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С

лободата на изразувањето и слободата на медиумите претставуваат
камен темелник на едно демократско општество. Улогата на медиумите е да информираат. Секој има право да прима и пренесува информации без вмешување на властите. Ова право е загарантирано со сите
важни меѓународни документи кои ги има ратификувано Република
Македонија, како што се Универзалната декларација на Обединетите нации за
човекови права од 1948 година, Меѓународната конвенција за граѓанските и политички права од 1994 година како и Европската конвенција за заштитата на човековите права и основните слободи од 1997 година.
Друга важна улога на медиумите е контролната, која се остварува преку барање отчет од властите за начинот на владеење. Суштинска функција на медиумите е обврската да поттикнуваат дебата во општеството за важни прашања од
јавен интерес. Освен тоа, тие играат и претставничка улога, да им се даде глас на
оние што се најнемоќни во општеството.
Уставот на Република Македонија ги гарантира граѓанските права и слободи и
владеењето на правото. Исто така, во членот 16 се гарантира и слободата на изразувањето слободата на медиумите. „Се гарантира слободата на уверувањето,
совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Се гарантира слободата на
говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институции за јавно информирање. Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување на информации“.1
Истиот член го гарантира правото на одговор и исправка како и заштита на изворите на информации. Со последната одредба од овој член изричито се забранува цензурата.
Ваквиот либерален концепт во уставот со кој се гарантира слободата на медиумите, се операционализира и во медиумското законодавство. Во членот три
на Законот за медиуми2, меѓу другото, се гарантира слободата за пренесување
на информации за информирање на јавноста и плурализам и разновидност на
медиумите.
Слични гаранции за слободата на медиумите се предвидени и во Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, донесен во 2013 година3. Членот 3 од
законот инсистира јавниот радиодифузни сервис, Македонската радио телевизија и регуларното тело на медиуми да бидат транспарентни, независни, ефикасни и отчетни. Воспоставени се и високи професионални стандарди и начела
за новинарите во јавниот сервис. Членот 1114 од законот во детали ги обработува стандардите на Советот на Европа дека новинарите и уредниците на јавниот
1 Устав на РМ, http://bit.ly/1PGRsX7
2 Закон за медиуми, http://bit.ly/1KCyZK1
3 Закон за аудио и аудиовизулени медиумски услуги, http://bit.ly/1Vg6Pg5
4 Ibid, page 31
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сервис при продукција на програмите треба да се водат од начелото на вистинитост, непристрасност и сеопфатност на информациите. Во истиот член вграден и
начелото на политичка независност и автономија на новинарите, правење јасна
дистинкција меѓу информација и став, политичка избалансираност и плурализам
на гледишта и да не се фаворизираат одредени ставови или интереси.
Но либералниот устав за 24 години демократска транзиција не донесе ни либерална демократија, ниту медиумски систем, кој ќе овозможи слободни и професионални медиуми во Македонија.
Драматичното влошување на состојбата со слободата на медиумите на
најеклатантен начин го опишува драстичното опаѓање на рејтингот на земјата во
индексите за слобода на печатот на релевантни светски невладини организации,
кои се занимаваат со заштитата и промоцијата на слободата на медиумите во
светот. Така, за четири години Македонија падна за 83 места на индексот на Репортери без граници за слобода на печатот5, која се базира на перформансите на
секоја земја во почитувањето на одредени критериуми, како што се присуството
на независност и плурализмот на медиуми, почитување на безбедноста на новинарите, законодавството и институционалното опружување во кое работата медиумите. Во 2009 година земјата се рангираше на високото 34 место, додека пет
години подоцна падна на дури 117 место, рангирајќи се после Таџикистан и пред
Мали. Македонија лошо се рангира и на индексот на Фридом Хаус за слободата
на печатот во 2015 година6. За пет години земјата паднала за 10 поени, забележувајќи најголем пад во споредба со сите балкански земји.
Причините за драматичното паѓање на слободата на медиумите треба да се
барат во неуспехот на властите да обезбедат поволно опкружување за непречена
работа на новинарите и медиумите. Со цел да ги замолчат независните и критични медиуми властите покренуваа судски постапки против сопственици на медиуми и новинарите. Во 2012 година сопственикот на првата независна телевизија
А1, Велија Рамковски беше осуден на 13 години затвор под обвинение за перење
на пари, а во 2013 новинарот Томислав Кежаровски е осуден на 4 и пол години затвор за наводно откривање на идентитет на заштитен сведок. Во 2015 Апелациониот суд ја потврди пресудата, со тоа што ја намали казната на две и пол години.
Освен судските постапки против медиумите и новинарите, за паѓањето на
медиумските слободи во Македонија, значајно улога има и начинот на финансирање на медиумите како и работата на јавниот радиодифузен сервис, Македонската радио телевизија и медиумскиот регулатор, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во ова анализа се обработува законската рамка што го
регулира оваа област, утврдена е моменталната состојба и се даваат конкретни
препораки за подобрување на состојбата со слободата на медиумите.

5 Reporters without borders, 2015 World Press Freedom Index, http://index.rsf.org/#!/
index-details
6 Freedom House, Freedom of the Press 2015, http://bit.ly/1OZ0Ffa
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1
ДРЖАВНО РЕКЛАМИРАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ
(ВЛАДИНИ КАМПАЊИ) ВО МАКЕДОНИЈА

С

о години наназад, Здружението на новинарите на Македонија
(ЗНМ) и другите граѓански организации од медиумскиот сектор го
критикуваат државното1 и политичкото рекламирање2 во медиумите,
сметајќи дека со тоа се создава финансиска зависност и нарушување
на медиумскиот пазар. Тоа се забележува и во бројни меѓународни
извештаи, а опаѓањето на слободата на медиумите во голема мера се поврзува и
со владиното рекламирање.
Поконкретно, ова прашање е опфатено во извештаи на Европската унија,
американскиот Стејт департмент, Freedom House, South East Europe Media Organisation (SEEMO) и Reporters Without Borders (RSF). Во извештајот на Европската
комисија од 2014 година за Република Македонија се укажува дека владиното
рекламирање се смета за индиректна државна контрола врз содржината што се
произведува во медиумите.
Сè почести се критиките дека државното рекламирање се прави на
нетранспарентен начин и зависи од конкретните политички и бизнис-интереси
на владејачките политички групи. Овде, несомнено, се наметнува прашањето
кои медиуми ги добиваат средствата и кои се критериумите што се користат во
процесот. Непостоењето на јасни и конзистентни критериуми за распределба на

1 Под „државно или владино рекламирање“подразбираме рекламирање од кој
било сегмент од централната или локалната власт во однос на политиките, практиките или програмите на власта, што е различно од “политичкото
рекламирање“ или „рекламирањето за време на избори“.
2 Под „политичко рекламирање“ во овој контекст се подразбира рекламирањето на политичка фигура, политичка партија, владина политика или политичко прашање или, пак, кандидат за гласање и избор.
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државните средства за јавни кампањи во медиумите се смета дека тоа е еден од
најголемите проблеми што ги загрозува уредувачката слобода и интегритетот на
медиумите.
Државното рекламирање честопати е необјективно насочено во корист
на медиумите што се поврзани/или поддржуваат политички групи во Владата.
Критички настроените медиуми не добиваат или имаат многу мал обем реклами
од државните фондови, независно од гледаноста. Во таа насока се и забелешките
на експертската заедница дека во државните рекламни спотови се пласираат
содржини со политичка порака која се совпаѓа со одредена политика на Владата,
а не се поаѓа од јавниот интерес. Колку за потсетување, како такви примери се
сметаат спотовите за поттикнување многудетни семејства, спотовите со пораки
против абортусот, промоција на проектот Скопје 2014, итн.
Од друга страна, сè додека Владата продолжува да биде еден од најголемите
огласувачи во медиумите постои висок потенцијал и ризик за корупција во оваа
сфера. „Колку што е поголем уделот на Владата во медиумското рекламирање, толку
поголеми се можностите за влијание врз уредувачката политика на редакциите3”.
Инаку, официјалните податоци од медиумскиот регулатор покажуваат
дека Владата била најголем огласувач во приватните национални телевизии
во Македонија во 2012 година. „Државното рекламирање, спонзорствата,
промотивните кампањи и другите финансиски приходи од државниот буџет
во медиумите на национално и локално ниво претставуваат значителен дел
од севкупниот пазар на рекламирање4”. Како што покажуваат податоците од
Анализата на пазарот на радиодифузната дејност за 2013 година5, Владата е на
второ место на листата на најзначајни огласувачи во ТВ-станиците во 2013 година.
Освен тоа, во Матрицата за информирање на граѓани6, Владата информира
за, како што вели: „реализираните кампањи за информирање на граѓаните со
важноста и значењето на конкретните политики и мерки за нивно спроведување
и презентирање“. Во овој извештај се вели дека Владата во 2012 година има
реализирани 6.615.609 евра, потоа 7.244.950 евра во 2013, а за првите 6 месеци
во 2014 година има реализирани 3.985.500 евра или приближно околу 18
милиони евра вкупно.
3 Здружение на новинарите на Македонија (2015), Јавни пари во медиумите, Скопје
4 Трпевска, С., Мицевски, И. (2014) Зошто е важен интегритетот во медиумите,
Македонски институт за медиуми.
5 Достапна на: http://www.avmu.mk/images/Analiza_na_pazarot_2013.pdf,
пристапено на 24 јули 2015 година.
6 http://vlada.mk/node/9241.
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Ова докажува дека Владата има значителен удел во финансирањето на
приватните радиодифузери на годишно ниво, особено ако се земе предвид дека
во 2013 година вкупните приходи7 на приватните терестријални радиодифузери
изнесуваат 1.290,79 милиони денари (околу 21 милион евра).
Според податоците на АГБ Нилсен и анализи на пазарот на Советот за
радиодифузија во однос на уделот на државното огласување во бруто-трошоците
за огласување во телевизискиот сектор8, тоа е на прво место во 2012 година, на
второ во 2008 година, на четврто во 2011, на петто во 2009 година.
Во Анализата од 2014 година овие податоци недостигаат, како и информациите
за рејтинзите на приватните национални радиодифузери со терестријална
дозвола9. Тоа, пак, ги поткрепува сомнежите и претпоставките дека Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) намерно не ги објавува за да
го прикрие фактот дека Владата на РМ сè уште е еден од најголемите огласувачи
во приватните медиуми. Со ова, се намалува транспарентноста на медиумскиот
регулатор што, пак, претставува дополнителен проблем. Уште во Извештајот на
Европската комисија од 2012 година се укажува на тоа дека Агенцијата (тогашен
Совет за радиодифузија) треба да покаже дека користи транспарентен пристап
и дека се потребни континуирани заложби за адресирање на прашањето околу
транспарентноста на владиното рекламирање.
Финансиските стимулации и државното рекламирање во медиумите
континуирано се користат како инструмент за влијание врз работата на медиумите,
а со самото тоа и врз нивниот професионализам и кредибилитет. Распределбата
на јавните фондови во медиумите стана моќно орудие за цензура врз новинарите
и медиумите. Факт е дека голем број медиуми зависат од фондовите за државно
рекламирање, додека, пак, оние кои не се поддржани со владини фондови се
соочуваат со притисок во однос на опстанокот.

7 Анализа на пазарот за 2013 година, од АВМУ http://avmu.mk/images/Analiza_na_
pazarot_za_2013.pdf
8 Трпевска, С., Мицевски, И. (2014) Зошто е важен интегритетот во медиумите,
Македонски институт за медиуми.
9 Како причина за ова во Анализата се наведува дека значаен дел од индустријата
искажува недоверба во мерењата на агенцијата AGB Nielsen Скопје, која инаку е
составен дел од единствената групација Д Нилсен Компани и претставува член
во семејството кое има повеќе сестрински компании кои дејствуваат во повеќе од
30 земји на 5 континенти.
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Што се однесува до финансиската поддршка на медиумите од јавни фондови,
постојат три одвоени инструменти. Двата се однесуваат на сите видови приватни
медиуми (владини кампањи и покривање на 50% од трошоците за домашна
продукција на документарни содржини во трговските радиодифузни друштва
кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво
преку преносен капацитет на дигитален терестријален мултиплекс), а третиот
инструмент се однесува само на јавниот радиодифузен сервис, односно МРТВ10.
Овој метод на доделување државни фондови наиде на критика од Здружението на
новинарите на Македонија, како и од останатите граѓански организации од медиумскиот
сектор, кои сметаат дека на тој начин се продолжува со владината контрола врз медиумите.
Од самиот почеток, субвенциите се гледаа како директно мешање на државата во
медиумите, што дополнително може да ја загрози нивната независност, во период кога
медиумската заедница се бори против употребата на државните реклами за контролирање
на медиумите11. Се изнесуваат оценки дека државните субвенции би можеле да бидат
погоден начин за наметнување политичко влијание од страна на Владата. ЗНМ оваа година
се обиде да добие податоци околу распределбата на средства врз оваа основа, но не успеа
во тоа, што покажува дека постапката е нетранспарентна.
На јавната дебата која ја организираше ЗНМ на 1 јули годинава, министерот за
информатичко општество и јавна администрација Иво Ивановски соопшти дека
Владата одлучила привремено да ги прекине своите реклами во медиумите и дека
мерката ќе трае до утврдувањето на критериумите за распределба на буџетски
средства. Ваквата мерка, според Министерството, не се однесува на бесплатните јавни
кампањи. Оваа мерка е позитивна, но не постои гаранција дека истата, проблематична,
пракса на владино рекламирање без јасни и транспарентни критериуми нема да
продолжи и понатаму. Од тие причини, ЗНМ смета оти е потребна законска гаранција
дека оваа пракса повеќе нема да биде користена. Од друга страна, доколку постои
потреба за промовирање на некое прашање од јавен интерес, неопходно е да се
утврдат критериуми за тоа, односно начинот на којшто ќе тече целиот процес, а потоа
бесплатно да се обезбеди рекламирање на јавниот сервис.
10 Во случајот со МРТВ, Владата директно вложува во буџетот на МРТ, а државниот придонес не е фиксен секоја година, односно варира во зависност од финансиските потреби или долгови на јавниот радиодифузен сервис. Во просек, Владата секоја година учествува со 25 отсто од вкупниот буџет на МРТ врз различни
основи. Од друга страна, порастот на наплатата на радиодифузната такса е
нереално прикажан затоа што и наплатата на старите долгови се прикажува
како зголемување на наплатата за конкретната година.
11 “Селмани: Државата внесува пари во приватните ТВ-станици”, Нова ТВ, 22
август 2014. Достапно на: http://www.novini.mk/read/294628/selmani-drzhavatavleguva-so-pari-vo-privatnite-televizii. Пристапено на 25 јули 2015 година.
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2
ДОМАШНАТА ПРОДУКЦИЈА ВО МЕДИУМИТЕ
И ВЛИЈАНИЕТО НА ВЛАДАТА

В

ториот инструмент за финансиска поддршка со јавни пари во
медиумите е покривање на педесет проценти од трошоците за
домашна продукција на документарни содржини во трговските
радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски
сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на
дигитален терестријален мултиплекс, според амандманот на Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги (член 92, став 10). Инаку, новото барање кон
комерцијалните ТВ-станици со национална дозвола и кон јавниот радиодифузен
сервис МРТ да произведуваат и емитуваат одредена квота на домашен филм
и документарни програми12 беше воведено во 2014 година со амандман на
Владата во Законот од 2013 година. Тоа, според објаснувањата, беше направено
со цел да се стимулира домашната продукција.
Основните критериуми што треба да ги исполнат домашните филмски и
документарни програми, според член 92 (став 11) од Законот, се оригиналност,
автентичност и квалитет на сценариото; колку е реална имплементацијата на
проектот земајќи ги предвид сценариото, буџетот, комплексноста, планот и роковите
за снимање; како и технологијата за производство на домашни филмски програми.

