вчитување е важна за подобро корисничко искуство и полесен пристап од страна на 
корисниците.

 Можни се подобрувања во форматите на објавените содржини и информации, преку 
приказ на сумарни и визуализирани прегледи на дел од достапните извештаи. Ова зна-
чително би го олеснило следењето на овие информации од страна на граѓаните, а во-
едно би ја подобрило комуникацијата со медиумите, кои често селективно и недоволно 
стручно ги сумираат и поедноставуваат извештаите на Агенцијата и другите објави на 
веб-страницата на Агенцијата. 

 Фејсбук-страницата на регулаторот редовно споделува објави за активностите на 
АВМУ, преку кои на граѓаните им се овозможени нови и лесно достапни информации 
за активностите на Агенцијата. Досегот на страницата е скромен и треба да се направи 

6 Резултати од компаративен тест на брзината на вчитување: avmu.mk 3.2s (page size 2.2MB), vlada.mk1.79s 
(page size 1.6MB), time.mk0.63s  (page size 2.2 MB).

7 https://avmu.mk

ПОСТОИ ПРОСТОР ЗА ПОДОБРУВАЊА И ОПТИМИЗАЦИЈА 
НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА НА АВМУ.7

https://avmu.mk/
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напор тој да се зголеми. Максимален досег е 856 корисници, но реално е помал поради 
функционирањето на алгоритмите на оваа социјална мрежи, кои селективно ги прика-
жуваат содржините до различни корисници.

 Најголем број од објавите се поклопуваат со објавите на веб-страницата. Може да се 
препорача објавување дополнителни содржини приспособени за овој комуникациски 
канал. Овие страници можат да им понудат на граѓаните различни или дополнителни 
информации од објавите на веб-страницата, во мултимедијален формат приспособен 
на корисничките стандарди за оваа мрежа.

 Потребен е поголем фокус врз содржините што ќе го привлечат вниманието на ко-
рисниците, со цел да се искористат интерактивните можности на овој комуникациски 
канал, особено за информирање за надлежностите на Агенцијата. Фејсбук-страницата 
може да се искористи дополнително за интерактивни содржини и објави кои можат да 
придонесат за образовни цели и за подобрување на медиумската писменост. Различни-
те комуникациски канали треба да бидат поврзани, а содржините да се приспособуваат 
во зависност од целната публика. 

 Јутјуб-каналот на Агенцијата е одлична платформа за следење на различни активно-
сти на регулаторот. Покрај достапноста на видеосодржините од активностите, може да 
се препорача дополнително објавување на текстуални прилози во делот на описот на 
видеосодржините, во форма на сумарни прегледи на информации, линкови до веб-стра-
ницата со полни или дополнителни информации и други чекори кои би ја подобриле 
информативноста на овој канал. Бројот на претплатници е мал (57) и треба да се направи 
соодветен план за зголемување на досегот на овој канал.

 Може да се препорача проценка за користење дополнителни комуникациски канали на 
социјалните мрежи, како на пример социјалните мрежи Твитер и Инстаграм. Овие мрежи 
можат да бидат искористени за проширување на целните групи за информирање, како и 
за потенцијално користење во образовни и информативни цели (на пример, во доменот 
на медиумската писменост).  

3.2.2.ТРАНСПАРЕНТНОСТ ВО РАБОТАТА

  На својот Јутјуб-канал, Агенцијата продолжи со пренесување на седниците на Советот 
на Агенцијата, јавните состаноци, панел-дискусии, дебати, конференции, презентации 
и спотови од тековните кампањи и активности. Редовното и ажурно објавување на овие 
содржини и преноси во живо (Livе Feed) позитивно придонесува за транспарентноста во 
работата на регулаторот. 

 Практиката за онлајн пренесување на седниците на Советот и јавните седници на АВМУ 
значително придонесува за транспарентноста во работата на регулаторот. На овој на-
чин, граѓаните имаат појасен увид во функционирањето на Агенцијата.

Неопходна е подобра координација и комуникација преку различните налози на 
социјалните мрежи и другите канали за јавно информирање на Агенцијата, за да се 
подобри гледаноста и посетеноста на овие содржини од јавен интерес. Куси прегле-
ди и текстуални додатоци за овие содржини, како и други официјални информации 
во прилог на овие содржини, би помогнале во насока на подобрување на комуника-
цијата со медиумите. 

8 https://www.facebook.com/agencijazaaudioiaudiovizuelnimediumskiuslugi/

ПОТРЕБНИ СЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПТИМИЗАЦИИ НА 
КОМУНИКАЦИСКИТЕ КАНАЛИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ .8

https://www.youtube.com/channel/UCEYyMdFonG29RzsAjeRt-rQ/videos
https://www.facebook.com/agencijazaaudioiaudiovizuelnimediumskiuslugi/
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Наведените позитивни практики треба да продолжат и во иднина, а оптимизацијата на 
форматот на овие содржини може дополнително да се менува и приспособува. Некои од 
информациите од билтените и извештаите треба дополнително да циркулираат кон јав-
носта и медиумите, преку различни комуникациски канали (социјални мрежи, прегледи, 
дописи до медиумите и слично), за да се зголеми досегот на овие информации од јавен 
интерес. 

Во текот на анализата беше утврдено дека Агенцијата редовно одговараше на различни 
барања од граѓаните и јавно ги објавуваше истите.9 

Ова претставува позитивна практика во работата на регулаторот, преку која граѓаните 
имаат отворен и директен комуникациски канал со Агенцијата за информирање и пријаву-
вање на одредени случаи или проблеми.

Регистрираните случаи кои редовно се објавуваат на веб-страницата на регулаторот, 
покажуваат дека граѓаните често немаат доволно познавања за надлежностите на Аген-
цијата, но - генерално гледано - овие активности се мошне важни за отвореноста на Аген-
цијата кон граѓаните и таквата практика треба да продолжи. Искуствата и податоците од 
оваа комуникација треба да се искористат при подготовката на информативните кампањи 
и слични активности, а овие случаи да послужат како основа за развивање на информа-
тивните активности на Агенцијата.  

АГЕНЦИЈАТА ТРЕБА СТРАТЕШКИ И ПЛАНСКИ ДА 
ГО ПОТТИКНУВА ИНТЕРЕСОТ НА МЕДИУМИТЕ И НА 
ЈАВНОСТА ЗА ИНФОРМАЦИИТЕ КОИ ГИ ОБЈАВУВА И 
ОДГОВОРНОСТИТЕ ШТО ГИ ИЗВРШУВА.

АГЕНЦИЈАТА ТРЕБА ДА ГИ ИНТЕНЗИВИРА СВОИТЕ 
ИНФОРМАТИВНИ И ПРОМОТИВНИ АКТИВНОСТИ 
ВО НАСОКА НА ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 
НЕЈЗИНИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ.

9 „Претставките најчесто се однесуваат на определена содржина објавена на некоја телевизија или радиоста-
ница. Има претставки што се однесуваат на реемитување странски програмски сервиси од страна на оператори-
те, како и претставки за непочитување на заштитата на малолетната публика“, Четврти периодичен извештај, стр. 
6, достапно на: https://is.gd/1PkO4u

АВМУ ВО КОНТИНУИТЕТ ТРАНСПАРЕНТНО ГИ ОБЈАВУВАШЕ 
РЕЛЕВАНТНИТЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА СВОЈАТА РАБОТА И 
ПОКАЖА ОТВОРЕНОСТ ЗА СОРАБОТКА СО ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СО МЕДИУМИТЕ.

АВМУ РЕДОВНО И НАВРЕМЕНО ГИ ОБЈАВУВА СВОИТЕ 
ИЗВЕШТАИ, БИЛТЕНИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ОД ЈАВЕН 
ИНТЕРЕС СО ПРЕГЛЕДНИ И СОДРЖАЈНИ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА 
АКТИВНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА. МОЖНИ СЕ ОДРЕДЕНИ 
ПОДОБРУВАЊА ВО ФОРМАТИТЕ НА ОВИЕ МАТЕРИЈАЛИ, 
СО ЦЕЛ ПОЛЕСНО ДА СЕ СЛЕДАТ ИНФОРМАЦИИТЕ И ДА СЕ 
СПОДЕЛУВААТ ОД СТРАНА НА МЕДИУМИТЕ И ГРАЃАНИТЕ.

https://is.gd/1PkO4u
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3.2.3. ЕФИКАСНОСТ И ПЕРФОРМАНСИ

а) Ефективност и независност

На 14 март 2019 година Советот на Агенцијата ја усвои Регулаторната стратегија за раз-
вој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година.

Основните цели на овој стратешки документ се:

 поттикнување на разновидноста на програмските содржини;

 заштита и негување на културниот идентитет и на културната и јазичната разновидност 
на програмите;

 поттикнување плурализам во политичките гледишта во медиумите и независност на 
медиумите од политички влијанија;

 подобрување на функционирањето на системите за саморегулација и корегулација;

 заштита на човековите права и слободи во медиумските содржини;

 поттикнување на развојот на пазарот и конкуренцијата;

 обезбедување регулаторна рамка која овозможува развој на медиумите, и
  натамошен развој на медиумската писменост.

Владата на својата седница од 9 април 2019 година, по барање на Собранието, донесе 
одлука да даде негативно мислење за Регулаторната стратегија за развој на аудио и ау-
диовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година, предложена од Агенцијата. 
Во образложението се наведува дека „Стратегијата не е усогласена со другите стратешки 
документи за развој на оваа област и се предлага таа да биде ревидирана“.

