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МОНИТОРИНГ НА РАБОТАТА НА АВМУ И МРТ

ВОВЕД

Ц

ентарот за развој на медиуми,
во рамките на своите активности, а со финансиска поддршка
на програмата „Цивика мобилитас“ на Швајцарската агенција за развој
и соработка (СДЦ), редовно ја следи работата на телата задолжени за спроведување на медиумското законодавство, односно Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги и Законот за медиуми.
Центарот за развој на медиуми ја
мониторираше работата на Советот
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни услуги, со присуство на седниците
на советот или преку „стримингот“ во
живо достапен преку каналот на АВМУ
на YouTube. Исто така, ЦРМ ги земаше
предвид одлуките на Агенцијата објавени на нејзината интернет-страница, а претставници на организацијата
присуствуваа и на јавните состаноци и
другите јавни настани организирани од
страна на регулаторното тело.
Во периодот кој е предмет на овој
извештај, ЦРМ ја следеше работата на
јавниот радиодифузен сервис, односно

на Програмскиот совет на МРТ, и покрај
огромните потешкотии предизвикани од
нетранспарентното работење на Програмскиот совет, често спротивни на
јасната законска обврска дека неговите
седници се јавни.
Поради фокусот на процесот на јавна дискусија за медиумската регулатива
и реформи, воден од организациите на
граѓанското општество што работат во
областа на медиумите, но и од Министерството за информатичко општество и
администрација како носител на тој процес во Владата, ЦРМ реши извештаите
за вториот и третиот квартал да ги објави
збирно, како еден документ. Оттаму, овој
извештај го покрива периодот од 1 април
до 30 септември 2017 година.
Во овој период, а особено од објавувањето на „Извештајот на Прибе“, АВМУ
и МРТ чекаат да почнат договорените
реформи во медиумската сфера. Оттаму, Препораките се воопштени и се однесуваат и на целокупниот законодавен
третман на АВМУ и МРТ, a не само на поединечни аспекти од нивното работење.
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5

МОНИТОРИНГ НА РАБОТАТА НА АВМУ И МРТ

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО
И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

В

о периодот на кој се однесува
овој извештај, Агенцијата продолжи со своите редовни активности, пропишани со Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти што ги усвојува
регулаторното тело.
Овој извештај посебно внимание
обрнува на неколку активности на Агенцијата и нејзиниот Совет, а особено на
Анализата на пазарот и на одлуката по
иницијативата за објавување на јавен
конкурс за доделување на дозвола за
емитување на национално ниво во дигиталниот терестријален мултиплекс.
Втората е особено значајна затоа што,
според нас, во таа постапка, Агенцијата
прв пат донесе одлука што е спротивна
на законот. Досега, Агенцијата беше посебно внимателна на исполнувањето на
сите законски обврски. Всушност, најголемиот број критики во јавноста на нејзина адреса се однесуваа токму на приодот, реален или плод на перцепцијата
на јавноста, дека Агенцијата се труди да
ги исполни минималните законски ба-

рања и дека ретко презема иницијатива
да оди подалеку од тоа што е напишано
во соодветните законски одредби.
Во периодот од 1 април до 30 септември 2017 година, Советот на АВМУ одржа 18 седници, или просечно по три седници секој месец. Тоа е многу помал број
на седници споредено со првиот квартал
од годината, но мора да се има предвид
дека големиот број седници во првиот
квартал се должи на фактот што тогаш
се разгледуваа прашања поврзани со
редовното плаќање, односно доцнење
во плаќањето на годишниот надомест за
дозволите за емитување и со нив поврзаните иницијативи за одземање на дозволата и прекинување на постапките по
извршеното плаќање.
Како и кај сите останати актери во
медиумскиот екосистем, поточно во сегментот на аудиовизуелни медиумски услуги, и на работата на АВМУ во периодот
што е покриен од овој извештај влијаеше
процесот на предвидените реформи во
медиумската сфера.
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Во рамките на дискусиите во јавноста
за предлозите за нови законски решенија во законодавството во областа на
аудиовизуелните медиумски услуги, и
Агенцијата подготви свои коментари1. Коментарите се поставени широко, на ниво
на концепт, без навлегување во конкретни предлози за тоа како треба да гласат
одредени законски одредби. АВМУ нуди
коментари со кои се спротивставува на
идејата за укинување на радиодифузната такса; предложените промени во
составот и начинот на избор на Советот
на АВМУ, за кои смета дека се тенденциозни и засновани на погрешни факти;
надоместокот за издавање на дозвола за
емитување на програма; квотите за заштита на културниот идентитет; правичното, избалансирано и непристрасно известување; трошењето на буџетските средства и јавните кампањи; комуникацијата
на Владата преку јавниот радиодифузен
сервис; и казнените одредби.

во обезбедувањето на почитување на
професионалните новинарски стандарди, плурализмот на гледишта во медиумите надвор од изборните процеси и
влијанието на медиумските политики врз
медиумската писменост.