12 Според член 92 (став 8) од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
„трговските радиодифузни друштва кои емитуваат телевизиски програмски сервис од општ формат на државно ниво преку преносен капацитет на дигитален
терестријален мултиплекс, се обврзани да произведат и емитуваат најмалку 10
часа домашна документарна програма во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година, a јавниот радиодифузен сервис најмалку
30 часа домашна документарна програма, во периодот од 7,00 до 23,00 часот, најдоцна до 25 ноември во тековната година.
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Законот воведува и казни за радиодифузерите кои не ги исполнуваат барањата за
продукција на програми од домашно потекло, а се оди дотаму што директорот на
АВМУ, според член 23 (став 2), може да поднесе барање за иницирање прекршочна
постапка без претходно предупредување до радиодифузерите.
Телото што одлучува кои медиуми ќе добијат фондови е Меѓуресорска
комисија формирана со одлука на Влада. Комисијата се состои од седум члена
и нивни заменици. Во составот на ова тело се претставници на Министерството
за финансии, Министерството за информатичко општество и администрација,
Министерството за култура, Кабинетот на премиерот, Управата за јавни
приходи, Агенцијата за филм на Република Македонија и Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги. Како што се забележува, во оваа Комисија
преовладуваат членови кои се предложени од институции од извршната власт
и затоа основани се стравувањата дека одлуките за тоа какви проекти ќе се
финансираат и кои медиуми ќе бидат поддржани ќе бидат под политичко
влијание. Освен ризикот за политичко влијание врз одлуките на Меѓуресорската
комисија како дополнителен проблем е и нестручноста на членовите, односно
не може да се очекува дека државен службеник од МИОА, УЈП или, пак, од
Кабинетот на премиерот е искусен во сферата на домашната продукција.
Нововоспоставениот финансиски механизам и неговите ефекти наидоа на
поделени ставови кај претставниците на медиумската заедница и на медиумската
индустрија. Додека телевизиите ова го проценија како можност за развој на својата
домашна продукција, во медиумската заедница се стравува дека на овој начин
Владата ќе ја купи наклонетоста на медиумите. А со тоа ќе влијае врз квалитетот на
медиумските содржини и ќе се ограничи правото на јавноста да биде информирана.
Здружението на новинарите уште во почетокот на минатата година испрати
соопштение до медиумите во кое се вели: „Наместо покривање на трошоците за
производство на оваа програма со педесет проценти, Владата може да го намали
бројот на часовите на националните телевизии за домашна продукција за половина13“.
Што се однесува, пак, до самите критериуми во Законот, од Центарот за
развој на медиумите сметаат дека „последните законски измени и дополнувања
и ѝ овозможуваат на Владата да го има последниот збор во определувањето на
13 ЗНМ: Измените за медиумските закони чекор напред во подобрување на содржината’, ТВ 24 вести, 23 јануари 2014, достапно на http://24vesti.mk/znm-izmeniteza-mediumskite-zakoni-chekor-napred-vo-podobruvanje-na-sodrzhinata пристапено на
28 август 2015 година.
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максималниот износ за исплата на надоместокот на радиодифузерите за создавање
домашна документарна и играна програма. Наметнати се паушални критериуми
според кои ќе се оценува дали радиодифузерите имаат право на надоместок на
трошоците во висина од 50%14“. Во моментов, според владината одлука15 со која
се определуваат вкупните субвенции за надомест на 50 проценти од домашната
документарна и играна програма петте национални телевизии со терестријална
дозвола добиваат субвенција од 2.254 евра по час за продукција на документарни
програми и 5.548 евра по час за продукција на играни програми. Ова значи дека
овие пет телевизии за една година може да добијат по 66.000 евра или вкупно над
330.000 евра, средства од буџетот на Министерството за информатичко општество
и администрација, за 5 часа документарна, односно 10 часа играна програма
што претставува 50% од предвидените средства од Владата за производство на
документарна, односно играна програма. Освен ова, нејасно е по кој критериум
Владата ја дефинира цената на еден час продукција за документирани и играни
програми, земајќи предвид дека станува збор за различни национални телевизии,
но и за различен карактер на програма кој во зависност од квалитетот и природата
продукцијата на еден час може да биде многу помалку, односно многу повеќе.
Сегашното законско решение сè повеќе ги оптоварува приватните национални
медиуми од година во година. Така, според Законот (член 92) радиодифузерите
се обврзани дневно да емитуваат најмалку 30% програма изворно создадена во
Република Македонија на македонски јазик или на јазиците на немнозинските
заедници кои живеат во Република Македонија, почнувајќи од 2014 година. Од
2015 година, обврската од 30% се зголемува на 40%. Од 2016 година, обврската
од 40% се зголемува на 50%. Како едно од можните решенија кои би го намалиле
ризикот Владата да влијае со јавни средства врз приватните медиуми е да не
обезбедува поддршка со средства за домашна продукција, со исклучок кон
јавниот сервис, истовремено намалувајќи ја обврската на радиодифузерите да
емитуваат програма изворно создадена во РМ.
14 Центар за развој на медиумите, Мониторинг на спроведувањето на медиумското законодавство, на Министерството за информатичко општество и администрација, на Собранието на Република Македонија, на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги и на Македонската радио-телевизија – Трет
квартален извештај за 2014 (август – октомври), достапен на http://mdc.org.mk/
wp-content/uploads/2014/11/CRM_Izvestaj_Monitoring-na-AVMU-MIOA-MRT-sobranie-imediumi_-Okt-2014.pdf, пристапено на 29 август 2015.
15 Одлука објавена во Сл.весник бр.138/14 http://www.slvesnik.com.mk/Issues/50db36
0db2d34e499d1ee8b2aaaf788f.pdf
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3
СУБВЕНЦИИ ЗА ПЕЧАТЕНИТЕ МЕДИУМИ
– ПОТРЕБА И ИСКУСТВА

Е

вропска пракса е да се субвенционираат печатените медиуми, а не
радиодифузерите и практично нема модел за субвенционирање
на радиодифузерите во Европа. Надоврзувајќи се на ставот околу
укинување на владините реклами и финансирање на домашната
продукција, произлегува дека користењето на радиодифузните
медиуми не подразбира промовирање на јавниот интерес и поттикнување на
домашната продукција на овие медиуми, туку контрола на медиумите и нивната
содржина.
Во случајот со печатените медиуми, субвенциите се оправдуваат како мерка
во повеќе држави – членки на ЕУ, особено имајќи го предвид тоа што последниве
години значително се намалува тиражот на весниците на глобално ниво. „За
да се соочат со предизвиците, од весниците се очекува да инвестираат во нова
технологија и да се реструктурираат, но и покрај тоа конкуренцијата е голема, а
весниците и понатаму се соочуваат со конкуренцијата на онлајн медиумите16“.
Медиумската концентрација е другата причина поради која се оправдани
субвенциите во печатот. Понатаму, културната разновидност е другата причина
поради која се истакнува потребата од субвенции во печатените медиуми. Ова
особено ако се има предвид Конвенцијата на УНЕСКО за заштита и унапредување
на разновидноста во културните изразувања. Субвенциите би можеле да послужат
како еден таков инструмент за политиката во сферата на културата. Tаквата
потреба беше нагласена и на Третиот состанок на Партиципативниот форум
16 Alonso, I.F., et al (2006) Press Subsidies in Europe, Generalitat de Catalunya
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организиран од страна на Агенцијата за правата на заедниците на Република
Македонија на тема „Остварување на правото на пристап до медиумите и
правото на информирање на заедниците на локално ниво“, организиран на 16
ноември 2014 година, во Скопје.
Во однос на системите што се применуваат во доделувањето на субвенциите,
во основа, се применуваат три главни модели:
l НАЈРАСПРОСТРАНЕТИОТ систем е оној во кој владино тело, со ресор во
доменот на културата, е одговорно за управување и контрола со севкупниот
систем на доделувањето субвенции. Ова е случај со Белгија, Финска, Франција,
Луксембург, Норвешка и Шведска. Сепак, треба да се потенцира дека во голем
број држави Владата се потпира и на советодавната улога на комисии, што
значи дека мора да се слушнат алтернативни мислења во процесот, и покрај тоа
што нивните ставови не се обврзувачки. На пример, во Франција функционира
модел според кој комисијата се состои од шест владини и шест претставници на
медиумите, која игра улога во определувањето на субвенциите за модернизација
и диверзификација на печатот за да ја опфати мултимедијалната компонента.
Во Финска функционира Комисија за субвенции на печатот, која се состои од
максимум 12 претставници од различни социјални и политички групи, кои носат
предлози во однос на селективното субвенционирање од Министерството за
транспорт и комуникации.
l СОСЕМА поразличен од овој систем е оној во Австрија, каде што субвенциите
за печатените медиуми ги доделува независното Тело за радиодифузија и
телекомуникации (KommAustria). Ова тело мора да се консултира со советодавна
комисија пред да се донесе одлука по барањето за субвенции. Одлуките се носат
врз основа на извештајот со оценки од страна на Комисијата за субвенции на печатот
во однос на исполнувањето на барањата од страна на апликантите. Комисијата
се состои од седум членови: двајца членови се именувани од премиерот, двајца
од Австриската асоцијација на весници и двајца од синдикатите на новинари
во дневните весници и неделниците. Овие шест лица избираат претседавач.
Извештајот на експертите не е обврзувачки, но Телото за комуникации ги следи
размислувањата на Комисијата во речиси сите случаи.
l ТРЕТИОТ модел е систем на управување со субвенциите кој е во рацете на
тело што има одреден степен на независност од Владата, односно не е дел од
Министерството, и покрај тоа што неговите членови се именувани од страна на
Владата. Во Данска, пак, двајца од членовите на Комисијата се назначени од
Националниот сојуз на новинари и од Здружението на данските новинари
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ИНДИРЕКТНИТЕ СУБВЕНЦИИ за печатените медиуми се применуваат во
повеќе држави. Најчеста форма на инструменти за поддршка на печатените
медиуми, од финансиска гледна точка, се даночните олеснувања. Во повеќе
европски држави печатените медиуми имаат придобивки од намалените стапки на
ДДВ на продажбата на весниците и списанијата (на пример, во Белгија, Норвешка,
Данска и Велика Британија таквата продажба е целосно ослободена од ДДВ).
„Другите мерки кои се користат за индиректна поддршка на печатените медиуми
се намалените тарифи за телекомуникациски услуги, електрична енергија, хартија
или транспорт. Потоа, тука се и други мeрки, како што се субвенциите за новински
агенции, новинарски школи, новинарско истражување, итн.17“.
Во прилог следува табела која прави компаративен пресек за стапката на ДДВ
во европските земји и намалувањето кое се однесува на печатените медиуми:
Држава

Нормална стапка
на ДДВ

ДДВ стапка за продажба
на весниците

1

Австрија

20%

10%

2

Белгија

21%

0%

3

Данска

25%

0%

4

Финска

24%

10%

5

Франција

19.60%

2.10%

6

Германија

19%

7%

7

Ирска

23%

9%

8

Италија

21%

4%

9

Холандија

21%

6%

10

Норвешка

25%

0%

11

Шведска

25%

6%

12

Швајцарија

8%

2.50%

13

Велика Британија

20%

0%

Извор: Европска комисија (2013)
17 Schwelzer, C., et al (2014) Media Policy Brief 11: Public Funding of Private Media, The
London School of Economics, достапно на http://www.lse.ac.uk/media@lse/documents/
MPP/LSE-MPP-Policy-Brief-11-Public-Funding-Private-Media.pdf, пристапено на 23 август 2015 година.