Како реакција, Агенцијата објави соопштение во кое посочува дека „Владата ги надмина-
ла своите надлежности и постапила спротивно на насоките од извештаите на Европската 
комисија за напредокот на државата и спротивно на препораките на Советот на Европа 
за гарантирање на независноста на регулаторните тела во областа на медиумите. АВМУ 
констатира дека Регулаторната стратегија била доставена до Владата, до Собранието и до 
МИОА, но не за да биде усвоена од нивна страна, туку за да бидат известени за тековните 
состојби во медиумската сфера“.10

Овој случај покажа недоволна комуникација и соработка на институциите во фазата 
на изготвување важни стратешки документи и материјали. Поради сложеноста на овие 
прашања и поради специфичните општествено-политички околности, неопходно е да 
се одржува повисок степен на координација и консултации меѓу институциите. Меѓуин-
ституционалните форми на комуникација и координација, кои не смеат да ја нарушат 
независноста на регулаторот, се неопходни, особено за важни прашања, и можат да ги 
спречат ваквите случаи во иднина. 

На првата седница на Советот на АВМУ за 2019, Агенцијата информира дека добила 
претставка од кабинетот на Претседателот на Владата и од Генералниот секретар на 
Владата, да го преиспита донесувањето на подзаконскиот акт со кој се утврдува ме-
рењето на гледаноста. Директорот на АВМУ посочил дека „оваа претставка е еден вид 
директен притисок врз работењето на регулаторот“.

Преку пристапот до информациите од јавен карактер, претставниците на граѓанскиот 

10 „Агенцијата е непријатно изненадена од вчерашната одлука на Владата да даде негативно мислење за 
Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година и 
да побара нејзино ревидирање поради тоа што не е усогласена со „другите стратешки документи за развој на 
оваа област“. Со одлуката да даде мислење и да бара ревидирање, Владата ги надмина своите надлежности и 
постапи спротивно на насоките од извештаите на Европската комисија за напредокот на РСМ и на препораките 
на Советот на Европа за гарантирање на независноста на регулаторните тела во областа на медиумите... Оваа 
стратегија не е неусогласена со, како што наведува Владата, „другите стратешки документи за развој на оваа 
област“, имајќи предвид дека не постојат такви документи. За да изработи издржана и квалитетна стратегија, 
Агенцијата во нејзиното изготвување ги вклучи пошироката експертска јавност, новинарските здруженија и 
граѓанските организации од сферата на медиумите, преку учество на големиот број одржани состаноци и јавни 
расправи“, 10.4.2019 година.
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мониторинг-тим од канцеларијата на Претседателот на Владата добиле одговор во кој 
стои дека: „Владата само ја проследила претставката на ТВ 24 Вести до АВМУ, без каков 
било притисок или давање инструкции за постапување, како и дека посочувањето на за-
конските одредби кои го регулираат конкретниот проблем не може да се третира како 
вршење притисок, независно од тоа како АВМУ гледа на тоа“. 11 

Во овој случај Владата постапила несоодветно во однос на начинот на кој, всушност, 
проследувала претставка од медиум. Институциите треба да бидат внимателни во слу-
чаите кога сакаат да адресираат одредени прашања, забелешки или барања до регу-
латорот. Покрај процедуралните предуслови во контактите со регулаторите, Владата и 
другите институции мора да изградат и поширока платформа за соработка, за да се из-
бегнат недоразбирањата или да се остави простор за мислење дека преку формалните 
постапки се врши притисок врз регулаторите. Искуствата на другите држави, особено 
од ЕУ, покажуваат дека најдобар начин е да постои формален систем за заемна кому-
никација на ниво на координатори или координативни групи.

б) Перформанси и извршување

Застојот во реформскиот процес во медиумската сфера, вклучително и изборот на нови 
членови на Советот на АВМУ, продолжи и во текот на 2019 и 2020 година.

Собраниската процедура за избор на членови на Советот на Агенцијата за аудио и ауди-
овизуелни медиумски услуги сè уште не е завршена, а политичките партии кои ги пополну-
ваа надлежните комисии меѓусебно се обвинуваа за овој застој во реформскиот процес. 
Поради предвремените парламентарни избори закажани за 12 април 2020 година, ова 
прашање е одложено за дополнителен временски период.

Во 2019 година против Агенцијата беше поднесена тужба за доделување дозвола за ра-
диоемитување. Управниот суд, заклучно со јануари 2020 година, донел одлуки во полза 
на Агенцијата по сите основи на тужбата.

ГБЦ Комуникации во текот на 2019 година поднела тужба против АВМУ и кривична прија-
ва за членовите на Советот на Агенцијата и за директорот на Агенцијата, за „несовесно 
работење во службата и за злоупотреба на службената положба и овластување“.

Тужбата беше поднесена до Управниот суд, по одлуката за доделување дозвола за ради-
оемитување на програмскиот сервис на македонски и на албански јазик. Во образложе-
нието се наведува дека Советот во текот на постапката го прекршил Законот, зашто при 
отворањето на понудите и покрај тоа што немал комплетна документацијата, на Фисник Т. 
од Струга му било дозволено да ја добие дозволата за национално радио.

Советот го одби предлогот за одложување на спроведувањето на одлуката, со образ-
ложение дека Агенцијата целосно ја запазила законската постапка. По основите на оваа 
тужба, Управниот суд заклучно донел одлуки во полза на Агенцијата.

Агенцијата редовно ги објавува Извештаите за медиумска сопственост, во кои се содр-

ОВОЈ СЛУЧАЈ ДИРЕКТНО ГО ПОКАЖУВА ШТЕТНОТО 
ВЛИЈАНИЕ НА ПОЛИТИЗАЦИЈАТА ВРЗ РАБОТАТА НА 
ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕПРЕПОЗНАВАЊЕТО НА ЈАВНИОТ 
ИНТЕРЕС ОД СТРАНА НА ПОЛИТИЧКИТЕ СУБЈЕКТИ. 
РАЗЛИЧНОСТА ВО СТАВОВИТЕ ТРЕБА ДА ВОДИ КОН 
КОМПРОМИСНИ И ИНКЛУЗИВНИ РЕШЕНИЈА ЗА ДОБРОТО 
НА ГРАЃАНИТЕ, А НЕ КОН БЛОКИРАЊЕ НА ПРОЦЕСИТЕ.

11 Трет периодичен извештај за работата на АВМУ, достапен на: https://is.gd/0LlXH8

https://avmu.mk/?p=15938
https://is.gd/0LlXH8
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жани податоци за сопствениците на радиодифузерите и на печатените медиуми, пода-
тоци за промените во сопственичката структура на радиодифузерите, како и активно-
стите што ги презема Агенцијата во насока на спречување на недозволената медиумска 
концентрација.

Во февруари 2020 година, Советот на Агенцијата донесе насоки со кои се утврдуваат 
роковите за пријавување, жанрот и времето за емитување музика, во врска со законска-
та можност на радијата за доброволно пријавување процент на емитување домашна 
музика. 

За доброволно пријавениот процент домашна музика, односно музика на македонски ја-
зик и на јазиците на етничките заедници, радијата добиваат намалување на надоместокот 
за дозвола. Минималното намалување на надоместокот може да биде 10 %, а максимал-
ното 30 %.

Во извештаите на АВМУ за редовните, вонредните и контролните надзори регистрирани 
се низа случаи домашните радиостаници да пријавуваат проценти за домашна музика без 
да ги исполнуваат обврските што произлегуваат од Законот. Исто така, претставници на 
АВМУ потврдија дека постојат недоречености во рамките на законската регулатива за 
оваа одредба, која го усложнува применувањето на овој дел од Законот. 

Овие случаи потврдуваат дека домашните радиостаници оваа законска можност при-
марно ја гледаат како метод за намалување на надоместокот, при што често пристапуваат 
кон различни начини на избегнување одговорност пред регулаторот и неисполнување на 
обврските. 

 
Во контекст на претседателските и на локалните избори од 2019 година, Агенцијата ги 
објави сите одлуки, решенија, извештаи, укажувања, поведени прекршочни постапки, 
ценовници, како и претставки. Агенцијата спроведе мониторинг на изборното меди-
умско известување на радиодифузерите за време на изборните процеси, а редовно ги 
објавуваше и извештаите од мониторингот и од извршените надзори за изборното ме-
диумско претставување. Исто така, АВМУ поведе четири прекршочни постапки против 
домашните медиуми, сите телевизиски станици. 

Агенцијата треба да продолжи со добрите практики во оваа област и за време на за-
кажаните предвремени парламентарни избори во 2020 година. Транспарентноста на 
методологијата за мониторинг на медиумското известување и редовното објавување на 
извештаите во голема мера ја зацврстува довербата во Агенцијата и во нејзината профе-
сионалност и независност. 

АВМУ ги спроведе активностите во рамките на своите законски надлежности кои се 
однесуваа на референдумот одржан на 30 септември 2018 година. 

Агенцијата го донесе упатството за медиумско покривање за време на референдумот, 
спроведе надзор и мониторинг врз медиумите, изготви два деветдневни збирни извештаи 
за начинот на медиумското покривање на референдумот и покрена пет прекршочни по-
стапки против две телевизии.12

ВО КООРДИНАЦИЈА СО РЕГУЛАТОРОТ СЕ ПРЕПОРАЧУВА 
ДА СЕ ДОПРЕЦИЗИРААТ ИЛИ ДОПОЛНАТ ЗАКОНСКИТЕ 
ОДРЕДБИ КОИ БИ ОНЕВОЗМОЖИЛЕ ЗЛОУПОТРЕБИ 
НА ОВАА ПОЗИТИВНА РЕГУЛАЦИСКА МОЖНОСТ, КОЈА 
ТРЕБА ДА ЈА СТИМУЛИРА ДОМАШНАТА ПРОДУКЦИЈА 
И ДА ПРИДОНЕСУВА ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА КУЛТУРНАТА 
РАЗНОВИДНОСТ.

12 1ТВ со четири пријави и ТВ Сонце со една пријава.

https://avmu.mk/?p=50650
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в) Случајот 1ТВ

На 5 ноември 2019 година АВМУ ја објави одлуката за одземање на дозволата за работа 
на 1ТВ, откако истече рокот за отстранување на утврдените пропусти во работата на 
овој медиум. 