Агенцијата, на 5 септември 2017 година, одбележа 20 години постоење на
регулаторното тело (до 2014 година Советот за радиодифузија), со „Регионална конференција на регулаторни тела за
медиуми“. Учесниците на конференцијата, претставници на регулаторните тела
од регионот, медиуми, професионални
асоцијации и граѓански организации што
работат во областа на медиумите, расправаа за улогата на регулаторните тела

На третиот јавен состанок беше
претставен и новиот изглед и структура на интернет страната на Агенцијата,
кои треба да го олеснат пребарувањето
на содржините, со нова организација на
категориите и менијата, вклучувајќи го и
новиот „ротатор“. Една забелешка е дека
„ротаторот“ не е целосно синхронизиран
со главното мени, односно, и во едниот
и во другиот елемент има категории што
не можат да се најдат на двете места.

Јавни состаноци
Во овој период, АВМУ ги одржа вториот2 и третиот3 Јавен состанок. Вториот
јавен состанок, освен на презентацијата
на активностите на Агенцијата во претходниот тримесечен период, беше посветен на прашањата на професионалните новинарски стандарди и стандардите
за медиумско известување. На третиот
јавен состанок, Агенцијата ја претстави
Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година, планираните активности поврзани со
мониторингот на медиумското известување за Локалните избори 20174.

1 Достапни тука
2 Погледнете на http://avmu.mk/vtor-javen-za-2017/
3 Погледнете на http://avmu.mk/tret-javen-sostanok-2017/
4 Иако Агенцијата почна со мониторингот, во согласност со Изборниот законик, во третиот квартал и објави неколку извештаи за мониторингот во периодот од распишувањето на изборите до почетокот на изборната кампања, бидејќи официјалната изборна кампања
и Локалните избори се одржаа во четвртиот квартал, со подетален осврт на тие активности ќе излеземе во наредниот извештај.
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Позначајно е што Агенцијата вложила
напор, како малку институции во државата, да ја направи интернет страницата достапна и прегледна и за лицата со
целосно или делумно оштетен вид, како
и за далтонистите. Интернет страната
сега нуди функционалности на гласовно пренесување на содржините, како и
можност за зумирање и приказ со висок
контраст и бои што далтонистите можат
да ги разликуваат.
Треба да се поздрави фактот што
Агенцијата продолжи со трендот на ангажирање на надворешни субјекти – од
академијата, граѓанскиот сектор и професионалните и деловните здруженија
– во постојаната расправа за постоечките и идните трендови во областа на аудиовизуелните медиумски услуги. Така,
на вториот јавен состанок, освен Зоран
Фиданоски, како претставник на Советот, агенцијата покани претставници од
Македонската медиумска асоцијација
– коморска групација на националните
терестријални телевизии, од саморегулаторното тело Совет за етика во медиумите во Македонија, и од Центарот
за развој на медиуми, да ги претстават
своите ставови и гледишта за тоа значајно прашање и потребата од решавање
на регулаторниот пристап – во форма на
корегулација и саморегулација. На третиот јавен состанок беше поканет прет-

ставник на ЗНМ да даде осврт на финансиското работење на Македонската
Радио-Телевизија.
Таквата пракса на поттикнување на
јавна расправа за прашањата поврзани
со областа на аудио и аудиовизуелните
медиумски услуги, со вклучување на што
повеќе заинтересирани страни треба да
продолжи.
Медиумска писменост
Во периодот што е предмет на овој
извештај, Агенцијата беше особено активна и присутна во јавноста во областа на медиумската писменост, една од
нејзините основни законски обврски и
задачи. Таквите активности се добредојдени, пред сè, поради се поголемото
значење што медиумската писменост
ја има во новиот медиумски еко-систем
со кој превладуваат социјалните мрежи
на интернет што се почесто се јавуваат
како примарен извор на вести и информирање за корисниците.
Во вториот квартал, Агенцијата и
официјално ја претстави новоформираната Мрежа за медиумска писменост во
која влегоа повеќе невладини организации и институции од областа на медиумите, новинарството, образованието,
човековите права и сл.
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СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ
НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
АВМУ официјално ја почна работата
на новата Стратегија за развој на аудио и
аудиовизуелната дејност за периодот од
2018 до 20225 година во мај 2017 година.
Одлуката да се подготвува нова стратегија
за развој на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги беше донесена на инсистирање на Советот на АВМУ, и покрај тоа
што подготовката на стратешки документи веќе не е обврска на Агенцијата. Иако
Агенцијата имаше таква обврска според
претходниот Закон за радиодифузната
дејност од 2005 година, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
не предвидува регулаторното тело да се
занимава со подготвување на стратегиски
документи. Сметаме дека тоа е очигледен
пропуст, затоа што регулаторното тело,
како најстручно и најупатено во областа за
која е основано, треба да може да подготвува и на Собранието на РМ да му предлага стратегиски документи од кои подоцна ќе произлегуваат соодветни политики
за развој на дејноста што ќе ги усвојува и
спроведува регулаторното тело.
Агенцијата смета дека основна цел на
Стратегијата треба да биде мапирање
на тековните состојби во аудио и аудиовизуелната дејност, и утврдување на целите, насоките за идниот развој, како и
соодветните активности со акциски планови. Во стратегискиот документ Агенцијата јасно ќе ја позиционира својата
улога како регулатор во поттикнување