18

ЗДРУЖЕНИЕ
НА НОВИНАРИТЕ
НА МАКЕДОНИЈА

Некои држави, пак, имаат директни субвенции за печатените медиуми.
Најчестите се помош за продукција за селектирани медиуми. Целта на таквото
субвенционирање е одржување на медиумите кои се соочуваат со потешкотии
на пазарот на реклами. Преку таквата поддршка се заштитува или подобрува
медиумската разновидност и плурализам. Во други држави се поддржуваат
весниците на јазици на немнозинските заедници (на пример, во Финска).
Директна поддршка на печатените медиуми е и помошта за дистрибуција
(на пример, во Австрија и Шведска), помош за извор (Франција, Италија) или
поддршка за внатрешна обука на новинари. Во некои држави (Канада, Данска,
Француската заедница во Белгија, Франција, Холандија) субвенциите се користат
за поддршка во формирањето или реорганизацијата на весниците.
ФРАНЦИЈА е предводник во Европа во однос на протекционистичката
политика кон печатените медиуми. Главните цели на политиката за субвенции
се промоција на тиражот, заштита на плурализмот и модернизација и
диверзификација на медиумските компании за да ја инкорпорираат и
димензијата на мултимедијалност18. Така, во оваа држава субвенции добиваат
двата најпрестижни весници „Le Monde” и „Le Figaro”, како и католичкиот весник
„La Croix” и комунистичкиот „L’Humanité”. Во Франција индиректните субвенции
опфаќаат отстапки во однос на ДДВ, а особено важен е и спектарот мерки за
даночни олеснувања за издавачите на весници, како и субвенциите кои се
наменети за зголемување на читаноста на печатените медиуми.
Во НОРВЕШКА, државата ги финансира печатените медиуми уште од 1935
година, со што се гарантирало присуството на весниците во сите региони од
државата. Оттогаш, државната политика за субвенционирање на печатените
медиуми уште повеќе зајакнала, поддржувајќи ја индустријата на три начини.
Два од нив се однесуваат на економските придобивки, односно даночни
ослободувања и директна државна помош на печатените медиуми. Третата
мерка има за цел да ја спречи прекумерната концентрација на сопственоста во
рацете на неколку субјекти. Државата интервенира и одржува рамнотежа со тоа
што им доделува субвенции на локалните медиуми заради редовно и навремено
информирање на јавноста. Во Норвешка субвенции се доделуваат и на весниците
кои работат на јазиците на немнозинските заедници.
18 ibid
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Во АВСТРИЈА субвенциите се доделуваат уште од 1975 година. Оттогаш
субвенциите се доделуваат на дневните и неделните весници кои ги исполнуваат
следниве услови:
l Доколку третираат прашања што го надминуваат локалниот интерес
во сферата на политиката, економијата или општата култура и, според
тоа, служат за политичко, економско и културно информирање и
формирање на јавното мислење.
l Субвенционираните новинарски производи не смеат да бидат
рекламни брошури или прес-органи на групи од интерес.
l Не смеат да бидат само од локален интерес и мора да се
дистрибуираат или да се од интерес и значење најмалку за една
покраина.
l Мора да се печатат и објавуваат во Австрија.
l Мора да се печатат најмалку 50 пати годишно и да се продаваат по
примерок или со претплата.
l Мора редовно да биле печатени една година пред периодот на
аплицирање и мора да ги исполнувале условите за субвенционирање
во таа година.
l Неделните весници мора да имаат вработено најмалку двајца или
тројца новинари со целосно работно време19.
Со Законот за субвенции во печатените медиуми од 2004 година, се
обезбедуваат бројни нови и дополнителни мерки насочени кон зајакнување
на квалитетот и придонес за иднината на овој вид медиуми. Со оглед на тоа
што обуката на новинарите и информациите од прва рака се утврдуваат како
суштински фактори за квалитетот на новинарските содржини, издавачите на
соодветните дневни и неделни весници добиваат надомест за трошоците за
вработување и обука на млади новинари со полно работно време и трошоците за
вработување на дописници во странство. Исто така, субвенции се доделуваат за
дистрибуција на дневните и неделните весници, како и за заштита на различноста
во регионалните дневни весници. Издавачите кои бесплатно ги обезбедуваат
училиштата со дневни и неделни весници може да добијат надомест до 10 отсто
од редовната продажна цена. Се финансира и промоцијата на истражувачки
проекти.
19 Murschetz, P. C. (2013) State Aid for Newspapers: Theories, Cases, Actions, Springer
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З

дружението на новинарите на Македонија веќе подолго време се залага
за укинување на политичкото рекламирање во медиумите. Преку тоа,
всушност, би се укинала и негативната практика на користење пари
од буџетот за реклами и кампањи кои честопати изгледаат како да се
наменети за пропагандни цели, а не за прашања од јавен интерес.
Политичкото рекламирање во медиумите е особено присутно за време
на изборна кампања, некои од медиумите им даваат многу големи попусти
на политичките партии. На тој начин, тие практично бесплатно ги емитуваат
партиските - политички огласи. „Подоцна, овие попусти или неплатени долгови се
претставуваат како донации на изборната сметка на политичката партија. Меѓутоа,
по изборите овие медиуми ќе се најдат на списокот на најпосакуваните медиуми
за државно огласување20“. Во публикацијата „Зошто е важен интегритетот на
медиумите“ е содржана информацијата дека во финансискиот извештај на
коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ од 2013 година е наведен список на донатори што
вклучува 33 телевизиски станици, 3 радиостаници и печатените медиуми што ги
објавува Медиа принт Македонија. „Од нив, трите најголеми донатори се Сител ТВ
(9.870.000,00 денари или 160.489,00 евра), Канал 5 (8.900.000,00 денари или
144.715,00 евра) и Алфа ТВ (4.700.000,00 денари или 76.423,00 евра21)“. Колку за
потсетување, Телевизија Сител нуди големо намалување на цените во понудата
до ДИК за емитување платена политичка програма за парламентарните избори
во 2014 година22.
20 Трпевска, С., Мицевски, И. (2014) Зошто е важен интегритетот во медиумите,
Македонски институт за медиуми.
21 ibid
22 Ценовникот е објавен на веб-страницата на Државната изборна комисија,
достапен на http://www.sec.mk/files/izbori2014/parlamentarni/cenovnici2/Sitel.
PDF, пристапено на 5 септември 2015 година.
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Затоа ЗНМ, ССНМ и МИМ ја нагласуваат и потребата од законска забрана со која
на медиумите нема да им биде дозволено да бидат донатори на политичките партии,
како „механизам со кој медиумите најдиректно се поткупуваат и се злоупотребуваат
за партиски цели23“. И граѓанската асоцијација „Мост“, која во својство на набљудувач
ги следи изборите во државата, пак, на неодамнешна прес-конференција повика
на забрана за медиумите да бидат донатори на политичките кампањи, сметајќи
дека на овој начин се заобиколува правото на учесниците во изборниот процес на
рамномерен пристап во платеното политичко рекламирање.
Кампањите и рекламирањето, несомнено, креираат клиентелистички однос
меѓу владините партии и радиодифузерите. Медиумите стануваат зависни
од владините субвенции, а, исто така, отстапуваат простор за рекламирање
и спотови за многу пониска цена од реалните ценовници со што се креираат
корупциски врски. Ова особено се истакнува за време на изборните кампањи,
кога медиумите отстапуваат огромен процент од својата содржина во корист
на политичките партии кои ја имаат власта за да се раздолжи после изборите
Владата со приватните медиуми со јавни средства преку владини кампањи, огласи
и поддршка за домашна продукција. Освен тоа, преку поддршката за домашна
продукција се наметнува и содржина во националните телевизии која може да
не биде во интерес на јавноста, туку во интерес на одредена партиска идеологија
преку продуцирање документарни филмови со што се потенцира одреден дел и
одредени личности од македонската историја. И во препораките на Извештајот од
експертската група, предводена од поранешниот висок претставник на Европската
комисија Рајнхард Прибе24, се вели дека сите медиуми треба да се ослободат од
политичките притисоци, при што не е прифатливо да се купува политичка поддршка
преку нивното финансирање.
Причината за укинувањето на политичкото и државното рекламирање во
медиумите, според професор доктор Снежана Трпевска, е едноставна. „Парите
создаваат нераскинлива симбиоза меѓу политичките партии (било да се на власт
или не) и медиумите. Во таа симбиоза се уништува новинарството“25.
23 Соопштение ‘ЗНМ, ССНМ и МИМ: Без донации за партиски реклами за изборите’,
достапно на http://znm.org.mk/drupal-7.7/mk/node/475
24 Документот е достапен на http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/
news-files/20150619_recommendations_of_the_senior_experts_group.pdf, пристапено
на 25 август 2015 година.
25 Доктор Снежана Трпевска: Без независен регулатор нема независни медиуми’,
Утрински весник, 28 јули 2015, достапно на http://www.utrinski.mk/?ItemID=4143B4F
42B125445B1E422348C33D62E, пристапно на 25 август 2015.
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Регулирањето на политичкото рекламирање во медиумите е едно од
најтешките прашања со кое се соочуваат повеќе држави во Европа и светот.
Повеќето европски држави – членки на ЕУ го имаат укинато платеното политичко
рекламирање на радио и телевизија. Тоа е случај со Белгија, Данска, Франција,
Германија, Ирска, Малта, Норвешка, Португалија, Шведска, Швајцарија и Велика
Британија. Неколку држави од Централна и Источна Европа, како што се Чешката
Република и Романија, исто така, имаат забрана за платено политичко огласување.
Платено политичко рекламирање е дозволено во повеќе земји од Централа и
Источна Европа, како што се Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Македонија,
Полска и балтичките држави Естонија, Летонија и Литванија. Во некои држави,
како што е Босна и Херцеговина (60 дена пред одржување на избори) и Хрватска
платеното политичко рекламирање се дозволува само за време на избори.
Во ВЕЛИКА БРИТАНИЈА ограничувањето се однесува не само на политичките
кандидати и партии, туку и на сите видови рекламирање чија цел е остварување
влијание врз јавното мислење и е предмет на контроверзност во јавноста. Според
Законот за комуникации на Велика Британија од 2003 година, на партиите им се
дозволуваат сегменти бесплатно емитување на терестријалните телевизиски
канали и националните радиостаници пред одржување избори (вообичаено со
времетраење од пет минути), преку користење формула што е определена од
страна на Парламентот.
Во февруари 2000 година, Парламентот во ИТАЛИЈА усвои закон со кој
се забранува платеното политичко рекламирање на телевизија за време на
изборна кампања. Според новиот Закон, „политичкото рекламирање единствено
може да се емитува бесплатно, со тоа што се овозможуваат еднакви можности
на сите кандидати и политички партии. Јавниот радиодифузен канал RAI е
обврзан да емитува политички реклами, додека приватните станици тоа може
да го одбијат.....Вонпериодот на изборна кампања, политичките реклами треба
бесплатно да бидат емитувани од јавните радиодифузни станици26“.
Речиси три децении Европскиот суд за човекови права континуирано го
застапува ставот дека постои „мал простор“ за ограничувања на „политичкиот
говор“, според член 10 од Европската конвенција за човекови права, со кој се
гарантира слобода на изразувањето.
26 Plasser, F., Plasser, G. (2002) Global Political Campaigning: A Worldwide Analysis of
Campaign Professionals and Their Practices, Greenwood Publishing Group.
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Но, во 2013 година, Судот е повикан да разгледа случај на забрана на
политичко рекламирање на телевизија токму во Велика Британија27. Случајот
започнал во 2005 година, кога Организацијата за права на животните Animal
Defenders International (ADI) објавила извештај за злоупотребата на примати за
истражувачки цели и во забавната индустрија. Извештајот бил дел од кампања
на Animal Defenders International, а со цел да се привлече вниманието на јавноста
кон оваа кампања била подготвена и телевизиска реклама од 20 секунди.
Организацијата се обратила за одобрение до Центарот за одобрување реклами
во радиодифузијата, кој притоа заклучил дека со таквата реклама се прекршува
забраната од Законот за комуникации за реклами кои се „насочени кон политичка
цел“. Повикувајќи се на член 10 од Европската конвенција за човекови права,
Организацијата се пожалила дека била неоправдано спречена да рекламира на
телевизија или радио, притоа поднесувајќи жалба до Европскиот суд за човекови
права во 2008 година. Резултатот од постапката е што Судот, со мнозинство
гласови, утврдува дека со забраната за политичко рекламирање во случајот Animal Defenders International против Велика Британија не се прекршува член 10 од
Европската конвенција.
Судот ги одбил аргументите на оваа организација, констатирајќи дека:

l Електронските медиуми се влијателни, нивните ефекти се
непосредни и моќни. Рекламерите, свесни за предностите од
рекламирањето во електронските медиуми, продолжуваат
со подготвеноста да плаќаат големи суми за таквите реклами,
што ги надминуваат амбициите на НВО секторот да учествува
во јавната дебата.
l Со помалку рестриктивните забрани се зголемува
можноста за злоупотреби и своеволност, особено преку
тела со одредени агенди предводени од групи за социјално
застапување што се креираат со посебни цели и преку кои се
зазема значителен дел од рекламниот простор.

27 Случајот на ANIMAL DEFENDERS INTERNATIONAL против Велика Британија, Европски суд за човекови права, 2013, достапен на http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001119244#{“itemid”:[“001-119244”]}, пристапено на 29 август 2015.
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Во ИРСКА забраната се однесува на сите видови рекламирање за кои може да
се каже дека се политичко рекламирање и на сите групи кои по својата структура
се политички. Во оваа смисла, таквата забрана се однесува на сите радиодифузни
медиуми и не е ограничено само на изборни кампањи или гласање за референдум.
Во ИЗРАЕЛ забраната е трајна и се однесува на сите политички партии и други
групи од интерес. Во ФРАНЦИЈА забраната се однесува на политичките партии
и кандидати, но, исто така, и на која било организација чии рекламни пораки се
насочени кон политичка цел.
Во основа, државите што го забрануваат политичкото рекламирање на радио
и телевизија доставуваат барања до електронските медиуми за обезбедување
бесплатен простор за политичките партии и/или кандидати.
Постојат и држави во кои политичкото рекламирање е дозволено, но е
регулирано. На пример, во КАНАДА Комисијата за комуникација во радиото и
телевизијата бара од радиодифузните медиуми да одвојат време врз еднаква
основа. Доколку една партија добие слободен простор или можност за политичко
рекламирање, таквата опција треба да им биде дадена на сите опоненти28. Овој
принцип на еднаквост се однесува на цените, времетраењето, распоредот и
пристапот во рекламирањето.
Државите кои дозволуваат платено политичко рекламирање имаат воведено
одредени ограничувања, така што практиката не е секогаш дискриминаторска.
На сите партии им се даваат еднакви можности. Сепак, таквата „еднаквост во
можностите“ единствено е реална кога сите партии ги имаат неопходните
фондови на располагање за да го откупат истиот временски простор. Но тоа не е
случај и во Република Македонија.
Следејќи го примерот на Велика Британија, политичкото рекламирање за
време на избори е дозволено само на јавниот сервис, во случајов на МРТ.

28 Комисија за комуникација во радиото и телевизијата на Канада, Broadcasting
Information Bulletin CRTC 2011-218, достапно на http://www.crtc.gc.ca/eng/
archive/2011/2011-218.htm, пристапено на 27 август 2015.
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5
АРГУМЕНТИ ЗА ЗАБРАНА НА ПОЛИТИЧКОТО
РЕКЛАМИРАЊЕ ВО МЕДИУМИТЕ

О

бразложението што го имаат повеќето држави во ЕУ кои не
дозволуваат платено рекламирање на ТВ или радио е дека постои
ризик одредени групи со поголема моќ да стекнат контрола врз
етерот, со што би се нарушила и политичката дебата. Поради
политичките влијанија, медиумите честопати ја губат независноста
и не можат да ја одржуваат критичката дистанца во однос на политичкиот
маркетинг и односи со јавноста, ниту, пак, да ја извршуваат својата аналитичко –
коментаторска улога во свое или во име на јавноста.
Платеното политичко рекламирање им овозможува на политичарите со
поголема финансиска моќ да откупат поголем простор/време, а со самото тоа да
бидат и повидливи и да водат кампања која далеку ја надминува финансиската
моќ на другите. Според тоа, „политичкото рекламирање кое не е регулирано со
прописи води до персонализација на кампањата; кандидатите може да се потпрат
на медиумска манипулација наместо на кохерентност на своите предизборни
платформи29“. Искуствата на државите во кои се дозволени политичките реклами
укажуваат на зголемената потреба за прибирање финансиски средства, а особено
поради големите трошоци за рекламирање во електронските медиуми, како и
континуирано зголемување на обемот на политичкото рекламирање. „Политиката
изгледа се претвора во трка за финансиско вооружување. Задолжување на
политичарот кај неговиот спонзор30“.