На седницата одржана на 4 ноември 2019, а објавена на 5 ноември, АВМУ одлучи да ја 
одземе лиценцата за емитување на 1ТВ ДООЕЛ Скопје, во согласност со Правилникот за 
минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за 
радио и телевизиско емитување. Претходно, на овој медиум му беше даден рок од 15 дена 
за да ги отстрани утврдените недостатоци во својата работа. На 28.10.2019 година АВМУ 
била информирана од управителот на медиумот дека 1ТВ престанала да емитува програ-
ма поради неможноста да се покријат доспеаните трошоци на овој медиум.

Советот на АВМУ на својата 26. седница донел одлука за поведување постапка за испи-
тување таен содружник во телевизијата 1ТВ по службена должност.

Оваа постапка има особено значење за испитувањето на причините за овој случај и дру-
ги околности во кои има индиции за инструментализација на медиумот во кривично-каз-
ниви дела, за што се води одделна судска постапка. Советот треба да изготви детален 
извештај од аспект на своите одговорности, а надлежните институции да ја интензивираат 
соработката со регулаторот на планот на разоткривањето на скриената сопственост во 
медиумите и можните појави на недозволена концентрација на медиумска сопственост. 

АВМУ реагираше на соопштението на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) 
дека регулаторот не постапил во врска со можната злоупотреба на 1ТВ за нелегални ак-
тивности. АВМУ критиките на своја адреса ги оцени како тенденциозни и нагласи дека 
законите за медиумите не му даваат надлежност на регулаторот да го испитува потеклото 
на капиталот на телевизијата.

Разграничувањето на законските надлежности треба да ги упатува институциите на за-
едничка соработка, а не на префрлање на одговорноста. Таквата соработка во голема 
мера ќе ги намали ризиците за злоупотреба на медиумите во различни цели. 

Неопходни се подобрувања на регулативата и на ефикасноста на механизмите за сле-
дење на сопственичката структура во медиумите, вклучително и текот на финансиите. 
За овие сложени активности е потребна интензивна соработка и координација на над-
лежните институции и служби со регулаторот. 

Случајот 1ТВ, како и неколку подоцнежни истражувачки анализи, покажаа дека покрај 
притисоци врз медиумите, во сложениот општествено-економски амбиент во земјата, за 

КАКО И ВО ДЕЛОТ ЗА ДОБРОВОЛНОТО ПРИЈАВУВАЊЕ 
ЗА ЕМИТУВАЊЕ ДОМАШНА МУЗИКА, ТАКА И ВО 
НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА ВО ТЕКОТ НА 
ИЗБОРИТЕ, РЕГУЛАТОРОТ ТРЕБА АКТИВНО ДА УЧЕСТВУВА 
ВО ПРОЦЕСИТЕ НА КРЕИРАЊЕ НА ЗАКОНСКИТЕ 
РЕШЕНИЈА ОД СФЕРАТА НА СВОЈАТА ДЕЈНОСТ. ДЕЛ 
ОД ОДГОВОРНОСТА ЗА ОВОЈ ПРОЦЕС ИМААТ И ДРУГИ 
ИНСТИТУЦИИ, НО АГЕНЦИЈАТА МОЖЕ ДА ЈА ЗАСИЛИ 
СВОЈАТА ПОЗИЦИЈА СО АКТИВНА ПРОМОЦИЈА 
НА ПРОБЛЕМИТЕ СО КОИ СЕ СООЧУВА И ЈАВНИ 
ПРЕЗЕНТИРАЊА НА ПРОМЕНИТЕ ШТО БИ ЈА ПОДОБРИЛЕ 
ЕФИКАСНОСТА ВО НЕЈЗИНАТА РАБОТА.

https://prizma.mk/mediumskiot-klientelizam-teshko-umira-na-lokalno-nivo/
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жал, постои и своевиден „притисок од страна на медиумите“. Во овие случа13, медиуми-
те на различен начин, често и преку бојкот или игнорирање, селективно ги пренесуваат 
информациите од јавен карактер што ги објавуваат институциите или претставниците на 
централната и на локалната власт. На овој начин тие се обидуваат да направат притисок 
врз институциите за склучување различни видови соработка, претежно поттикнати од фи-
нансиските интереси на медиумите, а понекогаш и заради промени во законодавството. 

Ваквите појави и аберации во медиумскиот систем треба да бидат внимателно следени 
и испитани од страна на институциите, вклучително и од страна на регулаторот, поради 
нивниот капацитет да го поткопаат професионалното работење на медиумите.

3.2.4. ЈАВЕН ИНТЕРЕС

а) Јавни реакции и осуди

Агенцијата во неколку наврати објави соопштенија во кои осудува различни форми на 
притисоци и закани кон новинарите, медиумите и медиумските работници. Ваквата јав-
на институционална видливост на регулаторот, за важни прашања од сферата на ме-
диумите и поддршката за новинарите, помага во овозможувањето подобри услови за 
слободно и независно работење на медиумите.

Во неколку соопштенија, Агенцијата ги осуди различните форми на притисоци врз меди-
умите и новинарите. Исто така, АВМУ ги повика политичарите да се воздржат од тужби кон 
медиумите и да не ја загрозуваат слободата на изразување.

Осуда за нападот врз новинарката на ТВ21, 30.1.2020.

Осуда за навредите и заканите упатени кон новинарката Мери Јордановска, 12.1.2020.

Соопштение за јавност14 24.8.2019.

Поддршката за слободата и независноста во работењето на медиумите е мошне важна, 
како за условите за работа и општествената атмосфера, така и за подобра правна сигур-
ност во делот на медиумското работење. Оваа практика има позитивно влијание во обе-
збедувањето работни услови за новинарите. Случаите од минатото, кога домашните нови-
нари и медиуми добиваа поддршка само од меѓународните организации и здруженија на 
новинари, имаа негативно влијание врз довербата во домашните институции. 

Агенцијата беше активна во регистрирањето и нотирањето на случаите на говор на 
омраза, нетолеранција и непрофесионалност во работата на медиумите. 

Агенцијата ја продолжи својата позитивна активност во делот на објави на студии, ис-
тражувања и организирање јавни расправи.

 АВМУ редовно ги објавуваше анализите за структурата на вработените во аудио и ау-
диовизуелната медиумска индустрија. Во овие анализи се приложени податоци за струк-
турата на вработените, од аспект на работните места, полот, образованието, статусот 
(во редовен работен однос или хонорарно ангажирани), како и од аспект на етничката 
припадност. Податоците се доставуваат од самите радиодифузери, на посебен образец 
пропишан од Агенцијата.

 АВМУ редовно ги презентира податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во 
вкупната гледаност на телевизиските станици, како дел од своите редовни програмски 
активности.

 АВМУ иницираше низа јавни расправи, вклучувајќи ја - на пример - и јавната расправа 

13 „Градоначалникот на Охрид, Константин Георгиески... се жали дека станува збор за практика што ја на-
следил: ’Сопствениците на порталите вршат притисок, нè условуваат со вакви договори за да нè објавуваат. Не 
доаѓаат на пресови и не ги проследуваат вестите. Така се научени. Јас би бил најсреќен да немам договори со 
медиумите’“, достапно на: https://prizma.mk/?p=37374

14 Скопје, 24.8.2019, „Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги повикува политичарите да се 
воздржат од тужби кон медиумите и да не ја загрозуваат слободата на изразување. Најавите за тужби претставу-
ваат директен притисок врз работата на медиумите, особено кога известуваат за теми од висок степен на јавен 
интерес. Медиумите се чувари на јавниот интерес и креатори на јавната свест и затоа, во интерес на јавноста, 
мора да објавуваат сеопфатни и проверени информации. Како што е наведено во Декларацијата за слободата 
на политичката дебата во медиумите на Советот на Европа, „правото на слобода на изразување со себе носи 
обврски и одговорности за кои вработените во медиумите мора да водат сметка“.

https://avmu.mk/?p=61697
https://avmu.mk/?p=61290
https://avmu.mk/?p=57447
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за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата и нацрт-годишните планови за 
вршење административен надзор и програмски надзор за 2020 година. Агенцијата навре-
мено ги повикува заинтересираните страни со свои мислења и предлози да учествуваат во 
јавните расправи или своите мислења да ги достават, по електронски пат, до Агенцијата.

 АВМУ во текот на 2019 година стана дел од Мрежата за борба против говорот на омраза во 
медиумите, што ја формираше Советот за етика во медиумите на Македонија и ја потпиша 
Декларацијата против говорот на омраза во медиумите и на интернет. Овој делумен приод 
кон медиумските проблеми што се јавуваат на интернет е позитивен исчекор и Агенцијата 
треба да ги спроведува во координација со другите фактори. 

Овие чекори позитивно ги надополнуваат редовните активности на Агенцијата и придоне-
суваат кон подобро системско и институционално справување со овие појави.

 Агенцијата треба да ги прошири своите активности во делот на поттикнувањето на само-
регулацијата во законски предвидените области, каде што различните форми на саморегу-
лација на медиумите можат да помогнат во реализацијата на целите на Законот и унапре-
дување на работата на медиумите. Агенцијата во извештаите и во дел од своите активности 
преку соработката со граѓанскиот сектор, како и со меѓународните организации, ја има по-
тврдено оваа определба, но постои простор за дополнително подобрување на соработка-
та со различните медиумски здруженија и асоцијации, со што Агенцијата би дала посилен 
поттик за унапредување на саморегулацијата. 

б) Медиумска писменост15 

Агенцијата ги продолжи своите активности на полето на медиумската писменост

 АВМУ активно се вклучи во обележувањето на Деновите на медиумската писменост во 
2019 година и со низа активности даде значаен придонес во оваа општествено корисна јав-
на кампања. Во текот на четири недели беа одржани триесетина работилници, јавни дебати, 
вебинари, отворени денови и други настани фокусирани на различни аспекти од медиум-
ската писменост.

 Веб-страницата на Мрежата за медиумска писменост е одржувана од страна на АВМУ. На 
неа беа објавувани информации за „Деновите на медиумска писменост 2019“. Неопходен е 
дополнителен импулс во активностите на овој важен субјект за подобрување на медиумско-
то образование и поголема видливост во јавноста и во медиумите.  