на развојот на дејноста, преку подобрување на голем број аспекти во областа
на медиумите, со конкретни предлози и
активности што ќе доаѓаат од од главните чинители во индустријата и субјектите
коишто подлежат на регулација.
Агенцијата најави дека очекува кон
стратегијата да придонесат и институциите што имаат надлежности и допирни
точки со оваа област и граѓанските организации што работат во областа на медиумите и сродните индустрии.
Според Агенцијата, Стратегијата за
развој на аудио и аудиовизуелната дејност 2018-2022 година, треба да се фокусира на зголемување на професионалната и уредувачка независност на
медиумите, заштитата и развојот на медиумскиот плурализам, обезбедувањето услови за раст и развој на пазарот и
конкуренцијата, развојот на медиумската
писменост и заштита на човековите права во медиумските содржини и обезбедувањето регулаторна рамка која ќе овозможи развој на медиумите.
Активностите на подготовката на
Стратегијата започнаа со јавни консултации на кои беа повикани претставници на
сите заинтересирани страни и јавноста.
Сепак, и пред состанокот, Агенцијата организираше серија состаноци со претставници на граѓанските организации и медиумите, за да се зацртаат основните насоки и да се соберат и нивните мислења
за цели и областите што треба да би
покрива стратегискиот документ. Таквите

5 Погледнете на http://avmu.mk/strategija-na-razvoj/
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состаноци беа фокусирани на одделни
аспекти од дејноста и на нив беа презентирани анализи, истражувања и проекти
од областа на медиумите.
Основната сугестија од актерите во
медиумската сфера што учествуваа на
таквите состаноци беа Агенцијата најпрво
да излезе со некаков нацрт-документ на
кој тие би можеле да дадат свои комента-

ри, откако ќе ги знаат основните премиси
на кои ќе се заснова стратегијата.
Исто така, некои организации го поставија прашањето на избраниот период
за подготовка на Стратегијата, со оглед
на фактот дека претстоеја (и претстојат)
реформи на законодавството, при што
се очекува можна промена на концептот
и устројството на регулаторното тело.

ПРЕПОРАКА:
Останува препораката што постојано ја повторуваме, вклучително и во коментарите на предложеното ново законодавство, дека АВМУ, како регулаторно тело,
треба да биде единствено задолжено за развој на медиумките политики во областа на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги и нивно спроведување. Тоа секако повлекува дека Агенцијата треба да биде задолжена и за развој и подготовка
стратегиските документи што ќе ги поднесува на усвојување на Собранието, а од
кои ќе произлегуваат соодветните политики.
Во практична смисла, сметаме дека најдобро е Агенцијата да излезе со свој
нацрт кој потоа ќе биде предмет на јавна расправа, при што наместо за концептуални прашања, ќе може да се разговара за конкретни предлози и идеи.
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АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА
АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ
Анализата на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги6, како и
извештаите за досегот на радиостаниците и уделот во гледаноста на телевизиските станици се документи од стратешко значење за медиумската индустрија
и воопшто за јавноста. Тие, а особено
Анализата на пазарот, треба да ја обезбедуваат основата за развој на стратегиски документи во дејноста, како и на
политики на регулаторното тело што
ќе бидат насочени кон остварување на
стратегиските насоки. Главните поенти и
трендови од анализата за состојбата на
пазарот во 2016 година беа преставени
на Третиот јавен состанок на Агенцијата,
одржан во септември 2017 година.
Анализата на пазарот е добар преглед на податоците за големината на
пазарот, гледана, пред сѐ, од аспект на
годишните сметки на радиодифузерите,
односно функционира како преглед на
распределбата на приходите и трошоците кај радиодифузерите од продажба на
рекламен простор, спонзорства, продажба на содржини, други извори. Оттаму,
таа претставува де факто анализа на
финансиските резултати, а не вистинска
анализа на пазар.
Она што на документот му недостига
е подлабока анализа на идентификуваните трендови и состојби. Анализата би
требала подлабоко да навлезе во секој

