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ВОВЕД
Центарот за развој на медиуми континуирано е вклучен во расправата за потребните реформи
во медиумскиот сектор во Република Македонија. ЦРМ смета дека усвојувањето на актуелните
промени во законодавството за аудиовизуелните медиумски услуги, инаку заглавено во
собраниска процедура без индикации кога би можело да биде усвоено, не значи дека не треба
да продолжиме со разговорите за идните чекори во реформите на законодавството и другите
реформи во медиумскиот сектор.
Реформите во медиумскиот сектор првенствено треба да помогнат во отстранувањето на
слабостите што придонесуваат за високото ниво на ранливост на медиумскиот сектор на
различни видови на притисоци. Таквите притисоци најчесто се манифестираат како економски,
без оглед на нивната мотивација и цел, злоупотребувајќи ја ниската одржливост на
медиуимскиот пазар во Македонија. Реформите, во крајна линија, треба да придонесат за
воспоставување на слободен, демократски, плуралистички и одржлив медиумски систем.
Центарот за развој на медиуми, во рамките на своите активности за промоција на дискусијата
за отворените прашања во македонскиот медиумски сектор, како и на можните идни
решенија што ќе треба да следат во продолжението на законодавните реформи по
усвојувањето на актуелниот Закон за измени и дополнувања на ЗААВМУ, го подготви и овој
документ за јавни политики чија цел е да го отвори прашањето на медиумската сопственост, со
сите поврзани прашања како што се транспарентноста на сопственоста или спречувањето на
медиумската концентрација.
Целта на овој документ не е да понуди затворена листа на готови решенија, туку да ги
идентификува главните проблематични точки за кои треба да се разговара, и тие прашања да
се поместат во фокусот на идните законски решенија а во склоп на тековните и претстојните
реформи во медиумската сцена. Секако, идните законски решенија мора нужно да
произлегуваат од една сеопфатна јавна расправа, со вклучување на директно
заинтересираните страни и публиката, а со целосен увид и почитување на меѓународните
стандарди, но и на превладувачките глобални трендови во областа на радиодифузијата.
Во рамките на активностите за подготовка на овој документ, ЦРМ, следејќи ја својата
востановена практика за собирање на мислењата на заинтересираните страни и експертската
јавност за ова прашање, пред да го финализира документот организираше јавна дискусија на 7
септември 2018 година. Исто така, до повеќе претставници на заинтересираната заедница,
испративме и прашалник, како уште еден метод на собирање на мислењата и ставовите на
медиумската заедница.
Овој документ е подготвен со поддршка на програмата „Цивика мобилитас“ на
Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ). Содржината на оваа публикација е
единствена одговорност на Центарот за развој на медиуми и на ниту еден начин не
може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика мобилитас, Швајцарската
агенција за развој и соработка (SDC) или организациите што ја спроведуваат.
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АНАМНЕЗА НА СОСТОЈБАТА
Сите меѓународни извештаи за состојбата во областа на слободата на печатот, односно
медиумите, или слободата на изразувањето го наведуваат раситнетиот, презаситен и
неодржлив пазар како основна причина за ранливоста на медиумите на најразлични видови
притисоци. Економски слабите играчи кои „се борат“ за опстанок на сѐ посиромашниот, а
инаку мал пазар (сметано и по број на население или домаќинства, и како апсолутна бројка на
достапни потенцијални приходи од реклама), лесно се принудени на „соработка“ од центрите
на економска и политичка моќ.
Злоупотребите на економската моќ особено беа видливи во текот на владеењето на
претходната Влада на ВМРО-ДПМНЕ, преку контролата на тн. „владино рекламирање“ и
пристапот до лукративните јавни тендери, како основен економски интерес на сопствениците
на најголемите и највлијателни медиуми и нивните разгранети деловни интереси. Во суштина,
претходната влада воспостави цел еден разгранет а скриен систем на „субвенционирање“ на
медиумите со јавни пари, но не со цел да заштити некоја форма на јавен интерес, туку да си
обезбеди пријателски настроена уредувачка политика кај најмоќните медиумски куќи,
првенствено во радиодифузниот сектор.