 АВМУ во 2019 година ги промовираше публикациите „Политика за медиумска писменост“ и 
„Регулаторните тела за медиуми и заштитата на малолетните лица“, подготвени во рамките 
на заедничкиот проект на Европската Унија и на Советот на Европа „Зајакнување на судска-
та експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Југоисточна Европа (Јуфрекс)“.

 Агенцијата презела серија активности за поттикнување на радиодифузерите да преземат 
активности со цел своите програми постепено да ги направат достапни за лицата со сетил-
на попреченост.

 Во март 2019 година Агенцијата го објави документот „Политика за медиумска писменост“, 
во кој се изложени основните концепти, цели и клучни области за примена од сферата на 
медиумската писменост.

Се препорачува натамошно интензивирање на соработката на Агенцијата со другите ин-
ституции, граѓанските организации и медиумската заедница во насока на унапредување 
на медиумската едукација и писменост. 

Надлежните министерства, во проширена соработка со Агенцијата, треба да изготват дол-
горочен план и стратегија со вклучена финансиски одржлива конструкција, за континуи-
рани информативно-образовни активности на полето на медиумската едукација, како и 
постапна интеграција на медиумската писменост во различни нивоа на образование.

в) Нови медиуми

Агенцијата изработи студија за утврдување на влијанието на новите медиуми врз форми-

15 Според член 26 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Социјална инклузија и медиумска

https://mediumskapismenost.mk/?p=11208
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рањето на јавното мислење и врз медиумскиот пазар.
Објавувањето на оваа студија се очекува во текот на 2020 година и претставува позитив-

на иницијатива на полето на новите медиуми каде што недостигаат студии и истражувања 
за реалните состојби во оваа сфера во земјата. 

3.2.5. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА АГЕНЦИЈАТА

Агенцијата го продолжи своето транспарентно работење на планот на увидот на јавно-
ста во нејзините финансиски трошоци. Редовно беа објавувани информации за спро-
ведените тендери и набавки за Агенцијата. Исто така, Агенцијата ја следеше воспоста-
вената практика на секои шест месеци16 да ги објавува трошоците на директорот на 
Агенцијата и да ја информира јавноста преку соопштение на својата веб-страница. 

 Овие активности на Агенцијата се особено важни за довербата на граѓаните и за нејзи-
ното професионално и независно работење. Податоците се навремено и прегледно обја-
вени, а дополнително може да се препорача изготвување на сумарни (периодични) извеш-
таи во соодветни графички форми, кои можат да ја подобрат информираноста за оваа 
тема, како за јавноста, така и за медиумите. 

 Треба да се испита дали новите одредби на Законот за јавните набавки од април 2019 
година влијаат врз малиот број заинтересирани агенции и компании за одредени тендери 
на АВМУ, како и врз бројот на поништените јавни набавки затоа што не била доставена 
ниту една понуда или пак ниту една понуда не била прифатлива. Според разгледуваните 
случаи во достапните извештаи, утврдено е дека проценетата вредност на набавката не е 
видлива до истекот на крајниот рок за поднесување на понудите. 

Во текот на 2019 година можат да се увидат изразени варијации во планираните и оства-
рените годишни расходи .17

АВМУ ТРЕБА ДА ПРОДОЛЖИ СО ДОБРАТА ПРАКТИКА 
НА ТРАНСПАРЕНТНО И НАВРЕМЕНО АЖУРИРАЊЕ НА 
ЈАВНО ОБЈАВЕНИТЕ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕНИТЕ 
ДОГОВОРИ ОД ЈАВНИТЕ НАБАВКИ. ВО КОМУНИКАЦИЈА 
СО НАДВОРЕШНИТЕ ФАКТОРИ ОВИЕ ПРАКТИКИ ТРЕБА 
КОНТИНУИРАНО ДА СЕ СЛЕДАТ И ДА СЕ ПОДОБРУВААТ 
ВО ЗАВИСНОСТ ОД УТВРДЕНИТЕ АНАЛИЗИ.

ИСКУСТВАТА ОД ОВОЈ ПЕРИОД ТРЕБА ДА СЕ УПОТРЕБАТ 
ЗА ПОПРЕЦИЗНО ПЛАНИРАЊЕ НА БУЏЕТОТ ШТО БИ 
ГО ПОДОБРИЛО ФИНАНСИСКОТО МЕНАЏИРАЊЕ НА 
АГЕНЦИЈАТА.

16 Достапно на: https://avmu.mk/?p=61065
17 Трет периодичен извештај, стр. 17, достапно на:  http://eurothink.mk/documents/mYAS5ctq2Cv4r8Wqo

https://avmu.mk/?p=61065
http://eurothink.mk/documents/mYAS5ctq2Cv4r8Wqo
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Расходи Планирани средства,  
2019 година

Планирани средства,  
2020 година

Разлика

Вкупно расходи 125.145.352,00 138.132.275,00 +12.986.923,00

Потрошени материјали 2.199.000,00 2.499.000,00 +300.000,00
Ситен инвентар во употреба 150.000,00 200.000,00 +50.000,00
Униформи, обувки, облека 354.000,00 240.000,00 -114.000,00
Потрошено гориво, мазиво и сл. 450.000,00 450.000,00 0
Потрошени канцелариски  
материјали 25.000,00

255.000,00 300.000,00 +45.000,00

Потрошени материјали  
за лична хигиена, вода и сл.

475.000,00 555.000,00 +80.000,00

Потрошени други материјали  
и суровини

220.000,00 454.000,00 +234.000,00

Потрошени резервни делови 295.000,00 300.000,00 +5.000,00
Потрошена енергија 3.200.000,00 3.100.000,00 -100.000,00
Потрошена електрична енергија 2.400.000,00 2.500.000,00 +100.000,00
Потрошена топлинска енергија 800.000,00 600.000,00 -200.000,00
Инвестиционо одржување  
на средствата

12.565.800,00 12.599.800,00 +34.000,00

Поправки извршени на добрата, 
сервис, монтажа-леки коли

550.000,00 600.000,00 +50.000,00

Поправки извршени на добрата, 
сервис, монтажа-мебел

50.000,00 50.000,00 0

Поправки извршени  
на добрата, сервис,  
монтажа-хардвер и софтвер

8.095.800,00 8.705.800,00 +610.000,00

Поправки извршени на добрата, 
сервис, монтажа-опрема

3.120.000,00 2.494.000,00 -626.000,00

Поправка и одржување  
на градежни објекти

750.000,00 750.000,00 0

Други услуги 708.000,00 708.000,00 0
Печатарски  услуги 708.000,00 708.000,00 0
Превозни транспортни услуги 1.715.000,00 1.725.000,00 +10.000,00

Поштарина (писма,  
печ. материјал, пакети и сл.)

400.000,00 400.000,00 0

Телефонски давачки,  
давачки за тел. и слично

1.300.000,00 1.310.000,00 +10.000,00

Други давачки  
за превозни услуги

15.000,00 15.000,00 0

Издатоци за реклама,  
пропаганда и репрезентација

1.200.000,00 1.100.000,00 -100.000,00

Издатоци за репрезентација 1.200.000,00 1.100.000,00 -100.000,00
Наемнини 1.460.000,00 1.500.000,00 +40.000,00
Наемнина за користење 
градежни објекти

1.380.000,00 1.400.000,00 +20.000,00

Наемнина за користење опрема 40.000,00 50.000,00 +10.000,00
Други видови наемнини 40.000,00 50.000,00 +10.000,00
Други материјални расходи 2.542.000,00 3.058.000,00 +516.000,00
Судски и административни 
такси

250.000,00 200.000,00 -50.000,00

Издатоци за стручна 
литература

380.000,00 369.000,00 -11.000,00

Расходи за учество  
на семинар, советување и сл. 

250.000,00 415.000,00 +165.000,00

Расходи за регистрација  
на моторни возила

50.000,00 40.000,00 -10.000,00

Расходи за одржување  
конгреси, работилници

1.612.000,00 2.034.000,00 +422.000,00

Провизија за платен промет 160.000,00 130.000,00 -30.000,00
Провизија за платен промет 110.000,00 80.000,00 -30.000,00
Банкарска провизија 50.000,00 50.000,00 0
Премии за осигурување 700.000,00 700.000,00 0
Премии за осигурување  
недвижности и права

500.000,00 500.000,00 0

Премии за осигурување  
моторни возила

200.000,00 200.000,00 0

Дневници за службени  
патувања и патни трошоци

3.020.000,00 3.970.000,00 +950.000,00

Дневница за службени  
патувања во земјата 

250.000,00 150.000,00 -100.000,00

Дневница за службени 
патувања во странство  

600.000,00 600.000,00 0

ПРИЛОГ 1: Преглед на финансиските планови на агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги за 2019 и 2020 година
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Расходи Планирани средства,  
2019 година

Планирани средства,  
2020 година

Разлика

Надомест за трошоци за превоз 
за служ. пат во земјата 

120.000,00 200.000,00 +80.000,00

Надомест за трошоци за превоз 
за служ. пат во странство

1.000.000,00 1.200.000,00 +200.000,00

Надомест за трошоци за ноќе-
вање на служ. пат во земјата 

200.000,00 570.000,00 +370.000,00

Надомест за трошоци за ноќе-
вање на служ. пат во странство

800.000,00 1.200.000,00 +400.000,00

Други надоместоци во врска со 
служ. пат во странство

50.000,00 50.000,00 0

Надоместоци на трошоци  
на работници и граѓани

10.290.000,00 5.930.000,00 -4.360.000,00

Надомест на трошоци за превоз 
до работа и од работа

160.000,00 - -160.000,00

Јубилејни награди 450.000,00 140.000,00 -310.000,00
Други надоместоци 1.000.000,00 1.400.000,00 +400.000,00
Други надоместоци – членови 
на Совет на Агенцијата