од сегментите наведени во претходниот
параграф, и да проба да даде одговор
зошто состојбите се такви какви што се и
од гледна точка на продажбата на рекламен простор, спонзорствата, продажбата
на содржини.
Неколкуте штури реченици за објаснувањата што ги понудиле претставниците
на националните терестријални телевизии и на маркетинг агенциите за падот на
достапните рекламни буџети, се далеку
од доволни. Слични длабински интервјуа
треба да се направат и со претставници
на огласувачите, особено оние што традиционално предводат на листите на
најголеми огласувачи во земјата. Тука
се надоврзува прашањето на отсуството
на листа на најголемите огласувачи и во
Анализата за 2016 година.
Во анализата нема обид да се одговори кои фактори влијаат на радиодифузниот пазар. На пример, сметаме
дека недостига анализа на влијанието
на растот на дигиталното рекламирање,
односно огласувањето на интернет платформи, и како апсолутна бројка и како
удел во вкупните трошења за комерцијално огласување во Македонија, врз
одлуката на огласувачите дали ќе купуваат рекламно време на радијата и телевизиите.
Исто така, анализата не се обидува да
одговори, кога се работи за приходите од
рекламирање, кои видови на програма и
содржини се најбарани од огласувачите;
како падот на приходите се одразува на

8 Достапен на http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Izvestaj_za_dosegot_na_TV_i_RA_za_maj_i_juni.pdf
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програмата на радиодифузерите, особено од гледна точка на јавносервисните
функции (информативна, образовна, забавна програма) што ги имаат со оглед
на нивниот формат, и особено во емитувањето преку терестријалните дигитални мултиплекси. Анализата исто така не
нуди податоци за уделот во гледаноста
и слушаноста на индивидуалните радиодифузери, или податоци за потребите и
навиките на публиката.
Анализата освен што ги констатира
трендовите на пад на пазарот и како
остварен промет и како намалување на
достапните буџети за огласување, не
се обидува да анализира како опстојува огромниот број на радиодифузери на
таквиот мал и неодржлив пазар по економски параметри. Оттаму, недостигаат
и предлози за регулаторни политики за
надминување на слабостите, односно
што Агенцијата како регулаторно тело
може и треба да стори да овозможи поголема одржливост на пазарот, имајќи ги
пред вид нејзините моќи и овластувања.

Извештаи за досегот на
радиостаниците и уделот
во вкупната гледаност на
телевизиските станици
Во периодот на кој се однесува овој
Извештај, Агенцијата објави два извештаи за досегот на радиостаниците и
уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици Агенцијата. Првиот
извештај го покрива периодот од јануари
до април 20187, а вториот се однесува на
периодот мај и јуни 2018 година8.
Извештаите се подготвени со методологија на телефонски интервјуа со полуструктуриран прашалник, на примерок од
2,400 испитаници (по 300 испитаници по
радиодифузен регион). Примерокот, иако
е голем на национално ниво, не е доволен
на регионално ниво, особено ако се знае
дека за гледаноста и слушаноста на радиодифузерите на локално ниво пресметките се прават на примерок од помалку од
десет испитаници. Тоа е прашање што би
требало сериозно да се разгледа.
Втора забелешка е што овие два извештаи не ги содржат податоците за
уделот во вкупната гледаност на националните телевизии што емитуваат преку
дигитален терестријален мултиплекс,
туку само на телевизиите што емитуваат
преку јавни електронски мрежи и преку
сателит. Недостигот на таквите податоци
е особен пропуст, ако се знае дека Агенцијата е директно задолжена да го организира мерењето на публиката.

8 Достапен на http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/06/Izvestaj_za_dosegot_na_TV_i_RA_za_maj_i_juni.pdf
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Агенцијата делумно ја оствари таа
задача преку формирањето на Македонскиот комитет за мерење на публиката
(Joint Industry Committee). Сепак, тој сѐ
уште не функционира, односно се очекува целосно да профункционира подоцна
во 2018 година. Комитетот, меѓу другото,
треба да ја храни и Агенцијата со податоци од мерењата на публиката, што се
од клучно значење во анализирањето

ПРЕПОРАКИ:
Прво, анализата на пазарот треба да се промени од анализа на финансиското работење
кон вистинска анализа на пазарот, со вклучување на елементите што недостигаат – податоци и анализа на пазарот на трудот во
радиодифузната дејност, податоци за потребите и навиките на публиката, податоци
за огласувачите и нивните потреби, досегот
на радиостаниците и уделот во гледаноста,
при што податоците мора да ги покриваат
сите играчи на пазарот, без одвојување на
терестријалните емитери (особено оние со
дозвола за емитување на програма на национално ниво) од сите други радиодифузери, затоа што сите се натпреваруваат на
истиот пазар и за истите рекламни буџети;

на пазарот и основен показател во креирањето на политиките и стратегиите во
областа на аудиовизуелните медиумски
услуги. Засега таквите податоци ги нема.
Агенцијата треба да размисли и за обнова на праксата да подготвува анализи
на ставовите на публиката – последната
таква анализа е правена во 2014 година
– која исто така е значајна за подготовката на стратегии и политики.

Второ, анализата треба да понуди повеќе
аналитички елементи, осврти и ставови на
Агенцијата за забележаните и идентификувани трендови и состојби;
Трето, Агенцијата треба во подготовката на
анализите на пазарот да вклучи повеќе актери, освен претставници на националните
телевизии, треба да има соодветен примерок на преставници на регионалните и локалните радиодифузери, како и претставници на огласувачите;
Четврто, Агенцијата треба да излезе и со
препораки и заклучоци за можните приоди,
законодавни или регулаторни, за подобрување на состојбите на пазарот, и да ги користи наодите и препораките во подготовка
на политиките и стратегиските документи
на регулаторното тело.