29 Lange, Y. (2002), Mediji i izbori, Council of Europe, достапно на http://www.coe.int/t/
dghl/standardsetting/media/Doc/Translations/Serbian/Media&Elections_sb.pdf, пристапено на 23 август 2015.
30 ibid
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Водителот и кореспондент на Си-Ен-Ен Џим Кленси, на Сесија на Светскиот
конгрес на Меѓународниот институт за медиумите (IPI) заклучува дека „звукот на
парите, а особено звукот на владините фондови во медиумите, може да биде
сладок. Многу пати парите помагаат да се вивнат нови, независни медиуми. Но
звукот на парите може да биде и звук на новинарите кои се продаваат, кои се
принудени да застанат во ќош31“.
Случаите во кои медиумите се зависни од рекламите на Владата водат до
перцепција кај јавноста дека не постои кредибилитет во нивното известување.
Имајќи претстава дека информациите се нецелосни или неточни, гласачите го
игнорираат таквото известување и не се во можност да донесат зрели политички
одлуки. Со други зборови, гласачите се онеспособени ефикасно да ги набљудуваат
политичките актери.
Зголеменото присуство на Владата на пазарот на реклами го ослабува гласот
на независните медиуми. Практиката на политичко рекламирање, според
оценките, се трансформира во политика на „морков и стап“ во замена за поволно
известување и не постојат објективни параметри за дистрибуцијата на јавните
фондови ниту, пак, соодветна контрола за начините на кои се трошат добиените
средства.

31
Hunt, N. (2012), ‘Ka-Ching!: Avoiding Manipulation through Government
Advertising, Public Money Should Serve Public Interest’, International Press Institute, достапно на http://www.freemedia.at/newssview/article/ka-ching-avoiding-manipulationthrough-government-advertising.html, пристапено на 30 август 2015 година.
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6
ПРЕПОРАКИ И ЗАКЛУЧОЦИ

Т

ргнувајќи од горенаведените сознанија, а во насока на разрешување на
констатираните проблеми и предизвици, Здружението на новинарите на
Македонија ги нуди следниве препораки и заклучоци:

На Владата, локалната самоуправа, државните
институции и јавните претпријатија со законски измени
да им се забрани да се рекламираат и да се присутни со
јавни кампањи во приватните радиодифузни медиуми.

На тој начин би се надминала континуираната зависност на приватните
радиодифузни медиуми од државниот буџет и би се надминала конкуренцијата меѓу
сопствениците на медиумите за добивање што поголем дел од државните средства.

Намалување на степенот на домашната продукција во
приватните радиодифузни медиуми за 50%.
ЗНМ бара од Владата да се откаже од намерите за финансирање на
домашната продукција на приватните радиодифузери. Овој став е резултат од
проценката дека владините реклами и финансирањето на домашна играна и
документарна програма на националните и приватните телевизии се инструмент
со кој Владата може да ја купува наклонетоста на овие медиуми со што се
влијае врз квалитетот на медиумските содржини и се ограничува правото на
јавноста да биде објективно информирана. Наместо да ги покриваат трошоците
за производство на ваквата програма со педесет проценти, Владата може да го
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намали бројот на часовите на националните телевизии за домашна продукција
за половина. Сегашните законски барања кон радиодифузерите им наметнуваат
сериозни финансиски импликации, со што се доведува во прашање и самиот
опстанок на медиумите.

Осмислување модел со кој ќе се овозможи
субвенционирање на печатените медиуми.
Поддршката на селектирани печатени медиуми, врз основа на јасни и
конзистентни критериуми, е најсоодветен начин за одржување плурализам
и уредувачка независност во медиумите. Со оглед на тоа што доделувањето
субвенции е еден од најделикатните аспекти во програмите за јавна поддршка
на медиумите, телото за доделување субвенции е потребно да биде ослободено
од политички влијанија и притисоци. Независното доделување субвенции може
да биде загарантирано преку дефинирање на прецизни критериуми околу тоа кој
е подобен кандидат за таквата поддршка. На тој начин, одлуките не само што ќе
бидат јасни и разбирливи, туку и не би можело да бидат злоупотребени за да се
казнат медиумите за критичко известување кон Владата.

Забрана за политичко, односно изборно рекламирање,
во приватните радиодифузни медиуми.
Здружението на новинарите на РМ се залага за укинување на платеното
политичко рекламирање во приватните радиодифузни. Оваа мерка би го
спречила и искористувањето на медиумите особено за време на избори заради
остварување партиско – политички интереси. Злоупотребувањето на медиумите,
особено за време на избори, сериозно би го загрозило целиот изборен процес,
што, пак, е и во насока на предупредувањето од ЕУ да не се дозволи никакво
политичко влијание врз медиумите. За време на избори најизразена е и појавата
на давање попуст од страна на медиумите, со што тие стануваат „заложник“ на
политичките партии кои, пак, преку овој механизам прават притисок и влијаат
врз уредувачката политика. Политичките партии на тој начин купуваат простор
во медиумите за цени кои се многу пониски од пазарните, а сето тоа има големо
влијание врз медиумскиот пазар и начинот на известување. Попустите од
медиумите, како што веќе напоменавме и претходно, подоцна се претставуваат
како донации на изборната сметка на политичката партија.
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Н

езависноста на регулаторното тело од аудиовизуелната
област е од клучно значење за независноста на
аудиовизуелните медиуми. Начинот на кој се предлагаат
и избираат членовите на регулаторното тело, неговите
овластувања, стручниот профил и способноста на луѓето
кои го водат, нивната професионалност и независност од политичките
партии и од индустријата – сè е од клучно значење. Во трите фази
на развојот на законската регулатива во Македонија, одредбите
за поставеноста, изборот и функциите на регулаторот постојано се
надоградуваа и подобруваа, но неговата независност во практиката
сè уште е сериозен проблем на кој се посочува во сите извештаи
на Европската комисија. Во Законот од 2005 година беше воведен
и нов принцип на избор, преку т.н. овластени предлагачи кои во
транспарентна и демократска постапка му предлагаат на Собранието
истакнати стручни поединци со големо искуство и со заслуги и
посебни достигнувања во својата област и кои (според законските
услови) треба да се независни од власта, политичките партии и од
медиумската индустрија. Но оваа процедура не беше почитувана
во практиката, односно најчесто се предлагаа кандидати блиски на
политичките партии или без да се води сметка за нивната стручност,
искуство и достигнувања. Така, иако во законските одредби во двата
последни закона (2005 и 2013) е дефинирана независната позиција
на регулаторот, сепак, во практиката тој најчесто функционираше
како политички наклонето тело и не успеваше да се спротивстави на
политичките и други влијанија.
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Во Извештајот на ЕК за остварениот напредок во 2014 година,
во делот 4.10 се нагласува дека „политичката и финансиската
независност [на регулаторот] и на јавниот радиодифузен сервис не
се цврсто воспоставени“, а во Заклучокот се наведува дека „треба
да се преземат чекори за да се гарантира независноста на јавниот
радиодифузер и на медиумскиот регулатор“. Во документот на
Европската комисија Итни реформски приоритети за Република
Македонија1, од јуни 2015 година, меѓу другото, се нагласува дека
е потребно да се „обезбеди доволна автономија на независните
регулаторни, надзорни и контролни тела не само во теоријата, туку
и во практиката, со цел тие да дејствуваат ефикасно и ослободени
од политички притисок...“ Оттаму, целта на овие Насоки е во
сублимирана форма да ги претстави најважните проблеми во
сегашната поставеност и функционирање на регулаторот и да
предложи можни решенија за итни измени во сегашната законска
регулатива со цел регулаторното тело да се „деполитизира“ и
да се ослободи од влијанија. При објаснувањето на контекстот
и предложените решенија и насоки, како основа се користи
Препораката на Советот на Европа 2000(23) за независноста и
функциите на регулаторните власти од радиодифузниот сектор2,
експертизите на новиот закон изработени од Советот на Европа,
ОБСЕ, Артикл 19 и други меѓународни организации, извештаите на
ЕК за остварениот напредок на РМ, забелешките на новинарската
заедница дадени на нацрт-текстот на Законот и низа други
документи и публикации.

1 Достапно на: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/newsfiles/20150619_urgent_reform_priorities.pdf
2 Достапно на: http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/news/newsfiles/20150619_urgent_reform_priorities.pdf
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1
ОРГАНИЗАЦИСКА ПОСТАВЕНОСТ НА
РЕГУЛАТОРНОТО ТЕЛО
СТАНДАРДИ:

Во Објаснувачкиот меморандум на Препораката 2000(23) на Советот на Европа
се нагласува дека регулаторните тела во различните земји може да се организирани
според два модела: (1) поголеми тела кои се составени од претставници на различни општествени групи номинирани најчесто од граѓанскиот сектор; тие не мора да
се експерти, не се професионално вработени во телото, членуваат само како надворешни членови и немаат голема моќ на одлучување; или (2) помали тела кои не го
претставуваат целиот општествен спектар, туку се составени од независни и истакнати
експерти, избрани најчесто од законодавната власт, со подолг мандат во телото, најчесто професионално ангажирани во телото и со поголем капацитет на одлучување.

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ И НИВНА ПРИМЕНА:
Во првите два закона (од 1997 и од 2005 година) регулаторното тело (Советот за
радиодифузија) беше замислено според вториот модел, како мало професионално
тело составено од истакнати експерти или професионалци во различни области.
Во првиот состав (според Законот од 1997) членовите на Советот беа ангажирани
врз хонорарна основа како надворешни членови, освен претседателот и заменикпретседателот кои беа вработени. Одлуките ги носеше целиот состав на Советот. Во
вториот состав (според Законот од 2005) Советот беше организиран според истиот
модел, но сите членови беа редовно вработени, со цел да се обезбеди исто рамниште
во одлучувањето. Со измените на Законот за радиодифузна дејност од 2005 година,
што беа направени во август 2011 година, бројот на членови се зголеми од 9 на 15, со
што целосно се промени моделот на телото кое и во претходните два закона беше
замислено како експертско.
Во новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 2013 година
организациската поставеност на телото целосно се измени, со тоа што се воведоа
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две нивоа на одлучување: Совет на Агенцијата (составен од 7 членови) и директор на
Агенцијата. Преминот на двостепено одлучување е направен според организацискиот
модел на телекомуникацискиот регулатор, што како идеја беше предмет на дебати и
при изработката на Законот за радиодифузна дејност од 2005 година. Во тој период,
ваквата идеја не беше прифатена со аргументација дека во рацете на директорот
може да се концентрира премногу моќ, а колективното тело кое, всушност, треба да
ја утврдува и спроведува регулаторната политика (Советот) ќе се сведе на „формално
покритие“ на одлуките кои ги креира мала група луѓе на чело со директорот. На
опасноста од концентрација на моќта на одлучување во рацете на еден човек упатува
и експертизата на предлог-законот изработена од ОБСЕ каде што се вели дека „... е
важно надгледувањето од страна на Советот да функционира соодветно, со цел да не
се концентрира премногу моќ кај еден човек“3.
Втор аргумент против организирањето на регулаторот како агенција е и фактот
што медиумските регулатори треба да функционираат како независни регулаторни
власти (или тела), бидејќи агенцискиот начин на организирање е посоодветен
за органите што ѝ припаѓаат на државната администрација. Една компаративна
анализа4 на организациската поставеност на медиумските регулатори во 13 (постари)
земји-членки на ЕУ покажува дека во 11 земји овие тела се нарекуваат „независни
регулаторни власти“, додека само во две земји (Финска и Швајцарија) тие се
организирани како „агенции“.
Практиката на функционирање на регулаторното тело според првите два закона
потврдува дека за радиодифузијата (сега аудиовизуелната област) е многу важно
регулаторот да е составен од експерти од области кои се битни за оваа област.
Колективниот карактер на одлучувањето, исто така, беше добра заштита против
концентрирањето на моќта во рацете на мала група поединци и донекаде го
отежнуваше процесот на политичко влијание врз регулаторот.

ПРЕПОРАКА:

Да се врати моделот на мало експертско тело како што е замислен
во Препораката 2000(23) и да се укине двостепеното одлучување што
е воведено според типот на организација на телекомуникацискиот
регулатор, односно да се врати целосниот капацитет на одлучување на
колективниот орган – Советот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
3 Достапно на: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/cm/
rec(2000)023%26expmem_EN.asp
4 Media Regulators in Europe: A Cross-Country Analysis, Достапно на: http://www.
lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/118/showToc
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2
ИМЕНУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИТЕ
НА РЕГУЛАТОРНОТО ТЕЛО
СТАНДАРДИ:

Во Препораката 2000(23) на Советот на Европа се нагласува дека правилата
за избор на членовите на регулаторните тела вградени во законската регулатива треба да ги заштитат од какви било влијанија, а особено од политички или
економски притисоци. За таа цел, во законската регулатива на национално ниво
мора да има јасни правила во поглед на следното:
- Мерит систем – избор на експерти и поединци со докажани постигнувања
во областите што се неопходни за стручно и ефикасно работење на регулаторот;
- Постапка на избор – демократичност во постапката, транспарентност и јавна дебата за предложените кандидати;
- Мандат – времетраење и необновливост на мандатот;
- Конфликт на интерес - неспоивост на функцијата, правила со кои се забрануваат дејства со кои се нарушува независноста во вршењето на функцијата
или се остварува лична корист;
- Разрешување од функцијата член на регулаторно тело.

