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Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), во



изминатите неколку недели внимателно ја следеше
работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни

медиумски услуги (АВМУ) во делот на постапување
против радиодифузерите за евентуални
прекршувања на правилата предвидени во
Изборниот законик. На барање, пак на дел од
медиумите против кои беа поведени постапки за
прекршување на изборен молк, имавме присутен
адвокат кој ја следеше судската постапка. Судот
пресуди во прв степен во корист на медиумот.
Со цел поблиску запознавање со состојбата, ЗНМ
беше во контакт со менаџментот и новинарите на
ТВ Телма која беше еден од засегнатите медиуми
против кои беше покрената прекршочна пријава, но
и со менаџментот на АВМУ, а во текот на
вчерашниот ден, од таму беше доставена
информација со повеќе детали.
Следејќи ги и официјалните јавно достапни
записници за работата на Советот на АВМУ, цениме
дека директорот на АВМУ, Зоран Трајчевски на 27та седница на Советот, одржана на 15.07.2020 во
дел од своите образложенија за покренување на
прекршочни пријави против ТВ Телма и Алсат М, се
обидел да влијаел на советниците да донесат
одлука на штета на медиумите користејќи лични
квалификации и констатации, без да приложи
докази. Тој според записникот, прераскажува
телефонски разговори кои ги имал со менаџментот
и новинари на двете телевизии, што е невообичаен
начин на комуникација и притоа дава негови
субјективни квалификации. Со тоа негативно
влијае врз имиџот на овие новинари и уредници,
што е недозволиво за прв човек на една
регулаторна агенција.
Понатаму, тој укажува дека имал пријава од
директор на една од петте телевизии (ТВ Сител, ТВ

Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алсат М или ТВ Алфа), без да
посочи од која телевизија и вели дека врз тој



директор „бил вршен жесток притисок од страна на
владејачка партија да биде објавена пресконференција на министерот Филипче зошто
наводно тоа ќе донело големи политички поени“.
Трајчевски во записникот додава дека „таа
телевизија го одбила барањето како што направиле
115 медиуми во нашата држава, освен овие два
медиуми (Телма и Алсат) кои што сакаат да се
прикажат себеси професионални, а Агенцијата дека
работи тенденциозно против јавниот интерес“.
На барање на ЗНМ да ни бидат дадени на увид
докази кои сведочат за таков тип на притисок, од
АВМУ ни укажаа дека за наводниот притисок кон
споменатиот директор на национална телевизија
биле известени Делегацијата на ЕУ во Скопје како
и техничкиот премиер Оливер Спасовски.
Потенцираме дека вршење притисок врз медиум е
сериозно дело, и наместо да ја прераскажува таа
пријава од директор на една телевизија, на седница
на советот, директорот Трајчевски требал да ги
приложи доказите до советот, а АВМУ да се обрати
до надлежните институции и органите на прогонот
да поведат соодветна постапка.
Постапување на овој начин, со лично етикетирање
медиуми и нивната професионалност во политички
контекст, сето тоа без приложени докази, е
непрофесионално и тенденциозно од страна на
директорот на АВМУ, во случајов на штета на ТВ
Телма и Алсат М.
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Популарни вести
Мета: Иницијативата за мое разрешување е одмазда
 May 19, 2021 11:25

ЕБОР и ЕУ ја поттикнуваат конкурентноста на Македонските мали и средни
претпријатија подобар пристап до финансирање на МСП
 May 25, 2021 10:17

Астон Вила го изненади Тотенхем, виси настапот на „мамузите“ во ЛЕ
 May 19, 2021 22:42

Премиерот Заев: Развиваме огромни енергетски проекти со соседна Грција,
тоа се важни геостратешки приоритети
 May 20, 2021 09:54

Честитка од претседателот на Демократскиот сојуз на Власите, Бабовски по
повод 23 Мај, Национален ден на Власите
 May 22, 2021 18:30



Тукушто објавено
(Видео) Таткото на уапсениот белоруски новинар: Го натераа да признае дека е виновен, скршен му
е носот
May 25, 2021 10:59

Опаѓа бројот на ковид-пациенти, во болниците низ државата хоспитализирани 318 лица
May 25, 2021 10:54

Истражување: Ковид-19 кризата двојно го зголеми бројот на жени зависни од државна помош
May 25, 2021 10:52

26 прекршувања на забраната за движење, 449 санкции за неносење маска
May 25, 2021 10:51

Бајден ќе биде домаќин на семејството на Џорџ Флојд на годишнината од убиството
May 25, 2021 10:50

Вицегувернерката Митреска на состанок на БИС: Движењата кај домашните цени се главно под
влијание на увозните цени – нема затегнување на монетарната политика
May 25, 2021 10:48

Регионален дијалог на ФАО за траснформација на системите за храна во Европа и Централна Азија
May 25, 2021 10:48

Соопштение за јавност за предложените измени на законот за игри на среќа од Групацијата
„Новоматик Македонија (казино „Фламинго” хотел Гевгелија и Скопје, Адмирал и Астра казино) и
Апекс Македонија
May 25, 2021 10:45

Енрике: Не бирам играчи за да бидат среќни клубовите, туку ги бирам најподготвените
May 25, 2021 10:41

Кевин Спејси ќе глуми во италијански филм
May 25, 2021 10:30

Социјални мрежи





ОД НАС ЗА ВАС!
Шилегов наместо да ги награди пожарникарите заработува со криминал на нивен
грб
 May 20, 2021 12:31  222

Марио Драги: Што е можно побрзо да се вакцинира целиот свет
 May 21, 2021 14:38  13




Израел уништил тајни тунели во Газа
 May 20, 2021 09:16  104

ТУКУШТО ОБЈАВЕНО!
(Видео) Таткото на уапсениот белоруски новинар: Го натераа да признае дека е
виновен, скршен му е носот
 May 25, 2021 10:59  0

Опаѓа бројот на ковид-пациенти, во болниците низ државата хоспитализирани 318
лица
 May 25, 2021 10:54  0

Истражување: Ковид-19 кризата двојно го зголеми бројот на жени зависни од
државна помош
 May 25, 2021 10:52  0
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