Втор извештај за 2017 година (втор и трет квартал)

13

МОНИТОРИНГ НА РАБОТАТА НА АВМУ И МРТ

ДОЗВОЛИ ЗА ЕМИТУВАЊЕ
Од работата на Агенцијата во периодот покриен од овој извештај, посебно
внимание заслужува прашањето на доделувањето на дозволи за радио и телевизиско емитување, поради фактот што во
овој период Агенцијата, односно Советот
на АВМУ, одлучуваше по неколку барања
за доделување на нови дозволи за емитување. Покрај иницијативата што се однесуваше на исклучително компетитивниот
сегмент на национално терестријално
емитување во дигиталниот мултиплекс,
тие постапки вклучуваа и една иницијатива за објавување на конкурс за доделување на една дозвола за емитување за
непрофитна радио станица.
Дозвола за емитување за
непрофитна радио станица
Во вториот квартал, на Седницата бр.
17 од 21 април 2017 година9, Советот на
Агенцијата усвои одлука за објавување
на јавен конкурс за доделување на дозвола за непрофитна радиодифузна установа на локално ниво, за подрачјето
на општина Штип. Иако јавниот конкурс
беше објавен на иницијатива на Здружението на Ромите „Черења“ од Штип,
а студијата на оправданост покажа дека
постои потреба за непрофитно радио за
ромската заедница во Штип, на конкурсот не е примена ниту една пријава, поради што Советот во август 2017 година
усвои Одлука10 со која го прогласи јавниот конкурс за неуспешен.

Дозвола за терестријално
емитување на национално ниво
Во овој квартал, поточно во Април
2017 година, Советот на АВМУ ја комплетираше постапката по иницијативата
на ТВ Компани 21 за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола
за емитување на национално ниво во
дигиталниот терестријален мултиплекс.
Агенцијата нарача Студија за утврдување на оправданоста за објавување на
јавен конкурс за доделување на дозвола
за телевизиско емитување на државно
ниво, од аспект на исполнување на целите ЗААВМУ и од аспект на потребите
на публиката11. Студијата, подготвена од
страна на компанијата „Таргет комуникејшнс“ и усвоена во Август 2016 година,
потврди дека постои потреба за една телевизија со општ формат со трите функции (информативна, образовна и забавна) и една телевизија со општ формат,
претежно образовна. Треба да се додаде и дека на иницијативата на ТВ Компани 21 подоцна се приклучија, со свои
иницијативи, и ТВ 24 Вести, компанијата
ГБЦ Комуникации, и ТВ Шења.
Иако Студијата беше прифатена во
август 2016 година, законскиот рок за
распишување на јавен конкурс од 15
дена од денот на усвојување на студијата
беше пробиен повеќекратно. Постапката
најпрво беше одложена поради Парламентарните избори во декември 2017 година и инструкциите до јавните и државните тела и институции дека не можат да

9 Записникот од 17-та седница е достапен тука
10 Одлуката е достапна тука
11 Студијата е достапна тука
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спроведуваат постапки за јавна набавка
и да објавуваат јавни повици и конкурси
во предизборниот период. Потоа, Агенцијата бараше објаснување од Комисијата за спречување на корупцијата дали
може да се објави јавниот повик пред да
биде избрана новата влада. Конечно, и
седницата на Советот бр. 16 беше одложена поради барањето, сметаме сосема
непотребно, на нови детали околу бодувањето и критериумите за доделување
на дозвола од страна на членови на Советот. На продолжението на седницата
бр. 1612, Советот одлучи дека нема да
распише јавен повик за доделување на
две дозволи за терестријално емитување
на телевизиска програма на национално
ниво поради пробивање на роковите.
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги13, во член 70, став 6, изрично ја задолжува Агенцијата да објави
јавен конкурс, доколку студијата утврди
потреба и доколку постојат слободни
капацитети на дигиталниот терестријален мултиплекс. Законот на Агенцијата,
односно на Советот на АВМУ, воопшто

не им дава слобода да одлучуваат дали
ќе распишат јавен конкурс, туку е дециден дека ако двата услови се исполнети,
„Агенцијата во рок од 15 дена од денот
на објавувањето на студијата ќе донесе
одлука за објавување на јавен конкурс
за доделување на дозвола за телевизиско или радио емитување“. Оттаму,
иако ЦРМ начелно смета дека радиодифузниот пазар е пренатрупан, вклучително и во дигиталниот терестријален мултиплекс на национално ниво и
дека за нови играчи во моментов нема
ниту потреба, ниту основа за нивна економска одржливост, мора да утврдиме
дека Агенцијата и Советот го прекршија
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со одлуката да не распишат јавен конкурс. Притоа, во овој
случај особено е видливо дека, дури и
ако прифатиме дека роковите имаат првенство пред јасната законска обврска
да се објави јавен конкурс, нивното пробивање не беше вина на подносителите
на иницијативата за објавување на јавен
конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување.