8.680.000,00 4.390.000,00 -4.290.00,00

Членарини 250.000,00 230.000,00 -20.000,00
Членарини во меѓународни и 
други организации

250.000,0 230.000,00 -20.000,00

Интелектуални и други услуги 23.088.000,00 26.268.000,00 +3.194.000,00
Договорни услуги 16.131.000,00 16.951.000,00 +820.000,00
Адвокатски услуги 531.000,00 535.000,00 +4.000,00
Нотарски услуги 50.000,00 45.000,00 -5.000,00
Други лични и интелектуални 
услуги

1.750.000,00 2.503.000,00 +753.000,00

Други неспомнати 
 услуги - истражување

3.800.000,00 5.334.000,00 +1.534.000,00

Други услуги од правни лица 826.000,00 900.000,00 +74.000,00
Останати други расходи 4.837.000,00 4.530.000,00 -307.000,00
Други расходи 4.837.000,00 4.530.000,00 -307.000,00
Средства за опрема 11.621.120,00 14.236.000,00 +2.614.880,00
Купување канцелариски мебел 350.000,00 400.000,00 +50.000,00
Купување моторни возила 4.005.000,00 496.000,00 -3.509.000,00
Купување-набавка на машини, 
уреди, инструменти

6.312.120,00 9.500.000,00 +3.187.88,00

Купување-набавка  
на друга опрема

954.000,00 3.840.000,00 +2.886.000,00

Други капитални средства 620.000,00 148.000,00 -472.000,00
Откуп на патенти,  
лиценци и други права

620.000,00 148.000,00 -472.000,00

Вкалкулирани плати 44.969.432,00 55.700.475,00 +10.731.043,00
Нето-плати и надоместоци на 
плати

29.858.709,00 36.922.655,00 +7.063.946,00

Персонален данок на плати и 
надоместоци на плати

2.744.129,00 3.460.195,00 +716.066,00

Придонес за пензиско и инва-
лидско осигурување

8.274.375,00 10.248.897,00 +1.974.522,00

Придонес за вработување 539.634,00 668.411,00 +128.777,00
Придонес за здравствено оси-
гурување

3.327.738,00 4.121.822,00 +794.084,00

Придонес за професионално 
заболување

224.847,00 278.495,00 +53.648,00

Приходи 
2019 2020 Разлика 

Планиран приход од буџетот на 
РМ за изборен процес во 2019 
година

4.000.000,00 5.110.000,00 +1.110.000,00

Планиран приход од средствата 
за финансирање на радиоди-
фузната дејност од буџетот 
на РМ и приходи од наплатена 
радиодифузна такса

71.500.000,00 72.500.000,00 +1.000.000,00

Планирани приходи од дозволи 51.220.000,00 37.800.000,00 -13.420.000,00
Надзор на реемитувањето на 
програмски сервиси на опера-
тори на јавната електронска ко-
муникациска мрежа и даватели 
на аудиовизуелни медиумскиус-
луги (по барање)

8.300.000,00 9.600.000,00 +1.300.00,00

Приходи од транзитни фактури 600.000,00 700.000,00 +100.000,00
Пренесени средства  
од претходна година

- 12.422.275,00 -

Вкупно 135.620.000,00 138.132.275,00 +2.512.275,00
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4. ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ 
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

4.1. ПРЕГЛЕД И КОНТЕКСТ

Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги (ЗААМУ) и на Изборниот законик беа усвоени од страна на Собранието по скратена 
постапка на 5 февруари 2019 година, откако измени на Законот беа усвоени во Собрани-
ето и на 31.12.2018 година. По предлог на надлежното министерство за информатичко 
општество и администрација, Законот беше усвоен по подолга јавна дебата и екстензивен 
период на комисиско разгледување во Собранието. 

Измената на Законот од февруари 2019 година беше седма измена на овој закон. Во Со-
бранието во текот на февруари 2020 година од страна на група пратеници беше поднесен 
и предлог за нови измени18. Собранието ги усвои овие измени на 16 февруари 2020 годи-
на, на последниот ден од работата на Собранието во овој состав. Со овие предложени 
измени на Законот, на телекомуникациските оператори им се овозможува да ги емитуваат 
телевизиските канали под услови регулирани со член 143 од Законот, а за телевизиите со 
регулирани авторски и сродни права.

Во претходно усвоените измени на Законот беа интегрирани забелешките на новинар-
ските и на медиумските организации, а дополнително беа вклучени и препораките на Со-
ветот на Европа и на ОБСЕ, во насока на намалување на политичкото влијание врз медиу-
мите, јавниот сервис и медиумскиот регулатор.

Измените во овој закон беа направени со цел да се обезбеди транспарентен, независен 
и ефикасен јавен радиодифузен сервис и регулаторно тело во областа на аудио и аудио-
визуелните медиумски услуги.

Во рамките на измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, меѓу 
другото, беа вклучени и промени во однос на:

 работењето и финансирањето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги;

 Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (СААВМУ);

 мерките во случај на повреда на прописите и посебните забрани;

 обврските на радиодифузерите за емитување програма на македонски јазик или на 
јазиците на заедниците во Република Северна Македонија;

 забраните за рекламирање, и

 обврските на операторите кои реемитуваат програмски сервиси, како и на повеќе пра-
шања во врска со јавниот сервис (МРТ).

Со измените во Изборниот законик, на Државната изборна комисија ѝ беше дадено пра-
вото да ја мониторира работата на онлајн медиумите за време на изборната кампања, што 
беше во согласност со препораките на Советот на Европа, поради недостигот на методо-
логија со која ќе утврди кои онлајн медиуми се (не)професионални во своето известување 
за изборните активности. 

 По донесувањето на измените на Законот, АВМУ проценила дека при спроведувањето 
на законските измени ќе се соочи со низа проблеми. Во тој контекст, според АВМУ, треба 
да се направат нови законски измени кои ќе овозможат реализација на надлежностите 
на Агенцијата. Своите забелешки АВМУ ги доставила до Собранието, Владата, Мисијата 
на ОБСЕ, Делегацијата на ЕУ, Амбасадата на САД и други дипломатски претставништва.

18 Овие измени на Законот (осми по ред) беа ставени на гласање на 16.2.2020, последен ден од работата на 
Собранието, пред неговото планирано распуштање поради најавените предвремени парламентарни избори. 
Ваквиот контекст за носење на овие промени индицира дека тие не се прават со почитување на  потребната 
процедура и на доволно внимателен начин.
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 Во мониторираниот и анализираниот период беа регистрирани повремени реакции, 
изјави на државните и на локалните функционери, реакции од засегнатите фактори, ме-
диумската заедница и новинарските здруженија, како и во други јавни дебати на актуел-
ни теми и прашања19. Законот, исто така, често беше коментиран во јавноста во контекст 
на нови предлози за промени.

За целите на овој извештај, покрај деск-анализата на законските измени и јавните реак-
ции во врска со нив, беа консултирани и претставници на различни засегнати фактори од 
оваа сфера и беше одржана фокус-група со претставници на АВМУ, на 31 јануари 2020 
година. 

31 декември 2018 година

 Член 4, став 7 (Финансирање на Агенцијата)

 Член 12, ставови 3 и 4 (Законска одговорност, работен статус и принципи на гласање на 
членовите на Советот на Агенцијата) и, дополнително, се додава нов став 8, а ставот 8 од 
претходниот текст на Законот станува став 9.

 Член 14 (Именување на членови на Советот)

 Член 15 (Мандат на членовите на Советот)

 Член 16, став 1 (Квалификациски услови за членовите на Советот)

 Член 18 (Дополнувања на ингеренциите на Агенцијата)

 Член 19, став 1 (Избор на директор на Агенцијата) и се додаваат став 2, 3, а ставовите (2), 
(3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

 Член 20, став 1 (алинеите 8 и 9 се бришат), став 3 (се менува мандатот на директорот на 
пет години, со право на уште еден мандат). 

19 Законот, исто така, предвидува изменети услови за кандидатите за членови на Советот: (а) најмалку осум 
години работно искуство и активности во областите кои се од значење за работата на Програмскиот совет (кому-
никологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото); (б) кандидатите со конфликт 
на интереси во делокругот на радиодифузерите не смеат да бидат избрани во Советот на МРТ; (в) кандидатите 
треба да обезбедат писма за поддршка (алтернативно од редот на граѓанските организации во областа на чо-
вековите права, медиумите и демократијата, новинарските здруженија, асоцијацијата или коморите од областа 
на информатичко-комуникациските технологии и високообразовните установи кои имаат студиски програми од 
областа на комуникологијата, новинарството, уметноста, економијата или правото).

4.2. АНАЛИЗА НА ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И 
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ И ВЛИЈАНИЕТО  
НА ИЗМЕНИТЕ ВРЗ МЕДИУМСКАТА РЕГУЛАЦИЈА

4.2.1. Референтна законска 

4.2.2. Регистар на изменети 

 Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги од 4.2.2019 година;

 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и

 Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски ус-
луги од 16.2.2020 година.

http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/id_zaavmu.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/id_zaavmu.pdf
https://avmu.mk/?p=33951
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9C%D0%A3_2020.pdf
https://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/11/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9C%D0%A3_2020.pdf
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 Член 23 (Мерки во случај на повреда на прописите)

 Член 30, став 1 (Стручен надзор над радиодифузерите)

 Член 48 (Посебни забрани)

 Член 80, став 2 и се додаваат став 7, 8, 9 (Промена на формулата за намалување на надо-
местокот за лиценца за процент на емитување на музика на македонски јазик и етничките 
заедници)

 Член 92 (Обврски на радиодифузерите за емитување програма на македонски јазик или на 
јазиците на заедниците во Република Северна Македонија)

 Член 92-а, б, в, г, е, ж, з, ѕ, и, се бришат.