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ И НИВНА ПРИМЕНА:
l Мерит систем.
И во двата закона за радиодифузија, експертизата, достигнувањата и заслугите
беа услов за предлагање и избор на членовите. Во првиот состав, најголем дел од
членовите беа избирани врз основа на стручноста и принципот на заслуги, но во
вториот состав тие правила не се почитуваа целосно, па во структурата на телото
имаше членови од несоодветни области (машински инженери, хемиски инженери
и др.) или пак дури и членови со недооформено (високо) образование. Принципот
на стручност и заслуги, иако е вграден и во новиот Закон за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги Советот (член 16), не е целосно испочитуван, бидејќи за поголем
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дел од членовите не може да се каже дека во јавноста се истакнале како стручњаци
во области од значење за остварувањето на надлежностите на регулаторот.
Конкретните области што се наведени во Законот не се избрани случајно, туку
покажуваат дека во Советот мора да има разновидност од експертиза, односно
дека при изборот мора да се води сметка да бидат застапени експерти токму од
наведените области, бидејќи се тие од големо значење за успешно спроведување
на надлежностите на Советот. Референцата „друга слична област“ не смее да се
користи како правило во изборот, туку само како исклучок. Професионалниот
профил на сегашниот состав на Советот на Агенцијата е следниот: електроинженер/информатичар, политиколог, специјалист по политички науки, машински
инженер, математичар-информатичар, правник/новинар и правник/адвокат.
Исто така, за ретко кој член од овој состав може да се каже дека „се истакнал во
јавноста“ како стручњак од своето поле.
l Постапка на избор.
Според Законот за радиодифузија од 1997 година, сите членови на регулаторот
беа предлагани од Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на
Собранието на РМ, а Собранието ги избираше членовите со просто мнозинство.
Во Законот од 2005 година, со цел да се намали политичкото влијание во изборот
и да се „демократизира“ постапката за избор беа воведени т.н. овластени
предлагачи. Но во практиката политичките партии, сепак, наоѓаа начин да ги
заобиколат законските одредби и да предложат поединци политички наклонети
до нив. Роковите и транспарентноста на постапката не беа почитувани од самото
Собрание (не беа објавувани биографиите на кандидатите, или беа објавувани
само името и сосема куси биографски податоци, не беше организирана широка
јавна расправа за квалитетот на кандидатите, имаше случаи на доцнење во
изборот така што Советот работеше во неполн состав и др.). Со измените на
Законот за радиодифузната дејност од 2011 година се воведоа нови овластени
предлагачи кои овозможија и директно политичко влијание во процесот на
номинација. Со новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од
2013 година е задржан концептот на овластени предлагачи, но во листата сега се
ЗЕЛС, двете новинарски здруженија, МАНУ, Адвокатската комора и Комисијата
за прашањата на изборите и именувањата на Собранието. Критиката упатена
во анализата на Предлог-законот изработена од експерт на Советот на Европа
се однесуваше на опасноста од одлучувачко влијание на партијата на власт врз
изборот на членовите: (1) преку влијанието на самата Комисија за прашањата на
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изборите и именувањата и (2) со тоа што за изборот на членовите Собранието
гласа со просто мнозинство. Советот на Европа препорача изборот на членовите
на регулаторот да се врши со дво-третинско мнозинство. Овие забелешки на СЕ
не се вградени во усвоениот законски текст.
l Мандат.
Според претходните два закона мандатот на членовите на телото беше 6
години, постоеше правилото за необновливост на мандатот. Во новиот Закон
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги мандатот е неоправдано зголемен
на 7. Покрај тоа, иако и во новиот законски текст (член 15) се утврдува дека
членовите немаат право на повторен мандат, во преодните одредби на Законот
се даде можност членовите на Советот за радиодифузија од претходниот состав
да можат да бидат избрани и во Советот на Агенцијата. Така, дури пет члена од
претходниот состав добија нови мандати, со што нивниот мандат е продолжен за
уште 7 години (или вкупно 9 години, бидејќи се избрани во 2011). Ова е спротивно
на духот на Препораката 2000(23) каде се вели дека ограничувањето на изборот
само на еден мандат е со цел „... да се избегне создавање на лојалност [на
членовите] кон властите кои ги избрале“.
l Конфликт на интерес.
Конфликтот на интерес беше јасно дефиниран и во првите два закона, а исто
така, и во новиот Закон. Но оваа одредба во практиката секогаш само формално
била задоволувана, во смисла дека најчесто беа номинирани и избирани поединци блиски до политичките партии кои формално ги задоволувале критериумите
за неспоивост на функцијата. Во сегашниот закон има одредба (член 16 став 4) со
која се забранува членовите на Советот да примаат подароци или да преземаат
дејства во полза на субјекти кои се предмет на регулација. Дел од овие прашања
во минатото беа регулирани со Кодекс на однесување на регулаторот, но овој
документ останал само на хартија. Практиката на однесување на членовите на
регулаторното тело (и на Советот за радиодифузија и на Советот на Агенцијата
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) во изминатите години покажа дека
постои разлика меѓу формалната и реалната независност на регулаторот. Начинот на донесување одлуки при доделувањето лиценци, во периоди на мониторинг на изборни кампањи или во низа други случаи, покажа дека за поголем дел
од членовите независноста е само „декларативна“ категорија и дека телото трпело и трпи влијанија и од политичките партии и од индустријата.
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l Разрешување од функцијата член на регулаторно тело треба да е можно
само во случај на непочитување на правилата за конфликт на интерес, спреченост во вршењето на функцијата или сериозни повреди на законот. Ваква одредба беше содржана и во претходните два закона и во новиот законски текст.
Прашање што не беше регулирано со регулативата е начинот на разрешување на
претседателот на Советот, што, исто така, може да биде политички мотивирано.

ПРЕПОРАКИ:

Иако практиката покажа дека законските решенија не можат сами
по себе да обезбедат независност, сепак, потребно е, преку одредени
измени во сегашниот Закон да се направи обид да се „деполитизира“
регулаторното тело, бидејќи неговата работа директно се
рефлектира врз независноста на медиумите.
l Условите за номинирање и избор на членовите (мерит систем) да се
заострат и детализираат. Во Законот има одредба (член 16 став 1) која на некој
начин воведува мериторен систем, но таа треба да се издвои како посебен член,
да се детализира и прошири со цел да се обезбеди избор на независни експерти
кои навистина се истакнале во својата област. Имено, во член 16 да се додаде нов
став (2) во кој ќе се објасни дека „лицата кои се истакнале во наведените области
во став 1 треба да имаат објавувани трудови во конкретната научна област
или создадени дела од областа на уметноста, културата или аудиовизуелното
творештво, да се наградувани и/или познати во јавноста по својот придонес и
творештво итн. Исто така, работното искуство (член 16 став 1) во конкретната
област треба да се зголеми од 5 на 10 години.
l Бројот на членови на телото да се врати на 9, при што номинацијата да
се врши на следниот начин: двајца членови да ги номинараат двете новинарски
здруженија, еден од МАНУ, еден од Интеруниверзитетската конференција,
3 члена од Комисијата за прашања на изборите и именувањата (која треба да
обезбеди кандидати и од припадниците на немнозинските заедници), а двајца
членови да бидат експерти по медиумско право и по медиумска етика кои ќе се
избираат на јавен конкурс што го објавува Комисијата. Собранието да гласа за
номинираните кандидати со двотретинско мнозинство.
l Треба да се допрецизираат и одредбите за транспарентноста на
постапката, со тоа што објавувањето на биографиите на кандидатите и јавната дебата
по нив да бидат обврзувачки и за овластените предлагачи и за Собранието. Имено,
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во член 14 став 4 да се додаде дека овластените предлагачи го утврдуваат предлогот
на јавна седница на која се води дебата за стручноста и/или достигнувањата на
кандидатите поврзано со областите што се во надлежност на регулаторот.
l Мандатот на членовите да се врати на 6 години.
l Одредбите за конфликтот на интерес треба дополнително да се
прошират и да се внесе експлицитна забрана за примање инструкции или
наредби од кој било орган или поединец или за дејства кои ја нарушуваат
независноста на телото (на начин како што е дефинирано во Препораката). Исто
така, за да се зајакне политичката независност, потребно е да се внесе условот 5
години пред номинацијата/изборот за член на регулаторното тело, кандидатот
да не бил носител на ниту една јавна функција.
l Во одредбите за разрешувањето да се прецизира дека истите услови за
разрешување важат и за претседателот на Советот.
l Одредбата од член 14 став 11 да се брише, бидејќи не смее
Министерството за информатичко општество и администрација да се инволвира
во постапката за номинирање и избор на членови на регулаторното тело.
l Да се укине одредбата од член 15 став 4, според која регулаторот може
да работи со 5 члена, бидејќи во практиката се случуваше сериозни одлуки со
големи последици врз состојбата во дејноста (на пример, доделување дозволи)
да се носат во мал состав. Одлуките со сериозен регулаторен импакт секогаш
треба да ги носи полниот состав на регулаторно тело.
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3
ОВЛАСТУВАЊА И НАДЛЕЖНОСТИ

СТАНДАРДИ:

Најважните овластувања и надлежности на регулаторните тела што се
наведени во Препораката 2000(23) се:
l овластување за усвојување подзаконски акти во доменот на надлежност
(регулаторни овластувања);
l овластување за доделување (и одземање) дозволи;
l овластување за мониторинг врз емитуваните содржини на радиодифузерите,
односно на давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
l овластување да вршат мониторинг врз содржините емитувани од јавниот
сервис (во некои земји ова овластување го имаат регулаторните тела);
l овластување да бараат и добиваат информации од радиодифузерите,
односно давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги;
l овластување да примаат и да постапуваат по поплаки во врска со содржините
на радиодифузерите, односно на давателите на аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги;
l овластување за изрекување санкции кога радиодифузерите, односно
давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не ги почитуваат
законските одредби; треба да има низа санкции со различна тежина (во
зависност од видот на прекршокот) и пред изрекувањето на санкцијата да му се
даде можност на субјектот да се изјасни; треба да е гарантирано и правото на
жалба по изречената санкција до надлежните судски органи.

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ И НИВНА ПРИМЕНА:

И во претходниот Закон за радиодифузна дејност и во новиот Закон за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги се вградени сите клучни овластувања што се
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споменуваат во Препораката. Она што не е доследно формулирано во сегашниот
Закон е овластувањето на регулаторот да ги набљудува содржините на јавниот
сервис наспроти надлежностите на Програмскиот совет на МРТ и овластувањето
за изрекување санкции во случаите на говор на омраза во содржините. Покрај
тоа, на Агенцијата ѝ се дадени и некои надлежности што ги немаат другите
медиумски регулатори.
l Мониторинг врз јавниот сервис.
Во претходните два закона, овластувањето на Советот за радиодифузија
во однос на програмскиот мониторинг над МРТ беше јасно прецизирано. Во
сегашниот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги надлежностите на
Агенцијата и на Програмскиот совет на МРТ се преклопуваат, односно од одредбите
произлегува дека и двете тела се надлежни за спроведувањето на одредбите од
Законот, со тоа што Агенцијата може да изрече санкции, а Програмскиот совет на
МРТ може само да го извести директорот на МРТ и да даде налог за прекин на
емитувањето. Имено, членот 4 на Законот утврдува дека Агенцијата е надлежен
орган „... за работите што се предмет на овој Закон“, а во членот 6, каде се
експлицитно наведени надлежностите на Агенцијата, меѓу другото, стои и дека
таа: „... се грижи за заштита и развој на плурализмот на аудио и аудиовизуелните
медиумски услуги,... презема мерки во согласност со овој закон во случаите кога
е извршена повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз
основа на него...“ Натаму, во членот 28 се утврдува обврска на Агенцијата да
врши програмски надзор (мониторинг) „...на програмите на радиодифузерите...
од аспект на почитувањето на одредбите од овој закон... подзаконските акти
и другите акти донесени од Агенцијата“. Членот 110 ги утврдува посебните
обврски на МРТ во однос на програмите, а членот 111 програмските начела од
кои се раководи МРТ. Членот 124 ги утврдува надлежностите на Програмскиот
совет на МРТ, меѓу кои првата е да „го следи исполнувањето на програмските
обврски, начелата и стандардите утврдени во овој закон, а во случај на нивно
непочитување е должен писмено да го предупреди директорот на МРТ и може
да побара од него да го прекине емитувањето на програмата“. Битно е да се
одбележи дека вршењето програмски надзор е сложена операција која бара
многу ресурси и стручност што ги поседува само Агенцијата. Ова, пред сè, се
однесува на програмските обврски на МРТ утврдени во членот 110, а особено
на остварувањето на политичките, културните, јазичните и другите аспекти на
плурализмот од страна на МРТ. Ваквите анализи се мошне важни при оценката
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на остварувањето на целите на регулацијата заради кои, всушност, е востановено
регулаторното тело. Една од главните цели на регулацијата е да се обезбеди во
сите негови димензии плурализам, а најголемите обврски во овој поглед ги има
јавниот сервис. Затоа, мора јасно да се наведе дека Агенцијата е надлежна да го
следи остварувањето на програмските обврски на МРТ и за таа цел да соработува
и да го известува Програмскиот совет на МРТ.
l Овластување за изрекување санкции.
Генералното овластување за изрекување санкции на регулаторното тело
му е дадено со членот 23 во кој се наведени мерките што може да ги преземе
(директорот на) Агенцијата во случај на повреда на некоја од законските
одредби. Во членот 24 на субјектот на кој му е изречена мерка му се гарантира
правото на жалба, додека во казнените одредби (член 147, 148 и 149) се утврдени
паричните казни (глоби) кои се изрекуваат во прекршочна постапка. Во членот
150, како прекршочна санкција е утврдена и можност за изрекување забрана за
вршење дејност од три месеци до една година. Треба да се нагласи дека висината
на паричните казни предвидени во казнените одредби не е утврдена врз основа
на анализа на тежината на прекршоците и во одделни случаи е несоодветна
или е прекумерно висока за непочитување на квотите за музика или за изворно
создадена програма. Крупен недостаток на законот е што воопшто не постои
санкција за емитување содржини со говор на омраза од страна на домашни
радиодифузери, односно даватели на АВМ услуги, а ова е еден од најтешките
можни прекршоци кој се санкционира од регулаторите во сите други земји.
Забраната за говор на омраза е утврдена во членот 48, но во казнените одредби
не е утврдена парична казна ниту можност за изрекување забрана за вршење
дејност. Од друга страна, во членот 45 се утврдува дека Агенцијата може да
изрече најстрога мерка (да даде налог за прекин на реемитување) за странски
сервис, доколку во него забележи говор на омраза.
l Други надлежности.
Во членот 6 на Агенцијата ѝ е дадена надлежност да „врши мерење на
гледаност или слушаност на програмите, односно програмските сервиси на
радиодифузерите од Република Македонија“. Ваква надлежност нема ниту едно
регулаторно тело и ова треба да се избрише од Законот. Мерењата на гледаноста
ги вршат независни истражувачки организации или ги нарачуваат асоцијации на
субјектите во медиумската индустрија од истражувачки агенции. Регулаторните
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тела само ги користат (ги купуваат) податоците од мерењата на гледаноста со цел
да ги следат трендовите во навиките и преференците на публиката. Покрај тоа,
на Агенцијата ѝ е дадена и надлежност да врши административен надзор врз
печатените медиуми (член 6 и член 29) во поглед на нивните обврски утврдени во
Законот за медиуми, како и можност да изрекува мерки кон печатените медиуми
за непочитување на законот. Битно е да се одбележи дека аудиовизуелните
регулатори во другите земји немаат никакви овластувања кон печатените
медиуми и ова овластување треба да се избрише од Законот.