12 Записниците од Седницата бр. 16 и нејзиното продолжение се достапни тука
13 ЗААВМУ, достапен на интернет страната на АВМУ
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ПРЕПОРАКА:
Текот на постапката за доделување на дозволи за емитување на телевизиска програма
на национално ниво по иницијатива на ТВ
Компани 21 (на која подоцна се приклучија
уште три медиумски компании) покажува
дека во законодавството се потребни серија промени во делот што се однесува до
улогата на регулаторното тело во сегментот
на пристап до пазарот. Прво, регулаторното тело треба да добие поголема слобода
во регулирањето на пристапот до пазарот,
особено во дигиталниот терестријален мултиплекс, што треба да е една од основните
причини за неговото постоење. На тој начин
тоа треба да обезбеди, меѓу другото, одржливост на пазарот. Советот мора да може
да одлучува, врз основа на собраните податоци и показатели, за прифатливоста на
наодите на соодветните студии за оправданост, односно, одлуката дали постои место
за нов играч во терестријалната радиодифузија треба да биде обврска на Советот.
Сегашната ситуација во која Законот ја автоматизира постапката, при што за наодите
и заклучоците за потребата од нови ради-

одифузери одлучува, со одредено учество и водство на Агенцијата, надворешна
компанија од која е нарачана студијата, е
неприфатлива и треба да се промени. Второ, постапката исто така треба да се допрецизира, при што во случај на пробивање на
роковите, не е јасно дали целата постапка
треба да се повтори, или со тоа се става крај
на постапката, што во сегашните услови им
дозволува на членовите на Советот, доколку
сакаат, со оддолжување на расправата, да
овозможат пробивање на роковите. Трето,
проблемот со постојаното одложување на
постапката поради изборите, го поставува
прашањето дали Агенцијата, како независно регулаторно тело што има сопствен
буџет и не зависи директно од изборите
(членовите на советот, на пример, не одат
на реизбор со секои нови избори), треба да
се придржува до правилата за државните и
владините институции во време на изборна
кампања. Поточно, дали и за нив треба да
важат правилата што се однесуваат на процедурите за јавни набавки и јавни конкурси?
Тоа прашање би требало дополнително да
се разјасни и да се донесат правила што ќе
важат за независните регулаторни тела.
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ПРОГРАМСКИ СОВЕТ НА МРТ

Ц

ентарот за развој на медиуми
продолжи со обидите да присуствува на состаноците на
Програмскиот совет на Македонската радио и телевизија и да доставува официјално и навремено барања
во архивата со цел активно да ја следи
работата на овој орган на јавниот сервис. Сепак, Програмскиот совет продолжи со праксата да не ги најавува соодветно закажаните седници, ниту на јавноста да и понуди податоци за денот и
часот на одржување на седницата14, како
и дневниот ред што ќе се разгледува на
соодветната седница.
Праксата на ограничување на присуството од Деловникот15 за работа на
програмскиот совет е спротивна на одредбата од членот 122, став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски
услуги која уредува дека седниците на
Програмскиот совет на МРТВ се јавни.
Деловничките одредби дополнително го
комплицираат присуството на новинари

и надворешни лица на седниците на Програмскиот совет, со инсистирање заинтересираните страни пред одржувањето на
седницата писмено да се изјаснат за одредени точки од дневниот ред. Дневниот
ред, како што спомнавме, не се објавува.
Кулминација на затвореноста и нетранспарентноста Програмскиот совет
демонстрираше на 40-тата седница,
кога, повикувајќи се на проблематичниот Деловник - кој незаконски овозможува затворање на седницата, на уредно
пријавените претставници на невладиниот сектор, претставници на Здружението на новинари на Македонија ЗНМ
и на претставници на медиумите не им
дозволи да присуствуваат на седницата. Образложението беше дека темата е
сензитивна и со цел да се избегне притисокот врз уредниците на МРТ, кои требаше да реферираат за известувањето на
програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис за настаните во Собранието на РМ од 27 април 2017 година.