 Член 102 (Забрана за рекламирање државни, локални и јавни институции)

 Член 103 се брише

 Член 105 (Финансирање на МРТ)

 Член 106 (Годишен извештај и годишна програма за работа на МРТ)

 Член 107 (Програми и програмски сервиси од јавен интерес што ги обезбедува МРТ)

 Член 109, ставови 1 и 3 (финансирање јавен сервис, преформулација)

 Член 117 (Овластени поддржувачи на членови на Програмскиот совет на МРТ)

 Член 118 (Именување на членови на Програмскиот совет на МРТ)

 Член 130, ставови 3 и 4 (Избор на директорот и заменик-директорот на МРТ)

 Глава VII „Средства за финансирање на радиодифузната дејност“ и член 135 и член 140 
се бришат.

 Член 143 (Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси)

 Член 145 и 146 се бришат.

 Член 147, став 1 (глоба) и се додава став 4 (појаснување на прекршочната одговорност) и 
став 10 (листа на прекршоци под законски санкции). Точките 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) 
и 18) стануваат точки 11), 12), 13), 14), 15),16), 17), 18) и 19). 

 Член 148, став 1, точка 14 и се додава став 3 (дополнение на прекршочната одговорност 
која не исклучува и кривични одговорности)

 Член 149, став 1 точките 8) и 12) се бришат. Во член 149 став (1) точките 9), 10), 11), 13), 14), 
15) и 16) стануваат точки 8), 9), 10),11), 12), 13), 14).

 Член 150, став 1 броевите 145 и 146 се бришат. Во ставот (2) броевите 145 и 146 се бришат.
Во ставот (3) броевите 145 и 146 се бришат.

5 февруари 2019 година 

 Член 44 (Финансиски план за 2019 година, МРТ) 

 Член 46 (Реемитување програмски сервиси на домашни и странски радиодифузери)

 По членот 46 се додаваат два нови члена 46-а и 46-б (усогласување на измените на закони-
те со член 102 и член 105 став 1, т.е. продолжување на важењето на претходно склучените 
договори од страна на јавните институции и јавниот сервис до нивниот истек)
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16 февруари 2020 година 
 Член 46 (Реемитување програмски сервиси на домашни и странски радиодифузери)

 Промените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беа конципирани 
како дел од поширок пакет медиумски реформи. Медиумските реформи и во разгледува-
ниот период беа предмет на политички несогласувања, во кои политичките фактори не го 
ставаа во прв план јавниот интерес, запоставувајќи го значењето на медиумите во испол-
нувањето на потребите на граѓаните за професионално информирање. 

 На таа линија може да се каже дека политичките разлики и формалните процедури во 
Собранието не можат да бидат основа за долгорочно блокирање на медиумските рефор-
ми кои се од висок јавен интерес.

 Застојот во реформите, во комбинација со одредени проблематични аспекти за примена 
на измените на Законот20, засега ги ограничуваат предвидените позитивни ефекти од до-
несувањето на овие измени. Полната имплементација на одредбите и словото на законот 
треба да резултираат со подобро организиран јавен сервис и подобрена регулација на 
медиумите. 

 Со измените на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги остануваат одреде-
ни недоречености кои го усложнуваат неговото применување или пак оставаат простор 
за различни интерпретации. 

 Има простор за дополнителни приспособувања и подобрувања на процесот на селекција 
на стручни и професионални кадри во делот на медиумската регулација. 

 На 16 февруари 2020 година во Собранието беше изгласана нова измена на Законот, 
осма (8) по ред21. Честите измени во Законот посочуваат на проблеми во делот на прак-
тичната имплементација на Законот. 

Инклузивноста за гласот и ставовите на засегнатите фактори треба да се почитува и да 
се практикува, но нејзиниот фокус мора да биде во текот на подготовката на законите во 
доменот на овозможувањето доволни овластувања на регулаторите за да можат да ги при-
способат практиките и инструментите за справување со практичните проблеми, а не преку 
чести post hoc законски интервенции. Оваа практика на бројни интервенции во законите 
негативно влијае врз нивната примена и отвора можности за штетни надворешни влијанија 
и различни форми на директен или посреден притисок.

 Измените на Законот не треба да се водат само од добрите намери да се отстрани некоја 
аномалија од минатото, туку треба да се втемелат на добро утврдена анализа, водејќи 
сметка за примарните, како и за дополнителните ефекти од промените на Законот.

Член 4, став 7:
Работењето на Агенцијата се финансира од средствата обезбедени од Буџетот на Репу-

блика Македонија, од приходите од надоместоците предвидени со овој закон, како и од 
заеми и друга финансиска и техничка помош.

Промените во членот на Законот се насочени кон зајакнување на финансиската стабил-
ност и независност на регулаторот. 

Член 15, став 5
Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не смее да бара или 

да прифаќа упатства од кое било друго тело во врска со извршувањето на задачите што им 
се доделени според овој закон. Ова не го спречува надзорот врз Агенцијата, определен со 
закон.

4.2.3. Општи заклучоци

4.2.4. Преглед на клучните промени во текстот на Законот 

20 На пример,член 102 дополнителните обврски за операторите за регистрирање на програмските пакети, и др.
21 (1) Приватните телевизии му пренесоа на Пендаровски дека се задоволни со измените во Законот за АВМУ, 

7.2.2020 година, достапно на:  https://is.gd/oqP4Sf; (2) Дали е на повидок ново отворање на Законот за медиуми, 
standard.mk, 31.1.2020 година.

https://is.gd/oqP4Sf
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Комплементарно со член 4, став 7, оваа измена треба да ја зајакне независноста и профе-
сионалноста во работата на регулаторот. Сепак, во практиката законските одредби често 
различно се толкуваат, како на пример во наведениот случај од 10.1.2019 година, со подне-
сената претставка проследена од Владата на Република Македонија (бр.03-29/1 од 4.1.2019 
година) за преиспитување на донесувањето на подзаконскиот акт со кој се утврдува мерење 
на гледаноста. Советот на АВМУ во својот записник наведува дека овој случај го смета за 
„еден вид сериозен притисок врз работењето на регулаторот“ (стр. 7). Иако се работи за про-
следена претставка од страна на Владата, дополнителните упатства за тоа каква одлука да 
донесе регулаторот се толкуваат како притисок. 

Иако законската одредба е јасно дефинирана („Советот на Агенцијата не смее да бара или 
да прифаќа упатства од кое било друго тело во врска со извршувањето на задачите“), раз-
личните интерпретации често се должат на политичката култура, која влијае врз имплемен-
тацијата на законот. Различноста во ставовите не може да се разрешува преку нарушување 
на принципите на независност на одделни институции на системот. 

Член 16, став 1:
(1) Членови на Советот можат да бидат лица кои се државјани на Република Македонија со 

високо образование, работно искуство од најмалку осум години во струката кои се истакна-
ле во јавноста во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, 
економијата или правото.

Оваа промена е во насока на дополнителна професионализација на составот на Советот, 
во контекст на претходните недостатоци и недоволно прецизирани квалификации за кан-
дидатите. Таксативното одредување на областите на стручна квалификуваност е чекор на-
пред во поглед на професионализацијата, иако формулацијата „лица кои се истакнале во 
јавноста“ остава простор за прешироко толкување. 

Член 16, став 3:  
(3) За членови на Советот не можат да бидат избрани лица кои биле членови на раководни 

органи на политички партии во последните 10 години, сметано од денот на објавувањето на 
конкурсот.

Промената е во насока на деполитизација на регулаторот. Сепак, овие одредби не можат 
до крај да ја гарантираат целосната деполитизација на регулаторот. Можностите за заоби-
колување на одредбите и за политизирање се можни, а вистинската заштита од деполитиза-
ција најмногу зависи од степенот на политичката свест за важноста на функционирањето 
на регулацијата, според словото на Законот и, секако, од политичката волја да не се влијае 
негативно врз професионалниот состав и врз работата на регулаторот. 

Член 16, став 1:
Членови на Советот можат да бидат лица кои се државјани на Република Македонија со ви-

соко образование, работно искуство од најмалку осум години во струката и кои се истакнале 
во јавноста во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, еко-
номијата или правото.

Овие услови се усогласени со условите за избор на директорот и заменик-директорот на 
Агенцијата (член 19, ставови 1 до 322 ).

Дополнителните предуслови кои треба да ја обезбедат стручноста и деполитизираноста на 
кандидатите се наведени и во член 14, став 3 со поднесување „писма за поддршка“: 

(Кандидатите доставуваат) писма за поддршка од:
- две граѓански организации кои се активни подолго од пет години и кои постигнале резул-
тати во сферата на медиумите и човековите права;
- најмалку едно новинарско здружение;
- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичко-комуника-
циските технологии и услуги, или

22   Член 19: (1) Советот избира директор на Агенцијата по пат на јавен конкурс. Кандидатот мора да има завр-
шено високо образование и работно искуство од најмалку осум години во областа на комуникологијата, нови-
нарството, информатиката, културата, економијата или правото, како и искуство во раководење со организација 
од најмалку четири години. По ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат: 

(2) Кандидатот за директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги да не бил член во органи 
и тела на политичка партија и да не бил избрано или именувано лице, функционер кој раководи со орган на др-
жавната управа, министерство или  раководен орган на јавно претпријатие и акционерско друштво, основани од 
државата во период од 10 години, засметано наназад од годината во којашто ја поднесува кандидатурата. 

(3) Избраниот кандидат за директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не смее да биде 
член во органи и тела на политичка партија во периодот додека ја извршува функцијата. 

Ставот (8), којшто станува став (10), се менува и гласи: 
(10) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член важат и за заменик-директорот на Агенцијата.

https://avmu.mk/%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b1%d1%80-1-10-01-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
http://бр.03-29/1 од 4.1.2019 година
http://бр.03-29/1 од 4.1.2019 година
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- две високообразовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуниколо-
гијата, новинарството, културата, економијата или правото.
Писмата за поддршка не се доволни за обезбедување на стручноста и на квалификациите 

на кандидатите, но можат да бидат корисен комплементарен механизам, така што практич-
ната примена на овие одредби треба внимателно да се следи. 