ПРЕПОРАКИ:

l Да се прецизира овластувањето на регулаторното тело во однос на
сите програмски обврски на јавниот сервис и во членот 6 да се внесе
посебна алинеја за тоа дека регулаторот го следи и го анализира
остварувањето на плурализмот во целина во медиумскиот сектор во
сите негови димензии (политички, културен, географски, плурализам
на сопственоста и др.), и внатрешниот политички плурализам кај секој
радиодифузер (вклучувајќи го и јавниот сервис) во текот на целата
година, а не само во период на избори. Ова е мошне важно овластување
што го имаат некои аудиовизуелни регулатори (на пример, Франција)
и може да биде мошне важно за заштитата на независноста на
медиумите и за плурализмот генерално. Исто така, врз основа на тие
оценки, регулаторот треба да е овластен да презема соодветни мерки.
l Да се внесе парична казна за емитување содржини со говор на омраза.
Да се анализира висината на паричните казни соодветно на тежината
на прекршоците и да се коригира висината на одделни парични казни
кои се во моментот несразмерни.
l Да се избрише надлежноста на Агенцијата да врши мерења на
гледаноста и да врши административен надзор врз печатените
медиуми.
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4
ОТЧЕТНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

СТАНДАРДИ:

Најважните точки во Препораката 2000(23), во поглед на отчетноста и
транспарентноста на регулаторот се однесуваат на следното:
l регулаторите треба да поднесуваат отчет, пред сè, на јавноста, бидејќи тие
(треба да) работат исклучително за јавниот интерес; затоа сите нивни активности
треба да се максимално транспарентни;
l регулаторите треба да се предмет на демократска контрола, но надзорот
треба да се остварува само во поглед на законитоста на нивното работење
(апостериори) и исправноста и транспарентноста на нивното финансиско
работење (ова може и априори); никаква друга контрола не е дозволена;
l сите одлуки на регулаторното тело мора да се сеопфатно и детално
образложени и подложни на судска ревизија; сите одлуки мора да се стават на
располагање на јавноста;

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ И НИВНА ПРИМЕНА:

Во новиот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги сите правила
во поглед на отчетноста и транспарентноста на регулаторот се детално уредени.
Она што недостига е одредбата што беше содржана во претходните два закона,
за тоа дека регулаторот работи на седници, односно дека неговите седници се
јавни. Ова е мошне важно прашање, бидејќи во минатото се случуваше мошне
битни одлуки да се договараат зад затворени врати, а седниците да се претворат
во формален чин за усвојување на одлуката, при што не се дебатира, не се
изнесуваат аргументи и контрааргументи, туку само се крева рака за усвојување
на конечната одлука. После тоа, во записниците од седниците и во конечните
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одлуки се внесуваа само штури образложенија. Оттаму, не се исполнува клучното
барање на Препораката, сите нивни активности да се транспарентни и сите
одлуки да се детално образложени. Битно е да се напомене дека регулаторните
тела од другите земји кога носат битни одлуки за доделување дозволи или за
изрекување санкции, образложението го презентираат на десетици страници со
сите релевантни аспекти.
Иако одредбите од постојниот закон се доста детални, во пракса
транспарентноста и отчетноста најчесто се задоволуваат само ‘про форма’.
Јавноста нема доволно пристап до сите детали информации за работата на
регулаторот и за оправданоста на донесените одлуки. Јавните консултации се
еднонасочни и служат за само-презентација на регулаторот, а не за отворена и
критичка дебата за политиките.

ПРЕПОРАКИ:

l Во член 9 да се внесе одредба (став 1) дека регулаторот работи
на седници, дека седниците се јавни, односно дека на нив може да
присуствуваат сите заинтересерини страни, со претходна најава на
присуството.
l Да се внесе и одредба (став 2) во која ќе се наведе експлицитно дека
сите записници и одлуки треба да се детално образложени и објавени
на веб страницата на регулаторот во што е можно покус рок, односно
најдоцна една недела по одржаната седница.
l Во член 9 да се внесе и трета одредба со која ќе се наведе дека
регулаторот е должен да ги објавува на својата веб страница и
сите други одлуки и документи поврзани со неговата внатрешна
организација и работење.
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5
ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНОТО ТЕЛО

СТАНДАРДИ:

Финансирањето е клучен елемент за независноста на регулаторот. Во
Препораката 2000(23) се наведуваат следниве најважни аспекти што мора да
бидат гарантирани во законската регулатива на национално ниво:
l рамката за финансирање на регулаторот (како и за јавниот сервис) мора да
ја обезбедува неговата независност и стабилност на долг рок и доволно средства
за ефикасно остварување на неговите функции; властите не смеат да ја користат
моќта да одлучуваат за финансиските средства на регулаторот со цел да вршат
политички притисок;
l Препораката не пропишува точно од кои извори треба да се финансира
регулаторот, но предупредува дека финансирањето од Буџетот може да биде
проблематично од аспект на независноста; во најголем број земји е вообичаено
да се финансираат од комбинирани извори, при што како можен извор се
споменува и определен процент од надоместокот за дозвола што го плаќаат
радиодифузерите; финансирањето од лиценците носи извесна опасност, во
смисла дека регулаторот може да настојува да доделува што повеќе лиценци
за да го зголеми приливот од овие средства; јавните фондови (како и за јавниот
сервис) се секогаш поголема гаранција за независноста.

ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ И НИВНА ПРИМЕНА:

Советот за радиодифузија, според првиот и според вториот Закон за
радиодифузна дејност, се финансираше од комбинирани извори, но примарен
извор беше процентот од радиодифузната такса. Во член 6 на новиот Закон
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се утврдува дека работењето на
Агенцијата се финансира од: приходи од надоместоци предвидени со Законот
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(надоместок за дозвола за телевизиско или радиоемитување, надоместок за
надзор за АВМ услуги на барање), од радиодифузната такса, како и од заеми и
друга финансиска и техничка помош. Во членовите 135 и 140 се наведува дека
радиодифузната такса се распределува на три субјекти: МРТ (74,5%), Македонска
радиодифузија (19,5%) и Агенцијата (6%). Фактот што надоместокот за дозволи,
односно за надзор е примарен извор утврден во Законот, отстапува од
досегашната практика во Македонија, но и од практиката во многу други земји.
Од компаративната анализа на медиумските регулатори во 13 европски земји
може да се види дека само во две (Финска и Ирска) надоместокот од дозволи
е примарен извор за финансирање на медиумските регулатори. Во 6 земји,
регулаторите се финансираат од комбинирани извори, а во 3 од средства од
Буџетот (за два регулатора нема податоци)5.
Радиодифузната такса, како и досега, мора да е примарен извор за
регулаторот, а надоместоците треба да се само дополнителен извор на приходи
и тие треба реално да ги одразуваат трошоците што ги има регулаторот за
вршење надзор врз содржините. Кај регулаторот (во сите негови состави) досега
е применуван премногу либерален пристап при доделувањето, односно при
одземањето дозволи, што негативно се одразува врз состојбата на пазарот кој
е со години прераситнет и не овозможува услови за професионализација на
медиумскиот сектор. Една од причините за ваквиот пристап е секако и фактот
што надоместоците за дозволи се важен извор за финансирање на регулаторот.
На пример, од Годишниот извештај за работата на регулаторот за 2014 година
може да се утврди дека приходите од дозволи изнесувале 38.260.017,00 денари,
или 39.1% од вкупните реализирани приходи на регулаторот во таа година кои
изнесувале 97.857.693,00 (без износот на пренесените средства од претходната
година). Високиот удел на надоместоците од дозволи во вкупните приходи на
регулаторот секако дека влијае врз неговата регулаторна политика, бидејќи и
сегашното регулаторно тело продолжи со практиката на доделување дозволи
без да ги подигне критериумите и без да води грижа за тоа дека цели сегменти
од радиодифузниот сектор (регионално и локално ниво) со години покажуваат
негативни финансиски резултати. Доминантниот став на ова регулаторно тело,
како и на некои претходни состави, е дека треба да се остави самиот пазар да
ги селектира оние кои можат да опстанат во оваа дејност. Ваквата позиција
5 Media Regulators in Europe: A Cross-Country Analysis, Достапно на:
http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/cecs_ebooks/issue/view/118/showToc
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покажува непознавање на принципите на регулаторната интервенција во областа
на радиодифузијата и прави огромна штета на целата дејност. Еден од главните
механизми на регулаторната интервенција е токму лиценцирањето преку кое
регулаторот, всушност, може да ја обликува плуралистичката медиумска слика
со која се задоволуваат различните културни, јазични, образовни, информативни
или други потреби на публиката. Врз една таква стратегиска визија, регулаторот
треба да гради критериуми за тоа дали треба да доделува нови дозволи и да
утврдува кои субјекти на пазарот придонесуваат или можат да придонесат кон
развивањето на плурализмот.

ПРЕПОРАКИ:

l Радиодифузната такса и натаму треба да е примарен извор на
средства за регулаторното тело, а надоместоците од дозволи треба
да се само еден од другите дополнителни приходи.
l Но, имајќи ги предвид проблемите во процесот на собирање на
радиодифузната такса и високите трошоци за присилната наплата,
потребно е, како и за јавниот сервис така и за регулаторното
тело, да се предвиди можност да добива средства од Буџетот, во
претходно утврден процент што би соодветствувал на потребите на
регулаторот за ефикасно вршење на неговите надлежности и што по
автоматизам би се распределувал на неговата сметка.
l Од друга страна, потребно е да се преиспита одредбата од Законот
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (член 80) која се однесува
на формулата за пресметување на надоместокот за дозвола за
радио или телевизиско емитување, со цел да се намали висината на
надоместокот што го плаќаат радиодифузерите најмалку за половина
од сегашниот износ; на тој начин ќе се намали оптоварувањето
што сега го имаат радиодифузерите и ќе можат да вложуваат во
професионализација и во повисок квалитет на програмата;
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ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ
И ПРИНЦИПИ

С

лободата на изразувањето е едно од основните човекови права и неговото почитување е клучно за функционирањето на демократијата.
Степенот на почитувањето на ова право го одразува и квалитетот на демократијата и заштитата на човековите права.
Слободата на изразувањето е нераскинливо поврзана со слободата на медиумите затоа што медиумите се многу важно средство за слободата на изразувањето. Слободните и професионални медиуми се клучен извор за информирање на граѓаните за битни прашања во општеството. Освен тоа, медиумите се
важен демократски инструмент за контрола на власта, но, исто така, се и платформа за јавна дебата во општеството.
Препораката (96) 10 на Советот на Европа за независноста на јавните радиодифузни сервиси ја реафирмира виталната улога на јавните сервиси како суштински фактор за плурализам на медиумите, кои се достапни на национално и регионално ниво и обезбедуваат сеопфатна програма што содржи информации,
едукација, култура и забава за граѓаните.
Препораката (2012) 1 на Советот на Европа за раководење со јавните радиодифузни сервиси ја истакнува нивната специфична улога за почитување на
слободата на информирање преку обезбедување разновидна висококвалитетна
содржина. Примарната улога на јавниот сервис е да го промовира општиот интерес како што е социјалниот напредок, јавната свест за демократските процеси,
интеркултурното разбирање и социјалната интеграција. Јавниот сервис не може
да биде важен извор на точни, навремени и плурални информации ако не биде
независен од разни политички и економски влијанија.
Институционалната автономија и уредувачката независност на јавниот радиодифузен сервис мора да се гарантираат со закон, кој, пред сè, обезбедува одржлив извор на финансирање, како и непристрасен и транспарентен процес на
избор на управните органи.
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2
ЕВРОПСКИ МОДЕЛИ ЗА РАКОВОДЕЊЕ
СО ЈАВНИ РАДИОДИФУЗНИ СЕРВИСИ

И

нституционалната автономија и уредувачката независност на јавниот сервис земјите во слободниот свет ги обезбедуваат преку разни
форми. Ниту Советот на Европа не пропорачува еден модел, туку повеќе се фокусира на ефектите што треба да ги произведе. Хамфриз
2012 (Humphreys) разликува четири модели на јавни сервиси. Првиот е владиниот, каде што управните органи на јавниот радиодифузен сервис се
именуваат од Владата. Овој модел е присутен во Грција, Шпанија и Португалија.