14 ЦРМ благодарение на комуникацијата со членови на Советот успеа да дознае и да присуствува на продолжението на четириесет и
првата седница на Програмскиот совет
15 Деловникот сѐ уште не е објавен на интернет страната на МРТ
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Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по извршениот
мониторинг на известувањето за овие
настани, познати како „крвавиот четврток“, со допис го повика јавниот сервис
на почитување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и го упати Програмскиот совет на МРТ на член
110-Обврски на МРТ и член 11-Стандарди и начела16, каде што пишува дека Македонската Радио-Телевизија е должна
да обезбеди објективно, непристрасно,
сеопфатно, целосно, праведно и навремено информирање и да обезбеди вистинити информации, политичка избалансираност и плурализам на гледишта.
Членот на Програмскиот совет именуван од ЗНМ, Ведат Мемедалиу и неговите
колеги Илир Рамадани и Анита Љатифи,
укажале дека затворањето на седницата
е назаконско. Мнозинството на членови со
седум гласови за, четири против и двајца
воздржани, одлучиле да ја затворат седницата за јавност. Поради тоа, Мемедалиу, Љатифи и Рамадани демонстративно
ја напуштија седницата на Советот. Другите ченови останале и обезбедиле кворум
за работа зад затворени врати.
По реакциите на јавноста со соопштение се огласија Програмскиот совет
и МРТ, во кое меѓу другото се вели: „По
разгледувањето на писмените и усмените информации на одговорните уредници на Првиот и Вториот
програмски сервис на МТВ, како и на
уредникот на Собранискиот канал,
Програмскиот совет едногласно

заклучи дека работи согласно закон
и нема да се вклучи во дневно политички игри наметнати од кого било;
дека Директорот и заменик Директорот на МРТ немаат ингеренции
да се мешаат во уредувачката политика на куќата . Истовремено,
Програмскиот совет ги задолжи
одговорните уредници на Првиот и
Вториот програмски сервис на МТВ
и на Првиот и Третиот програмски
сервис на Македонското радио, да
ги преиспитаат евентуалните пропусти во дневно информативните
редакции и за тоа да го известат
Програмскиот совет на првата наредна седница...“
На затворената седница за јавност
Програмскиот совет без присуство на
тројца членови ја осудил и Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
затоа што со дописот „... без законски
основ се меша во работата на Програмскиот совет на МРТ. Според присустните членови на Советот Агенцијата не може да мониторира и дава
извештај за нешто што не е надлежна во делот на обврските, начелата и
стандардите утврдени во членовите
110 и 111 од ЗААВМУ, Туку тоа е во исклучителна надлежност на Програмскиот совет“, пишува во записникот од
седница до кој што успеа да дојде ЦРМ.
Тука се поставува прашањето зошто членовите на Програмскиот чекаа реакции на
јавноста и писмо од регулаторното тело
пред да реагираат и да побараат одговорност за известувањето за настаните од 27

16 ЗААВМУ, достапен на интернет страната на АВМУ
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април. Тие ги имаат овластувањата, надлежноста и обврската да бидат поактивни во барањето на одговорност од уредништвото и директорите во јавниот сервис.
Известувањата од задолжените одговорни уредници на Првиот и Вториот
програмски сервис на МТВ и на Првиот
и Третиот програмски сервис на МРА, за
евентуалните пропусти во дневно информативните редакции согласно заклучокот
од 40-та седница на Програмски совет,
беа тема на дневен ред и на оваа седница. Уредниците на Македонското Радио и
на Програмскиот сервис на албански јазик одговориле дека немало пропусти во
известувањето, додека Главниот уредник
на МРТ не го удостоил Програмскиот совет со одговори на прашањата поврзани
со известувањето за настаните 27 април,
иако од усвојувањето на заклучокот на
ПС поминал цел месец.
Членовите на Советот Ведат Мемеделиу и Ивана Трајковска беа најкритични настроени кон неодговорноста и непрофесионалноста на уредмничкиот тим
на МРТ.
„Лицемерно е правдањето на Ратајковкси на затворената седница
дека тој направил проценка да не се
вознемирува дополнително јавноста
поради сензитивноста по етничка
линија и во еден период од безбедносни причини да не информираат. А обраќањето на Груевски предполноќно
го емитуваа во живо... Не информираше ништо за насилството врз
пратениците, а за претепувањето

на Села до ден денес немаат кажано ништо на програмата, како да не
се случило... Нема што тој да прави
проценка, а МТВ треба да информира. Тоа е работа на новинарите“, потенцираше Мемедалиу.
„Срамота е ваквото непочитување и понижување на Советот кој
според законот дава согласност за
изборот на уредниците. Ние сме новинари и нема што да се лажеме и
да чекаме. Тие не си ја завршија новинарската обврска на 27 април“, рече
Трајковска и предложи да го задолжат
директорот да побара одговорност од
уредниците и да ги казни.
Претседателката на Советот Снежана
Клинчарова предложи да се побара разрешување на уредниците и да им се даде
рок од десет дена за тоа на директорите.
Предлогот беше изгласан но Ведат
Мемедалиу и Анита Љатифи не се согласија со ваквото генерализирање и
ставање во исти кош на сите уредници,
затоа што Вториот програмски сервис на
МРТ на албански јазик информирал редовно и професионално.
На оваа седница разгледувајќи го извештајот за финансиското работење на
Македонската Радио Телевизија за првиот квартал од 2017 година, советниците
Ведат Мемедалиу и Анита Љатифи побараа информација колку од трошоците
за копродукција на програма за потребите на МРТ се исплатени, наведени поединечно за секој проект.
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Претставник на финанската служба
одговори дека во извештајот стандардно
е наведена реализација по пристигната
фактура, а од МТВ2 има информација
дека копродукциските проекти не се емитуваат поради не исплатени средства.
Според него ова е извештај за потпишани договори, но може да се подготви и
поединечна информација ако има време
и луѓе во финансии, при што се пожали
дека во финансискиот сектор од десет
вработени шест заминале во пензија.
Втората значајна тема со која се занимаваше Програмскиот совет на МРТ
е драматичната финансиска состојба во
јавниот радиодифузен сервис, до степен
да го доведе во прашање нејзиното натамошно функционирање.
Доспевањето на фактури и налози за
извршување за наплата на 15 милиони
денари во краток рок предизвика блокирање на сметката на МРТ на 22 јуни.
Во обид да придонесе за решавање
на акутната криза произлезена од хроничниот проблем со финансирањето
на јавниот радиодифузен сервис, Програмскииот совет му даде подршка на
писмото на директорот на МРТ Марјан
Цветковски до премиерот на Владата на
РМ во кое информира за драматичната
состојба во јавниот сервис: блокирана
сметка, ниво на наплата на радиоди-