Член 102: Забрана за рекламирање
Државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на 

локалната самоуправа, јавните установи и институции, како и правните лица со јавни овла-
стувања и трговските друштва во целосна државна сопственост не смеат да предвидуваат 
средства за информирање и запознавање на јавноста со свои услуги или активности преку 
приватни радиодифузери. 

Овој член предизвика најмногу реакции кај засегнатите страни во процесот на медиумска-
та регулација. Оневозможувањето на институциите и општините да одредуваат средства за 
рекламирање има за цел да се спречи политизацијата и нарушувањето на независноста на 
медиумите. Сепак, според значителен број од реакциите, целосното укинување на  ваквите 
договори со приватните радиодифузери создаде различни проблеми и конфликтни интер-
претации за тоа како да се применат одредбите. Беа упатени барања за одложувања на при-
мената на овие одредби, како и повици за повлекување на овој член.

ЗНМ во јавно соопштение изрази сомнеж дека „Владата и натаму има намера да финансира 
приватни радиодифузери без соодветни критериуми“, додека локалните власти се пожалија 
дека „локалните медиуми ги бојкотираат нивните објави и информации од јавен интерес по-
ради прекин на претходните договори (со нив)“. 

Законодавецот и регулаторот треба да опстојат на стратешките цели од овие одредби, 
односно да се избегне зависноста на медиумите од приходите од јавните буџети.
Таквата зависност отвора простор не само за политизација на медиумите, туку и за штетна 

дерегулација на пазарот, особено во смисла на стимулирање на медиумите да не се натпре-
варуваат преку квалитетот во работата и професионализмот. Одредени јасно дефинирани 
форми на соработка можат да бидат разгледани, под услов да не се нарушуваат носечките 
принципи за деполитизираност на медиумите и функционирање на медиумскиот пазар.

Член 30, став 1:
Стручниот надзор над радиодифузерите се врши од страна на лица вработени во стручната 

служба на Агенцијата, по претходно овластување од Советот на Агенцијата, а само заради 
утврдување на исполнувањето на техничките услови во согласност со дозволата за телеви-
зиско или радиоемитување.

Одредбите за стручниот надзор и одговорностите можат да се допрецизираат во консул-
тации со регулаторот, особено во делот на формалните ограничувања на регулаторот да ги 
извршува дејностите од своја надлежност и одговорност. 

Член 92: Обврски на радиодифузерите за емитување програма на македонски јазик или на 
јазиците на заедниците во Република Македонија.

(1) Трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис се об-
врзуваат дневно да емитуваат најмалку 30 % програма изворно создадена како македонски 
аудио или аудиовизуелни дела, a јавниот радиодифузен сервис најмалку 40 %.

...
(5) Правилата за спроведување на обврските од овој член подетално ги пропишува Аген-

цијата.
Овие одредби треба да ја заштитат домашната продукција, додека став 5 треба дополни-

телно да ја засили независноста на регулаторот со оставање простор Агенцијата со правил-
ник да ги доуреди другите аспекти во делокругот на своите одговорности. Овие промени на 
Законот имаат потенцијал да ги подобрат состојбите во областа на програмската активност 
на медиумите, но регулаторот треба внимателно да го следи исполнувањето на обврските 
на медиумите од овој член. Преку проширување на интерпретациите на Законот, медиумите 
во минатото успеваа вешто да ги заобиколуваат одредбите за домашна продукција, на што 
Агенцијата треба да посвети посебно внимание во своите надзорни активности, со цел оваа 
практика да не се повторува. 

Бришењето на претходните одредби од член 92 е позитивна промена со цел да се избегне 
влијанието на државата во програмските содржини на медиумите.

 
Член 105: Финансирање на МРТ
(1) Средствата за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на 
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Македонската радиотелевизија, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Аген-
цијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од (а) Буџетот на Репу-
блика Македонија во висина од 0,8 % до 1 % од реализираните вкупни приходи во годината 
што ѝ претходи на фискалната година за која се утврдува износот.

....
(3) Дополнителен извор на средства за финансирање на МРТ се донации, продажба на про-

грама и услуги, како и средства остварени од емитување на аудио и аудиовизуелни комер-
цијални комуникации емитувани во рамките на програмските содржини обезбедени врз ос-
нова на склучените посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со 
заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот.

Допрва, преку анализа на финансискиот и програмскиот аспект на работата на јавниот 
сервис, треба да се утврди дали промената на моделот на финансирање на јавниот сервис, 
без радиодифузна такса, функционира подобро од претходниот модел. Исто така, пробле-
матично е дали овој модел е одржлив на подолг период, иако одлуката за укинување на так-
сата за МРТ беше позитивно прифатенa во јавноста поради претходните бројни проблеми 
во работата на јавниот сервис и неговата длабока политизација. Поради застојот во другите 
планирани комплементарни реформи, како што е промена на Програмскиот совет, овој про-
цес се наоѓа во продолжена меѓуфаза која му штети на реформирањето на јавниот сервис.

Клучен аспект е дали одредениот процент од буџетот ќе биде доволен за функционално 
финансирање на јавниот сервис. Во текот на јавната расправа ова беше причината поради 
која ЗНМ предложи промени според кои издвојувањето од буџетот за МРТ во 2018 година 
требало да изнесува 0,8 %, во 2019 година 0,9 %, а од 2020 година 1 %.

Член 107: Програми и програмски сервиси од јавен интерес што ги обезбедува МРТ
МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку еден телевизиски програмски сервис 

на македонски јазик, еден телевизиски програмски сервис на јазикот што го зборуваат нај-
малку 20 % од граѓаните, а е различен од македонскиот јазик, кои ќе емитуваат програма 24 
часа секој ден во неделата, како и еден телевизиски програмски сервис кој ќе емитува про-
грама на јазиците на другите немнозински заедници во Република Македонија.

Со промените на трите програмски сервиси на МРТ, предвидено е вториот канал да биде 
наменет за програмски содржини на албански јазик, а се предвидува посебен канал за про-
грами на јазиците на другите немнозински заедници. Ова дава повеќе медиумски простор на 
јазиците на немнозинските заедници, а слична диференцијација има и во радиоканалите на 
МРТ. Дополнително треба да се анализира дали овој зголемен простор ќе резултира со по-
квалитетни содржини од јавен интерес, особено по заокружувањето на реформскиот пакет. 

Доколку овие промени не профункционираат онака како што треба, ќе се потврдат кри-
тиките дека тие имаат само политички или предизборни цели, без системска длабочина и 
ефект во програмскиот дел. Овој процес треба внимателно да се следи во наредниот период.

Агенција за аудио  
и аудиовизуелни  
медиумски услуги

Примената на дополнителните обврски за регистрирање на 
програмските пакети од страна на кабелските оператори се 
одложени до формирање на новиот Совет на Агенцијата, кој 
треба да ги донесе подзаконските акти во рок од 60 дена.

Влијанието на овие измени во Законот треба внимателно да 
се разгледаат од практичен аспект. Самото одложување на 
нивната примена посочува на проблематичност во одредбите 
и отпор кон нив од острана на операторите. Според анализите 
на регулаторот, голем дел од овие дополнителни обврски се 
проблематични или се недоволно издржани. 

Ставовите и забелешките на операторите и на регулаторот 
треба да бидат земени предвид во рамките на инклузивниот 
дијалог, а реакциите од овие измени покажуваат дека дија-
логот не бил доволно применет при подготовката на овие 
измени. Секоја измена на Законот треба да се темели на 
претходно утврдена анализа. 

Во измените на Законот постои одреден корпус одредби кои 
се вградени под влијание на медиумските фактори, а кои се 

4.2.5. Преглед на ставовите и реакциите кон измените на Законот
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претежно на линијата на заштита на нивните економски инте-
реси, но не и на линија на јавниот интерес. Ова покажува недо-
волна резистентност на законските решенија на надворешни 
влијанија, кои често се во судир со јавниот интерес. 

Во текстот на Законот не се вклучени препораките на Аген-
цијата пред усвојувањето на овие законски измени. Рестрик-
тивниот аспект на законските одредби, односно забраните, се 
еднострани, т.е. важат само за институциите, што остава про-
стор за различни толкувања и ја отежнува примената на овие 
одредби. 

Во тек на фокус-групата беше наведен примерот за доста-
вените препораки на Агенцијата за член 102 за тоа како да 
се уреди делот за информирање на јавноста за услугите или 
активностите на државните, локалните и јавните институции, 
преку приватните радиодифузери. Сепак, тие се изменети 
суштински, а целите не се постигнати, со што е оставена „сива 
зона во делот на примената на измените на Законот“. 

Промените на членот 48, со вклучени глоби за различни пре-
кршувања, се позитивни и можат да ги подобрат состојбите за 
овие прашања во медиумите, особено за дискриминацијата и 
говорот на омраза. Овие одредби се усогласени со Законот за 
спречување и заштита од дискриминација. 

Со промените на член 92 се предвиде можноста радио ста-
ниците сами да пријавуваат процент за емитување програми/
музика на јазикот на заедницата за кој имаат дозвола, со пот-
тик за намалување на надоместокот до 30 %. 

Поради застојот во промените на Советот на Агенцијата, кој 
би одобрил соодветни подзаконски акти за примена на овие 
одредби, регулаторот бил ставен во незавидна и сложена по-
зиција да ги применува новите одредби. 

По укинувањето на член 103 и одредбите за рекламирање 
на јавниот сервис, иако остана одредбата за финансирање на 
јавниот сервис од аудиовизуелни и комерцијални комуникаци-
ски субјекти, што вклучува и рекламирање, остана можноста 
за рекламирање во оние програми кои се обезбедени со по-
себни договори за авторски права. Со ова, практично, се уки-
нува само временскиот лимит за рекламирање на јавниот сер-
вис. Како колатерална последица од намерата јавниот сервис 
да се заштити од надворешни влијанија преку рекламирање, 
беше нарушен системот за временски ограничувања на рекла-
мирањето. 