Вториот модел се нарекува професионален и е присутен во земји со долга
демократска традиција. Таму постои широк консензус меѓу политичките партии
дека јавниот сервис треба да биде независен и раководен од медиумски професионалци. Таков јавен сервис е ББС во Велика Британија, канадскиот СБС, ирскиот
јавен сервис RTE и некои други јавни сервиси од скандинавските земји.
Парламентарниот е третиот модел за функционирање на јавните радиодифузни сервиси, каде што контролата е поделена меѓу политичките партии. Овој
модел беше присутен само во Италија. Напуштен е како несоодветен, бидејќи
јавниот сервис го претвора во сервис на политичките партии, а не на граѓаните.
Последниот модел е цивилно-корпоративниот каде што контролата на ЈРС
е поделена меѓу разните политички партии и важни социјални групи, како што
се новинарските и медиумските здруженија, бизнис- заедницата, верските заедници, етничките заедници и др. Овој модел е присутен во Германија, Холандија,
Австрија и други европски земји.
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3
МАКЕДОНСКИ ИСКУСТВА – ЈАВЕН СЕРВИС
ПОД КОНТРОЛА НА ПОЛИТИКАТА

М

акедонската радио-телевизија од осамостојувањето на земјата во
1991 година продолжи да биде под силна политичка контрола на
владејачките структури, слично како во времето на социјализмот.
За овие 24 години македонска демократска транзиција од едноумие во демократија, граѓаните и опозицијата во континуитет
МРТ никогаш не ја сметаа за јавен сервис. Гледаноста, довербата и влијанието на
МРТ во јавноста секогаш биле ниски. Во 1997 година, тогашната опозиција дури
упати јавен повик до граѓаните да не плаќаат радиодифузна такса, што негативно
се одрази врз финансиската кондиција на сервисот. Ист однос кон МРТ има и сегашната опозиција, која смета дека таа е пропагандна машинерија на актуелната
власт.
Политичката и партиската контрола над МРТ е констатирана и од Европската комисија. Во последниот извештај на Европската комисија за напредокот на
Македонија во 2014 година, се констатира дека МРТ во целост не ја исполнува
улогата на јавен сервис како извор на информативна медиумска содржина која
е балансирана и непристрасна. „Политичката и финансиската независност на
јавниот сервис не се сè уште точно определени“.1 Затоа, ЕК бара од властите да
преземат дополнителни чекори за обезбедување независност на јавниот сервис.
Освен ЕК, и ОБСЕ има негативна оценка за начинот на известување на македонскиот јавен сервис. Во финалниот извештај на набљудувачката мисија на
ОБСЕ/ОДИХР за претседателските и предвремените парламентарни избори 2014
година, се констатира дека известувањето на МРТ за изборната кампања било
пристрасно во прилог на владејачките партии. „Јавниот радиодифузен сервис не
успеа да обезбеди балансирaна и еднаква покриеност на сите кандидати и пар-

1 Извештај на ЕК за напредокот на Македонија во 2014 година, http://bit.ly/1uAgzCC
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тии, и на тој начин го прекрши параграфот 7.8 на Копенхашкиот документ на ОБСЕ
од 1990 година“.2
Потреба за подобрување на состојбата со МРТ се истакнува и во документот на Европската комисија објавен во јуни годинава под наслов „Итни приоритетни реформи во Македонија“. Во овој документ ЕК во делот за слободата на
медиумите вели дека треба да се извршат потребни промени и во начинот на
раководење со МРТ и обука на уредништвото со цел да се одговори на постојаните критики „за отсуство на политичка независност и недостиг на балансирано
известување, како и да обезбеди висококвалитетни информативни содржини“3.
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги недвосмислено не ја гарантира институционалната автономија и независната уредувачка политика на
МРТ. Ставот три од членот 104 во овој поглед е нејасен и конфузен. Наместо јасно
и недвосмислено да стои дека МРТ ужива институционална автономија и води
независна уредувачка политика, се вели дека „ МРТ како јавен радиодифузен
сервис во Република Македонија е независна од кој било државен орган, друго
јавно правно лице или трговско друштво и треба во уредувачката и деловната
политика да биде непристрасна кон нив“4.
ПРЕПОРАКА:
Овој став од Законот да се замени со јасна одредба дека
МРТ ужива институционална автономија и води
независна уредувачка политика.
Без институционална автономија и уредувачка независност МРТ не може да
биде сервис на граѓаните и да обезбеди професионални стандарди на непристрасност, објективност и правичност во известувањето, како што се дефинирани
во Законот.
Освен тоа, во Законот треба јасно да се дефинираат визијата, надлежностите
и општата цел на сервисот. Овие елементи не се уредени одвоено во Законот,
туку се раштркани во неколку члена, поради што го прават Законот нејасен и збунувачки. Тоа, пред се, се однесува на мисијата и надлежностите на МРТ, кои не
се разграничени јасно. Така, на пример, мисијата на сервисот нешто се дефинира
во членот 104 од Законот, каде што се вели дека МРТ „врши функција на јавен
2 Финален извештај на набљудвачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР за претседателските и предвремените парламентарни избори 2014, http://bit.ly/1LqD1XR
3 Итни приоритетни реформи во Македонија, http://bit.ly/1FnQJJV
4 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, http://bit.ly/1MkCmFR
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радиодифузен сервис“, а после пак се навраќа во членот 110, каде што се зборува
дека „развива програмска шема во интерес на целокупната јавност“. Има и други
одредби од овој член кои може да се одвојат во посебен член за мисијата на
сервисот.
Надлежностите, односно обврските на МРТ во однос на програмите и програмските сервиси се дефинирани во членот 110. Дел од нив се добро дефинирани, како што се, на пример, развојот на слободно мислење, двигател на демократски процеси, да ја унапредува културата на дијалог и дебата , да промовира
човекови права и друго. Меѓутоа, овие заложби остануваат само убави желби затоа што јавниот сервис не е независен да ги исполни овие обврски. Стандардите
и начелата при продукција или презентација на програмите се добро дефинирани, но тие практично не можат да се применат поради сегашната политичка зависност на МРТ од Владата. За добро функционирање на јавниот сервис потребни
се гаранции дека сервисот е добро опремен за исполнување на надлежностите.
ПРЕДЛОГ:
Да се донесе посебен закон за МРТ, каде што јасно ќе се
уредуваат сите аспекти од неговата работа.
Јасно дефинирање на мисијата, визијата, надлежностите,
финансирањето, изборот на управните органи и друго.
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4
ФИНАНСИРАЊЕ НА МРТ

Е

дна од главните причини за политичката зависност на МРТ е отсуството
на стабилен и одржлив извор на финансирање. Иако МРТ се финансира
од различни извори, како што се радиодифузна такса, буџетски средства, реклами, донации и др., продажба на програма, сервисот сè уште
не може да обезбеди доволно средства што ќе овозможат оптимално
исполнување на законските обврски.
Споредено со јавните радиодифузни сервиси од Европа и регионот, МРТ има
убедливо најмалку приходи врз која било основа, број на жители или по бруто- национален доход. Хрватската ХРТ има годишен буџет од 190 милиони евра,
српската РТС има нешто повеќе од 100 милиони евра, а просечниот буџет на МРТ
низ години е нешто повеќе од 15 милиони евра.
Постојниот систем за финансирање на МРТ воспоставен со Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги е сложен и конфузен. Дел од трошоците за
пренос, емитување и обезбедување на програмските сервиси, како што се радиопрограмата за иселениците во соседните земји и во светот, за еден радио и
еден телевизиски програмски сервис преку сателит или Интернет за иселениците
во светот и Собранискиот канал се финансираат од Владата, додека двата телевизиски и радиопрограмски сервиси се финансираат од радиодифузната такса.
Но ако средствата од таксата не се доволни за покривање на трошоците за производство на овие програмски сервиси, тогаш истите може да се дообезбедуваат
од буџетот на државата.
За да биде уште покомплициран системот, средствата наплатени од радиодифузната такса не се користат само за финансирање на МРТ, туку и за финансирање на ЈП Македонска радиодифузија и на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
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Наплатата на радиодифузната такса е ниска и во најдобрите времиња не надминува 50 отсто. Од друга страна, Владата просечно по години обезбедува околу
25 отсто од буџетот на јавниот сервис, што сериозно може да ја загрози независноста на јавниот сервис. Најдрастичен упад на Владата во финансирањето на МРТ
било во 2010 година кога од нејзини извори било обезбедено 63 отсто од буџетот
на јавниот сервис. 5
Во 2011 година учеството на Владата во финансирањето на МРТ е 24 отсто, додека во 2012 тој процент е повисок и изнесува 30 отсто6. Околу 15 отсто од овие
буџетски средства се финансиска поддршка од Владата, над 11 отсто трансфер за
дигитализација и околу 4 отсто буџетски приходи за посебни програми.
Учеството на Владата во финансирањето на МРТ за 2013 година7 навидум забележува одреден пад и тоа изнесува над 15 отсто од годишниот буџет, меѓутоа,
износот на парите коишто Владата ги обезбедува врз разни основи за јавниот
сервис пак останува околу 7 милиони евра, слично како претходните години. Падот на процентот на учеството на Владата е поради зголемениот остварен буџет
на МРТ за 2013 година, кој изнесува околу 29 милиони евра. Зголемените приходи, најверојатно се резултат од прибирање стари долгови врз основа на неплаќање на радиодифузната такса.
Во 2014 година8 Владата во полнење на буџетот на МРТ учествува со околу 25
отсто, од кои 18 отсто како финансиска поддршка за јавниот сервис и над 7 отсто
поддршка за Агенцијата за електронски комуникации за дигитализација.
Според Финансискиот план за работење на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио- телевизија за 2015 година9, годишниот буџет на МРТ е
планиран на околу 22 милиони евра. Во споредба со претходната година, учеството на Владата во финансирањето на јавниот сервис се зголемува на околу 30
отсто. Од овие средства, со четири милиони, Владата ги покрива трошоците за
дигитализација и за набавка на аудио и аудиовизуелни медиумски дела, а останатите средства се добиваат од Министерството за култура и Министерството за
информатичко општество и администрација за поддршка на македонската музичка продукција и за домашна продукција.
5 Анализа на работењето и на програмите на МРТ, http://bit.ly/1Ph2X7t
6 Ибид
7 Годишен извештај за резултатите од работењето на ЈРП Македонска радиотелевизија во 2013 година, http://bit.ly/1KoQcqd
8 Годишен извештај за финансиското работење на ЈРП Македонска радио-телевизија за 2014 година, http://bit.ly/1U1TMhr
9 Годишен извештај за финансиското работење на ЈРП Македонска радио-телевизија за 2014 година, http://bit.ly/1U1TMhr
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Во овој поглед Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не ја почитува Препораката (96) 10 на Советот на Европа, која ја истакнува важноста за
почитување на слободата на медиумите, посебно од Владата.
Освен тоа, во членот 105 од Законот не е вграден принципот на оваа препорака
дека властите нема да го користат начинот на финансирање на јавниот сервис за да
ја загрозат директно или индиректно независната уредувачка политика и институционалната автономија. Во ставот два на истиот член стои дека донациите не смеат
да влијаат или да ја нарушуваат уредувачката независност на јавниот сервис, меѓутоа,
таква одредба нема за владиното финансирање или за државната помош за МРТ.
На оваа опасност предупредуваше и експертот на Советот на Европа Бернард
Мовс во анализата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во 2013
година. Финансирањето на јавниот радиодифузен сервис преку учеството на државниот буџет вклучува опасност за неговата независност. Мовс тогаш препорачуваше да
се намали улогата на Владата во одлучувањето за финансирањето на јавниот сервис10.
Од 2013 година Управата за јавни приходи е одговорна за наплата на радиодифузната такса, но наплатата на таксата значајно не се зголеми, туку напротив
се создаваа само големи загуби за УЈП и за Македонски пошти за печатење и
дистрибуција на решенијата за таксата. Колку трошоци? Дополнителни трошоци се прават ако обврзникот не ја плати таксата во предвидениот рок и тогаш
Управата треба да прати дополнително предупредување, а потоа и да покрене
постапка за присилна наплата. Колку пониска е наплатата на таксата, толку е поголемо учеството на Владата во финансирањето на јавниот сервис, што создава
институционална зависност.
Наплатата на радиодифузната такса е ниска затоа што отсуствува политичка
волја од владејачките партии да изградат ефикасен механизам. Не може земја
која е лидер во регионот за прибирање на другите даноци да не може да изнајде ефикасен систем за наплата на РДТ. Овој факт се потврди после последните
измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со кои Владата
ја укина обврската на лицата што примат социјална помош да платат РДТ. Неоспорно беше дека Владата има право да води сметка за социјалната положба на
невработените лица, меѓутоа, не може товарот на таквата политика да падне врз
грбот на јавниот сервис доведувајќи ја во прашање неговата финансиска кондиција. Владата требаше да преземе обврска таксата за социјалните случаи да ја
компензира на јавниот сервис преку средства од буџетот.
10 Експертиза на Советот на Европа за Предлог-законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
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Очигледна е намерата на сите досегашни влади МРТ да нема одржлив извор
на финансирање и со тоа постојано да биде зависна од парите на Владата, а со
тоа се подложи на разни надворешни влијанија и контрола.
Споредено со земјите во Европа, Македонија има најниска радиодифузна
такса, која месечно изнесува околу 3 евра. Во овој дел, Законот, исто така, не
вградува два важни принципа на Препораката (96) 10 за финансирање на јавните сервиси, дека висината на радиодифузната такса властите ќе ја утврдат во
консултација со јавниот сервис водејќи сметка за трошоците на активностите од
кои зависи исполнувањето на нејзината мисија. Освен тоа, препораката бара висината на средствата да му овозможи на сервисот континуитет на активностите и
долгорочно планирање.
Друг аргумент кој покажува дека финансиската независност на МРТ не е приоритет на Владата е и неспроведувањето на членот 139 од Законот за АВМУ. Во
овој член предвидена е обврската еднаш годишно износот на таксата да се зголемува во зависност од трошоците на живот за претходната година објавени од
Државниот завод за статистика. Такво усогласување на таксата со трошоците за
живот во 2014 година не е направено.
ПРЕДЛОГ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА МРТ
Поради сите горенаведени слабости на постојниот систем на финансирање
на Македонската радио-телевизија, Здружението на новинарите на Македонија
предлага независен буџет за МРТ, кој ќе му обезбеди стабилен и одржлив избор
извор за финансирање на МРТ. Висината на буџетот ќе изнесува еден отсто од националниот буџет од претходната година. Средствата се делат на 12 еднакви рати
и по автоматизам се слеваат на сметката на МРТ најдоцна до 5-ти во месецот.
Обврската за прибирање на радиодифузната такса ќе биде на јавните институции и директно ќе се слева на сметката на буџетот на РМ. МРТ ќе може да
остварува и други приходи како што се рекламите, закупнини, приходи од странство, приходи од позитивни каматни стапки, продажба на програма и други комерцијални услуги.
Компаративно гледано, вкупниот буџет на МРТ за 2012 година е приближно 20 милиони евра, а на хрватскиот јавен сервис за истата година 192 милиони
евра.11 Во делот за јавни давачки од буџетот за истата година македонскиот јавен
сервис има обезбедено 15.8 милиони евра, а хрватскиот 157 милиони евра или
11 EBU REPORT - FUNDING OF PUBLIC SERVICE MEDIA 2013, http://bit.ly/1V4qCtm
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ХРТ има десет пати поголем буџет во делот за јавни давачки од МРТ. Бруто-домашниот производ (PPP – Purchasing power parity) на Хрватска е 18.314 долари
по жител на годишно ниво, а македонскиот е 9.300 долари. Хрватска има двојно
поголема територија, жители и поголем ГДП, а хрватскиот јавен сервис има десет
пати поголем буџет од македонскиот. Освен тоа, ХРТ главно произведува програма на хрватски јазик, додека македонскиот јавен сервис произведува програма
на седум јазици, што дополнително го оптоварува буџетот на МРТ.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:

