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Надзор врз изборното медиумско претставување 
-Изборен законик-

 До почетокот на изборната кампања - мониторирани се 18 програмски сервиси;

 Од почетокот до крајот на изборната кампања – мониторирани се вкупно 111
програмски сервиси;

 Од 2 септември 2016 година до крај на изборниот процес, подготвени се две групи
извештаи.

 Мониторинг на изборен молк



Надзор врз изборното медиумско претставување 
-Изборен законик-

 Од втората група извештаи кои се подготвуваа веднаш по регистрирање на
прекршувањата на Изборниот законик, во периодот од 2 септември до почетокот на
изборната кампања беа констатирани 2 прекршока, во текот на изборната кампања
34 прекршувања, за време на изборниот молк, 10 и 11 декември - 13 прекршувања .

 Агенцијата до ДИК достави единаесет седмични извештаи и деветнаесет дневни
извештаи

 Материјалите поврзани со изборниот мониторинг се достапни за јавноста во
посебниот дел на веб страницата на Агенцијата насловен ИЗБОРИ 2016 година



Предлози од Привремената комисија  и 
покренати прекршочни постапки од Агенцијата

 Привремената комисија за следење на медиумското претставување до Агенцијата,
достави 192 Предлога за неизрекување на мерка и 67 Предлога за изрекување на
мерка.

* Во насока на транспарентност и согласно Процедурата за постапување, Предлозите од
Привремената комисија, веднаш по доставувањето, беа објавувани на веб страната на
Агенцијата.

 Агенцијата во рок од 48 часа од доставувањето на Предлозите за изрекување мерка,
за прекршувања кои беа сторени за прв пат, покрена 42 прекршочни постапки - со
барање за изрекување опомени и 25 прекршочни постапки - со барање за изрекување
глоба, за повторените прекршувања, од кои само 1 прекршочна постапка заврши со
порамнување.



Надзори за одредбите од ЗААВМУ и Законот за 
медиуми 

 Извршени се предвидените програмски и административни надзори врз
радиодифузерите, операторите на јавни електронски комуникациски мрежи и
издавачите на печатени медиуми.

 Агенцијата изврши и стручен надзор над вкупно осум радиодифузери (три поради
доделена нова дозвола, а пет поради промена на локацијата на просториите во кои се
произведува програмата (студиото).



Изречени мерки за непочитувањето на 
одредбите од ЗААВМУ и Законот за медиуми

Радиодифузери

• 5 опомени (импресум, сопственичка
структура, извори на финансирање,
необезбедување на податоци достапни за
корисниците, дневно емитување најмалку
50% изворно создадена програма )

ОЈЕКМ

• 3 опомени (поради реемитување на
програмски сервиси кои не се регистрирани
во Агенцијата)

1 постапка за порамнување (покрената поради неисполнување на законската обврска за дневно емитување најмалку 50% програма

изворно создадена во РМ на македонски јазик или на јазиците на немнозинските заедници кои живеат во РМ почнувајќи од 2016 година).



Поднесени барања за доделување дозволи за РА 
и  ТВ емитување

 Донесена е Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио
емитување, на локално ниво, за говорно – музичко радио со претежно информативен општ
формат, на албански јазик, на подрачјето на општина Куманово. Во тек е постапката за
доделување на дозвола.

 Поднесени барања за доделување дозвола за телевизиско емитување на национално
ниво преку дигитален терестријален мултиплекс и за дозвола за локална радиостаница на
подрачјето на општина Кривогаштани. Постапките за донесување Одлука за објавување на
јавен конкурс за доделување дозвола се во тек.



Меѓународна соработка

Работна посета во Агенцијата на надлежниот претставник од службите
на НАТО за досието на РМ, г-дин Лори Вокер и МАП тимот на НАТО на
експертско ниво.

 Остварена билатерална средба со Амбасадорот на Делегацијата на
Европската Унија, г-дин Самуел Жбогар и официјално пуштена во
употреба новата опрема за мониторинг на медиумските содржини на
Агенцијата.



Анализи, студии, истражувања

 Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска
индустрија во 2015 година;

 Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен
конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално
ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани;

 Анализа на Родот во телевизиските програми во 2016 година;

 Истражување - Телевизијата и лицата со сетилна попреченост-
понуди и потреби.