фузната такса од само 20 отсто; големи
долгови и ненаплатени побарувања од
УЈП. Во писмото се посочува и дека МРТ
нема пари за преноси од јавни манифестации од посебно значење, како и за
плаќање на членарината во Европската радиодифузна унија (ЕБУ) и бара од
премиерот и Владата да интервенираат
за да се спречи колапс на јавниот радиодифузен сервис.
Во периодот што е предмет на овој
извештај, Програмскиот совет одржа
уште една седница, бр. 42, на која што
беше разгледана информација за начинот на медиумското известување и презентирање на политичките субјекти на
програмите на МРТ,по распишувањето и
за време на изборната кампања на Локалните избори 2017 година.
Повторно беа поставени прашањата
за оставките на главните уредници и неисплаќањето на надворешните продукции поради што завршените проекти не
се емитуваат, особено на телевизискиот
сервис на албански јазик. Во дискусијата
се слушнаа и обвинувања дека честото
поставување на овие прашања доведува до сомнеж дека некој од членовите на
ПС е директно поврзан и заинтересиран
за одредени продукции. Членовите на
Советот беа информирани и за последното предупредување пред исклучување
од ЕБУ, поради неплатена членарина.
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ПРЕПОРАКИ:
Дел од препораките се однесуваат на работењето на Програмскиот совет, а кај дел ќе
бидат потребни законодавни интервенции.
- Деловникот на Програмскиот совет треба да се усогласи со законските одредби за
јавност на работата на Програмскиот совет.
Таквите интервенции првенствено треба да
обезбедат непречено присуство на седниците на Програмскиот совет за организациите, или за индивидуални граѓани што од
различни причини се заинтересирани да ја
следат неговата работа. Треба да се отфрли
досегашната пракса, со измена на Деловникот, од заинтересираните за присуство да
се бара да се изјаснат на кои точки од дневниот ред сакаат да присуствуваат.
- Треба да се утврди обврска, ако е потребно и во законскиот текст, за соодветна
најава на седниците на програмските сервиси што ги емитува МРТ и на интернет страницата на јавниот радиодифузен сервис, заедно со дневниот ред за кој ќе се расправа
на седницата.
- Деловникот (или Законот) треба да утврди обврска претставници на раководството
и на уредничкиот колегиум на МРТ задолжително да присуствуваат на седниците. Исто
така, треба сериозно да се размислува за воведување на институтот „Јавен состанок“, по
примерот на јавните седници што ги одржува АВМУ, што ќе и овозможат на пошироката
јавност увид во работата на Програмскиот

совет, со можност да поставуваат прашања
за начините на кои функционира јавниот
радиодифузен сервис. Од друга страна,
таквите јавни состаноци на Програмскиот
совет би му обезбедиле увид во потребите
на граѓаните и нивните барања, во програмска и содржинска смисла, што треба да ги
исполни јавниот радиодифузен сервис.
- Програмскиот совет е орган на МРТ со
големи ингеренции и треба да биде во функција на заштита на јавниот интерес и брана
од политичкото и било какво друго влијание
врз независното уредување и програма.
- Програмскиот совет не треба да чека
АВМУ да му испрати допис за да го потсети
на законските надлежности и обврски, дека
е должен да ги штити интересите на јавноста во поглед на програмските содржини
што ги емитува МРТ и да го разгледа известувањето на јавниот сервис од аспект на
должностите што му се утврдени со закон.
- Програмскиот совет треба да покаже
поголема самоиницијативност. Ако нема
капацитет или средства да врши самостоен
мониторинг, да побара соработка со АВМУ
и да инсистира на повремени мониторинзи и
анализи на известувањето на МРТ. Анализите се пожелни особено за време на поважни
и контроверзни настани и клучни состојби
и случувања кои предизвикуваат голем интерес и сериозно влијание на општествено
политичките текови. Тоа би делувало превентивно и секако медимите и јавноста не
би ги оставило рманодушни.
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