Буџетот на Македонија за 2013 година бил приближно 2,4 милијарди евра,
што значи дека годишниот буџет на МРТ би бил 24 милиони евра или приближно по 2 милиони евра месечно. Овие средства Министерството за финансии ги
исплаќа најдоцна до 5-ти секој месец од годината од Буџетот на РМ. За неисполнување на оваа законска обврска треба да се предвидат санкции за министерот
за финансии.
Постојат повеќе аргументи за примената на овој модел.
l Ќе обезбеди стабилно финансирање на МРТ и исполнување на
мисијата на јавен сервис.
l Ќе ја зголеми институционалната автономија и независноста
на уредувачката политика на МРТ.
l Се намалува можноста Владата да се вмеша во финансирањето на МРТ.
l Ќе обезбеди континуитет во работата и можност да ги планира навреме активностите.
l Повисоки плати за вработените и поквалитетна програма.
l МРТ ќе има приход од 12 евра по жител во рамките на европскиот просек.
l Ќе го стимулира прибирањето на РТД, бидејќи во услови на
поголема наплата Владата ќе одвојува помалку средства од
буџетот.
МРТ треба да ангажира финансиска консултантска куќа, која ќе помогне да се
изготват финансиските процедури и правилници.
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5
ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДНИТЕ ОРГАНИ
НА ЈАВНИОТ СЕРВИС
Институционалната автономија и независната уредувачка политика на јавниот сервис, освен од одржливо финансирање, зависи и од начинот на именување
на раководните органи.
Препораката (96) 10 на Советот на Европа инсистира дека
принципите врз кои треба да се раководи јавниот сервис
треба да исклучуваат можност управните органи да бидат
подложни на политичко или друго влијание.
Токму овој клучен дел од Препораката е вграден делумно во законската рамка
што ја регулира работата на македонскиот јавен сервис. Иако во член 116, став 4 е
предвидено дека Програмскиот совет на МРТ ги штити интересите на јавноста во поглед на програмските содржини и „треба да ја претставуваат различноста на македонското општество“, во практика сегашниот Програмски совет е високо политизиран и
партизиран. Од 13 члена на Советот, осум се предложени од политички институции,
како што е Комисијата за избори и именувања на Парламентот и Заедницата на единиците на локалната самоуправа. И Комисијата и ЗЕЛС се институции контролирани
од владејачките партии и затоа членовите на Советот предложени од таму имаат
силни политички врски со власта. Како резултат од ваквата структура на овластени
предлагачи во Советот се избрани двајца поранешни пратеници кои припаѓаа на сегашното парламентарно мнозинство, а претседателот на Советот е портпарол на една
скопска општина, додека заменик-претседателот на Советот е поранешен амбасадор.
Еден член од Советот е поранешен менаџер на една локална телевизија и не е сосема
јасно дали во моментот кога е избран излегол од позицијата на конфликт на интереси.
Овој дел од Законот, не само што е во спротивност со европските стандарди, туку е уште порестриктивен и од претходното законско решение, Законот за
радиодифузна дејност. Во претходниот Закон, мнозинство во Советот немаа политичките институции, туку образовните, културните и другите невладини организации. Ако не се ограничи политичкото влијание врз Советот не може да се
очекува дека и уредувачката политика на јавниот сервис ќе биде независна.
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На опасноста од политизација и партизација на Советот предупредуваше и
експертот на Советот на Европа Бернард Мовс, кој во 2013 година направи експертска анализа на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. За жал,
Владата тогаш не ја уважи неговата препорака да се намали бројот на членовите
на Советот што се предлагаат од политички институции и да се зголеми бројот на
членови предложени од цивилното општество.
ПРЕДЛОГ:
Наместо ЗЕЛС во Програмскиот совет на МРТ по еден член да предложат
Македонската академија на науките и уметностите, Народниот правобранител,
Македонскиот олимписки комитет и Детската амбасада Меѓаши. На ваков начин се вградува забелешката на експертот на Советот на Европа за зголемување
на членовите предложени од граѓанскиот сектор и во Советот да се одразува
различноста на македонското општество.
Освен тоа, Собраниската комисија за избори и именување треба да предложи
четворица членови во Програмскиот совет на МРТ, од кои двајца по предлог на
партиите од парламентарното мнозинство и двајца по предлог од опозициските
партии. На ваков начин опозицијата ќе има право да има глас во Советот, но со
тоа ќе преземе и одговорност за раководењето со јавниот сервис. Ваквата распределба на местата во Советот меѓу политичките партии ќе придонесе партиите
место да се конфронтираат и меѓу себе да се обвинуваат за лошите состојби во
јавниот сервис, да соработуваат за зајакнување на независноста и кредибилитетот на МРТ.
Од друга страна, Препораката (2012) 1 на Советот на Европа бара водечките принципи на раководење со јавните сервиси да се засноваат врз најдобрите
практики на управување. Тоа, пред сè, се однесува на соодветен состав на управните органи и на менаџерската структура, процедурите за именување на членовите на управните органи, условите на мандатот, дозволените основи за разрешување, конфликтот на интереси, како и начините за обезбедување отчетност на
јавниот сервис.
Една од главните причини за досегашната политизација и партизација на
Програмскиот совет е и начинот на избор на членовите на Советот. Сегашниот
Закон предвидува членовите на Советот да се избираат со просто мнозинство
во Собранието, со што Владата преку парламентарното мнозинство индиректно
воспоставува контрола над Советот.
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ПРЕДЛОГ:
За да се избегне ваквата опасност, сметаме дека членовите на Програмскиот совет
треба да се изберат со двотретинско мнозинство. Ваква препорака даде и експертот
на Советот на Европа Бернард Мовс, којашто, за жал, не беше прифатена од Владата.
Ваквата одредба во Законот ќе придонесе за создавање нова политичка култура меѓу
парламентарните партии дека за јавниот сервис не треба да се конфронтираат и да се
надгласуваат, туку дека во интерес на сите е за ова клучно прашање за слободата на
медиумите да изградат поширок политички консензус со цел да се обезбеди институционална автономија и уредувачка независност на МРТ. Со тоа ќе заврши една лоша
политичка практика победникот од изборите МРТ да ја третира како инструмент во
своите раце за политичка пресметка со опозицијата, и ќе се изгради нова свест дека
сервисот треба да служи на поширокиот јавен интерес на граѓаните.
Битен предуслов за независнота и за ефикасен менаџмент со јавниот сервис е
и начинот на регулирање на условите за мандатот на членовите на Програмскиот
совет, Надзорниот одбор и на директорот на јавниот сервис.
Во членот 117 од Законот стои дека кандидатите за членови на Програмскиот
совет треба да се „истакнати лица кои во јавниот живот се познати по својата
заложба за почитување на демократските вредности и начела, владеење на правото, градење и подигнување на највисоките вредности на уставниот поредок во
Република Македонија, развојот на граѓанското општество, заштитата на човековите права и слободи, како и слободата на изразување“12.
Интересно е што во опишувањето на профилот на кандидатот за член на Советот испуштено е неговото работно искуство. Нејасно е како некој без работно
искуство може да биде истакнато лице и може да придонесува за доброто функционирање на јавниот сервис. Во Законот во член 118 мандатот на членовите на
Советот е утврден на пет години.
Последниот став од членот 118 е многу проблематичен затоа што предвидува Советот да може да работи доколку се именувани девет члена. Ова отвора
можност за злоупотреба, да се изберат дел од членовите додека постапката за
избор на другите членови да се пролонгира и Советот подолго време да работи
во половичен состав.
Работниот кворум на Програмскиот совет е дефиниран на девет члена од
вкупно 13. Тоа значи дека одлуките во Советот можат да се донесат со пет гласа.
Ваквиот начин на одлучување може да го доведе во прашање легитимитот и кредибилитетот на одлуките.
12 Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
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ПРЕДЛОГ:
Кандидатот за член на Програмскиот совет на МРТ да биде истакнато лице
во својата професија, со најмалку десет години работно искуство, кој ужива
углед и доверба во јавноста. Програмскиот совет може да работи по изборот
на сите ченови. Најбитните одлуки, донесување статут, деловник, годишен извештај, годишна програма, избор и разрешување на директор или на уредници, да бидат со двотретинско мнозинство во Советот.

МЕНАЏЕРСКА СТРУКТУРА

Освен институционалната автономија, за успешно исполнување на мисијата
на јавен сервис, со МРТ треба да раководи искусен менаџер, кој ќе знае ефикасно да ги искористи човечките ресурси, финансиските и техничките средства. Со
оглед на сегашната состојба во МРТ, директорот, пред се, треба да има искуство
во квалитетен менаџмент во медиумите и менаџирање со промените затоа што
досега од 1991 година не се направени сериозни реформи.
Во членот 130 од Законот нема детализирани услови за кандидатот за избор на директор на МРТ. Единствениот услов е да има високо образование, искуство од над пет години
во областа на комуникологијата, новинарството, електронските комуникации, информатиката, културата, економијата и правото. За директор на јавниот сервис ќе се избере кандидатот којшто понудил најквалитетна програма, меѓутоа, нема критериуми врз кои ќе се
оценува квалитетот на програмата. Мандатот на директорот е ограничен на три години,
што е премалку за еден менаџер да ја спроведе понудената програма.
ПРЕДЛОГ:
Условите за избор на директор да бидат утврдени како за менаџер, со искуство
во раководење со медиумски организации, со посебен акцент на квалитетен менаџмент и менаџирање со промени. Мандатот на директорот да биде најмалку 4
години. Ако остане условот дека за директор ќе се избере оној со најдобра програма, да се утврдат критериуми според кои ќе се оценува програмата.
Во истата препорака од 2012 година, Советот на Европа бара да се воспостави
функционален систем на владеење со јавните сервиси, во кој јасно е дефинирана визијата и целта. Овој систем на владеење подразбира и воспоставување
мониторинг врз остварувањето на поставените цели на сервисот, како и обезбедување поддршка од клучните чинители. Освен тоа, системот треба да осигура
дека приоритетите на менаџментот се правилно подредени на главната цел на
организацијата и дека неговите одлуки се конзистентни со неговата надлежност.
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За ефикасно раководење со јавните сервиси Советот на Европа препорачува
да се применат принципите на отчетност, транспаретност и одговорност. Овие
принципи во постојниот Закон не се обработени јасно и подробно во посебни
членови.

ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Седниците на Програмскиот совет на МРТ, според член 122 од Законот, се
јавни, меѓутоа, Советот работи со стар деловник од 2006 година, според кој седниците може да бидат затворени за јавноста.
Според членот 106 од Законот, МРТ дава отчет пред Собранието на Македонија, каде секоја година доставува Извештај за работата за претходната година,
кој треба да содржи извештај за реализацијата на програмата за работа, финансиски извештај за реализацијата на финансискиот план, како и ревизорски извештај. Во овој дел МРТ не ја исполнувала законската обврска да направи ревизорски извештај од меѓународен овластен ревизор.
Законската обврска за отчетност кон граѓаните се исполнува преку објавување
на Годишниот извештај за работата во претходната година и Годишната програма
за следната година на веб страницата на МРТ. Сепак, бројот на јавно достапни
документи на Интернет страницата на МРТ е многу мал. На веб страницата на
јасно и одвоено место не е објавен составот на Програмаскиот совет, Надзорниот
одбор, како и профилот на директорот и на неговиот заменик. Таму нема ниту
емаил адреси на кои граѓаните може да поставуваат прашања на овие органи.
МРТ нема усвоено 17 правилници пропишани во членот 83 од Статутот на МРТ,
меѓу кои и Етичкиот кодекс.
ПРЕПОРАКА:
Да се зголеми бројот на јавно достапните документи на веб
страницата на МРТ. На прегледно место треба да се објават
Статутот, Деловникот, дневните редови на седниците и записниците од седниците. Да донесе нов Деловник, Етички кодекс и
17 правилници и сите да ги објави на веб страницата.
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6
СОБРАНИСКИ КАНАЛ

С

обранискиот канал треба да биде под надлежност на Собранието на
РМ како што е дефинирано во Законот за Собрание. Тоа значи дека
за финансирањето на каналот и за уредувачката политика ќе биде
одговорно Собранието, како што е случај и во други земји во Европа
(примерот со Франција).

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ:
Ако Собранискиот канал остане во рамките на МТВ ќе продолжи праксата на дуализам во управувањето, а од друга страна, каналот ќе биде третиран
нерамноправно од јавниот сервис. Со дигитализацијата ќе биде полесно да се
дислоцира опремата, а со проширувањето на собраниската зграда може да се
создадат подобри услови за работа на новинарите. Собранискиот канал може
да се поврзе и со Парламентарниот институт со цел да организираат стручни
дебати за разни законски проекти. Во Законот за Собрание треба да се уредат
односите меѓу Собранието и Собранискиот канал, да ги одреди органите на управување, како и начините со кои ќе се гарантира уредувачка независност. Да
ги утврди програмските должности на Собранискиот канал, како и буџетот потребен за таквото производство. Да ја утврди постапката според која ќе се врши
избор на пренесувач на програмата.
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КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги конфликтот на интереси за МРТ го регулира во членот 119. Најмалку тројца членови на Советот имаат
конфликт на интереси. Двајца членови на Програмскиот совет во моментот на
изборот во Собрание не го исполнувале условот во последните пет години да
не биле носители на јавни функции. Еден од членовите е поранешен пратеник,
додека другиот е поранешен амбасадор. Третиот член на Советот кој не исполнува услови според Законот е актуелен портпарол на општина. Постојат дилеми
дали поранешен директор на приватна локална телевизија излегол од конфликт
на интереси.
ПРЕДЛОГ:
Програмскиот совет да констатира престанок
на мандатот на членовите што не исполнуваат
законски услови да членуваат во Советот.

РЕГИОНАЛНИ ПРОДУКЦИСКИ ЦЕНТРИ

Иако во членот 104, став 6, МРТ има право да формира регионални продукциски центри, тие досега не се формирани. Дописничката мрежа на МРТ во внатрешноста на земјата не е развиена. Постојано се намалува бројот на дописниците, а и во градовите каде што има постојани дописници не се добро опремени.
ПРЕДЛОГ:
Да се формираат шест регионални центри на дописници,
Куманово, Тетово, Штип, Битола, Охрид и Струмица.
Во нив да се вработат по двајца новинари и камермани.
Освен тоа во поголемите градови, како што се Гостивар,
Струга, Прилеп, Кочани, Гевгелија и други да има дописник
на МТВ, додека во помалите градови да се ангажираат
хонорарни соработници. Еден камерман во регионалниот
центар ќе работи со дописниците од блиските градови
од неговиот регион.
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