Еден од честите проблеми што се јавува во спроведувањето 
на јавните набавки од страна на Агенцијата е тоа што „во се-
гашното законско решение, во самата документација со која 
се објавува повикот, не стои планираната сума“. Во рамките 
на своите принципи за транспарентност во работењето, Аген-
цијата ги објавува овие податоци на својата веб-страница, 
преку плановите за јавни набавки. Оваа неусогласеност влијае 
врз зголемените варијации во сумите на понудувачите во изве-
дувањето на јавните набавки.

Фрагментираноста на медиумскиот пазар треба да биде по-
суштински вклучена во анализите и во стратегиите визави ме-
диумската регулација и промените во законските решенија. Во 
законските решенија не е посветено значително внимание на 
системското влијание на овој фактор. 
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Здружение на  
новинарите на  
Македонија (ЗНМ)

ЗЛРТ -  
Медиум објектив 

Членот 102 остава можност за клиентелистички однос на 
централната и локалната власт кон медиумите.

Член 102: Државните органи, органите на државната управа, 
јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, 
јавните установи и институции, како и правните лица со јавни 
овластувања и трговските друштва во целосна државна соп-
ственост, не смеат да предвидуваат средства за информирање 
и запознавање на јавноста со своите услуги или активности 
преку приватните радиодифузери.  

Измените на Законот кои се однесуваат на членот 102, во 
делот на забраните за рекламирање, им даваат можност на 
јавните институции на централно и на локално ниво да про-
должат да ги финансираат радиодифузерите, доколку со ис-
тите имаат потпишано договори за соработка кои се важечки, 
и да постапуваат по силата на овој закон. Ова остава простор 
овој член од Законот лесно да се злоупотреби, па во иднина 
на медиумите да им бидат исплаќани јавни средства, и покрај 
декларативната забрана на истите.

Според новата дефиниција, јавните институции не треба да 
планираат средства за приватните медиуми, но нема експли-
цитна забрана за користење јавни пари во медиумите. На тој 
начин се остава можност за продолжување на клиентелистич-
киот однос на централната и на локалната власт кон медиуми-
те, особено имајќи предвид дека за прекршување на овој член 
не се предвидува казна.

Според ЗНМ, ова го потврдува нивниот сомнеж дека „Владата 
и натаму има намера да финансира приватни радиодифузери 
без никакви критериуми, со што се става под знак прашалник 
и независноста на уредувачката политика на овие медиуми“.

Исто така, преку измените на Законот е забрането реклами-
рање на електронските медиуми, телевизиите и на радијата, 
но во него не е дефинирана соработката со онлајн медиумите. 

(н/з На пример, за првите три месеци од 2019 година, Општи-
на Охрид склучила 11 договори со различни онлајн медиу-
ми23. Преку договори со онлајн медиумите може посредно 
да се склучи договор со локалните телевизии кои имаат свои 
веб-страници. Овие недоследности оставаат многу простор за 
извртување на целите на законските измени). 

Здружението на локалните и регионалните телевизии „Ме-
диум објектив“ до Владата поднело иницијатива за бришење 
на членот 102 од постоечкиот Закон за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги“.

Во оваа иницијатива, која била поднесена директно до Прет-
седателот на Владата на 15 октомври 2019 година, се наведува 
дека „ако овој член од Законот остане таков каков што е, меди-
умите нема да можат да извршат  наплата за нивните услуги, по 
ниту една основа, од државните институции, единиците на ло-
калната самоуправа, јавните претпријатија и слично“. Во Вла-
дата, наводно, се работи на тоа „државата да изнајде начин да 
ги отстрани пречките за одржливост на локалните медиуми“.

Општините Струмица и Гевгелија (првично за 2019 година) ја 
продолжиле соработката со локалните телевизии кои ги пре-
несуваат седниците на Советот. Градоначалникот на Струмица 

23   Вредноста на договорите варирала од 10.000 до 25.000 денари или вкупно околу 3.000 евра месечно.
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Медиуми

24   Достапно на: https://meta.mk/?p=473973
25   Собранието на РСМ го избрало досегашниот Програмски совет на седницата одржана на 15 декември 2014 

година, со петгодишен мандат.
26   Достапно на: http://mrt.com.mk/node/54246

подоцна го прекинал договорот, додека Градоначалникот на 
Гевгелија не ги прекинал договорите, сметајќи дека „Општина 
Гевгелија склучува договори со телевизијата не со цел да се 
рекламира, туку со цел да ја информира јавноста за работата 
и за одлуките на Советот, што е нејзина законска обврска“.

Новинска агенција Мета: 

Собранието, преку членот 43, со умисла го продолжило 
мандатот на Програмскиот совет на МРТ, антиципирајќи дека 
изборот на нов Програмски совет ќе се одолжува и проблема-
тизира24.

Член 43: Постојните членови на Советот и директорот на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и 
членовите на Програмскиот совет и директорот и заменик-ди-
ректорот на МРТ ја вршат функцијата до изборот на членовите 
на Советот и директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуел-
ни медиумски услуги, како и членовите на Програмскиот совет 
и директорот и заменик-директорот на МРТ.

Со измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудио-
визуелни медиумски услуги, усвоени кон крајот на 2018 годи-
на, Собранието им го продолжило мандатот на членовите на 
Програмскиот совет до изборот на новите членови. Член 43 од 
овие измени и дополнувања на Законот за АВМУ не остава ни-
каков простор за различни толкувања. Ова ја повлекува и прав-
ната дилема во врска со тоа дали изборот на новиот Надзорен 
одбор на МРТ ќе биде легитимен, бидејќи е избран од орган на 
кој, практично, му е истечен мандатот.

Во Собранието сè уште не е решено прашањето околу избо-
рот за членовите на Програмскиот совет на МРТ (ПС МРТ), како 
и на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиум-
ски услуги.

Високи претставници на власта, вклучувајќи ги и Претседате-
лот на Владата и Министерот за информатичко општество, ги 
обвинуваа опозициските пратеници дека „ги блокираат меди-
умските реформи поради теснопартиски интереси (заштита 
на членовите на овие тела, избрани од претходното парламен-
тарно мнозинство25)“, додека опозициските пратеници и прет-
ставници упатуваа контраобвинувања за „обиди за партизација 
на овие тела“. Медиумските известувања главно се однесуваа 
на партиските реакции и изјави околу „заглавените избори на 
новите членови на Програмскиот совет на МРТ и Советот на 
АВМУ“.

Исто така, на 17 јануари 2020 година Програмскиот совет на 
Македонската радиотелевизија, во својот стар состав, распиша 
јавен конкурс за избор на членови на Надзорниот одбор на 
Македонска радиотелевизија26. Ова тело на МРТ врши надзор 
над материјално-финансиското работење на јавниот сервис. 
Доставувањето на пријавите од заинтересирани лица треба да 
трае 15 дена по неговото распишување (17 јануари). 

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) на 22 јану-
ари 2020 побара да се поништи конкурсот за нови членови во 

https://meta.mk/?p=473973
http://mrt.com.mk/node/54246
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Извештај на  
Европската  комисија

Европската комисија во нејзиниот Извештај за напредокот 
на Република Северна Македонија, објавен на 29 мај 2019 го-
дина, наведува дека „Законот за аудио и аудиовизуелни меди-
умски услуги има за цел да го доближи домашното законодав-
ство со законодавството на Европската Унија (acquis)“. 

Во овој дел Европската комисија со претпазливост го по-
здравува донесувањето на измените на Законот, потврдувајќи 
дека неговата доследна примена е вистинска цел на измените. 

„Во извештајот на Европската комисија (ЕК) за напредокот на 
земјата се посочува дека измените и дополнувањата на Зако-
нот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се усвоени, но 
дека примената ќе бара силна политичка посветеност за да се 
гарантираат професионализмот, почитувањето на принципи-
те на транспарентност и системот на заслуги28“. 

Надзорниот одбор на МРТ27, а Комисијата за избори и имену-
вања на Собранието да најде заеднички јазик и да ги избере 
новите членови на Програмскиот совет на МРТ за да се овозмо-
жи почеток на медиумските реформи.

Новиот закон за АВМУ предвидува промени во постапката за 
избор на членови на раководните органи на МРТ и АВМУ. Со-
ставите се избираат со двотретинско собраниско мнозинство, а 
потребно е да се организира јавна расправа во Собраниската 
комисија за избори и именувања, каде што пријавените канди-
дати треба да ги претставуваат нивните програми.

27   ЗНМ, 22 јануари 2020 година, „Здружението на новинарите на Македонија бара да се повлече одлуката на 
Програмскиот совет на МРТ за распишување јавен конкурс за избор на членови на Надзорниот одбор на јавниот 
радиодифузен сервис во услови кога мандатот на членовите на овој совет е истечен. Мандатот на Програмскиот 
совет истече во декември 2019 година, па од тие причини сметаме дека е проблематично тие да избираат нови 
членови на Надзорниот одборот кој треба да врши контрола на материјалното и финансиското работење на јав-
ниот сервис во идните години. Освен тоа што мандатот на овој состав на Програмскиот совет е истечен, според 
Законот дел од членовите имаат и конфликт на интереси, па ова претставува дополнителен проблем во однос 
на одлуките што треба да ги носи ова тело. Со обидот на овој начин да се изберат нови членови на Надзорниот 
одбор се прекршуваат и препораките на Советот на Европа, конкретно препораката број 96, која се однесува на 
гарантирањето на независноста на јавните сервиси. Во глава три од оваа препорака, која се однесува на работа-
та на надзорните органи, се вели дека членовите треба да се изберат од тело предвидено со Закон, на начин со 
кој ќе се избегне ризикот од политичко или друго влијание“. Достапно на: https://znm.org.mk/?p=5956: 

28   Четврти периодичен извештај за работата на АВМУ и на АЕК, стр. 8.

https://bit.ly/2EGrVAe
https://bit.ly/2EGrVAe
https://znm.org.mk/?p=5956