Таквата ситуација е последица од нерегулираниот период од прогласувањето на
осамостојувањето на Македонија до носењето на првиот Закон за радиодифузија во 1997
година. Воспоставувањето на радиодифузни медиуми – ова важи првенствено за телевизиите
а донекаде и за радијата – го игнорираше фактот дека влезот на пазарот е скап поради
големите иницијални инвестиции и во технологија и во програма со која би се привлекла
публиката од веќе активните играчи1. Исто така, врз таквата политика, или врз отсуството на
каква било политика2, влијаеше и духот на ерата на сеопшто ослободување, вклучително и во
сферата на слободата на изразување, при што на основањето на медиуми се гледаше како на
демократска задача, а не како на комерцијално и економски ориентиран потфат што на
инвеститорот треба да му донесе некаква добивка. Оттаму и огромниот број на радиодифузни
медиуми, кој до денешен ден останува висок – во моментов во Македонија програмски
сервиси емитуваат повеќе од 50 телевизии со различно географско покривање и на различни
платформи за пренос на сигнал, и околу 70 радио станици. Сите тие медиуми очекуваат да
остварат заработка на многу мал пазар од околу 560,000 домаќинства, со вкупни трошења за
реклама проценети на најмногу 30-тина милиони евра, или околу 20 милиони во
радиодифузијата3.

1

За ставот околу високата цена на влез на пазарот погледнете во Center for Media Pluralism and Media
Freedom – CMPF (2013) European Union Competencies in Respect of Media Pluralism and Media Freedom.
Fiesole: European University Institute, p. 25. Достапен на интернет адресата
https://www.researchgate.net/profile/Alina_Dobreva/publication/274636255_European_Union_competencie
s_in_respect_of_media_pluralism_and_media_freedom/links/55e865a008ae65b638997f6a/European-Unioncompetencies-in-respect-of-media-pluralism-and-media-freedom.pdf?origin=publication_detail
2
Авторите сметаат дека, од денешна перспектива, законодавство со кое се уредува областа на
радиодифузијата требаше да биде еден од првите закони што требаше да се усвојат по прогласувањето
на самостојноста на Република Македонија и усвојувањето на Уставот.
3
Во Македонија немаме систематско мерење на такви податоци, и вообичаено се потпираме на
проценките на претставници од индустријата на рекламирање. Според некои од нив, на пример,
вкупниот достапен рекламен колач во Македонија не изнесува повеќе од 18-19 милиони евра, од кои
околу 60 отсто се трошат во радиодифузијата.
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Периодот на регулирана радиодифузија, кој започна во 1997 година, со првиот Закон за
радиодифузија4, не донесе позначаен обид за „ставање ред“ во наследениот хаос, поради
отсуството на вистински политики, пред сè во политиката на управување со достапните
ресурси, политиката на доделување дозволи (најпрво концесии) за емитување, но и поради
навистина строгите правила за спречување на медиумската концентрација (строги на хартија,
но, се покажа, лесни за избегнување од страна на вистинските сопственици, преку избор на
посредници што формално ќе фигурираат како сопственици во регистрациските документи)
што ефективно ја спречуваат консолидацијата на пазарот и окрупнување на активните играчи.
Сопственичката структура е значајна карика во синџирот на медиумскиот плурализам.
Правилата за нејзиното регулирање и контрола треба да овозможат спречување на
злоупотребата на моќта од страна на медиумските магнати, медиумска колонизација и
опасност од унифицирање-стандардизирање на програмската понуда преку ефтини
телевизиски продукции и програми, разграничување на уредничките и сопственичките
надлежности и поделбата на одговорноста помеѓу сопствениците и уредниците.
Дополнителен значаен проблем е фактот што сопственици на најголемиот број највлијателни
радиодифузери, особено оние што емитуваат на национално ниво, се корпорации со
разгранети деловни интереси, а не компании чија основна дејност е издаваштвото или
медиумскиот бизнис. Таквата состојба резултира во фактот дека најголемиот број такви
сопственици ги користат своите медиуми како поддршка за своите други деловни потфати.
Оние компании или корпорации што особено се заинтересирани за учество во лукративните
јавни тендери што се делат на различни нивоа на власт, медиумите ги користат како
преговарачка алатка за да ги обезбедат таквите договори, притискајќи ги редакциите кон
пријателско и благонаклоно известување за власта и нејзините активности и политики.
Токму проблемите со сопственоста, односно недостигот на транспарентност на сопственоста и
начините на кои се финансираат радиодифузните медиуми, но и медиумскиот сектор во
целина, беа спомнати и во двата извештаи на Прибе, односно во препораките на групата на
искусни експерти објавени кон средината на 2015 година и во септември 2017 година,
соодветно.
Сметаме дека најзначајни реформи за решавање на постоечките идентификувани проблеми
треба да се одвиваат во политиката на лиценцирање, односно управување со достапните
ресурси за емитување5. Прашањето на сопственоста, односно концентрацијата на сопственоста
на медиумите е веројатно најзначајна компонента од таквата политика на управување со
ресурсите и лиценцирањето. Тоа особено е значајно во делот на ограничени јавни ресурси,
односно во терестријалното дигитално емитување. Новите политики на лиценцирање и
управување со ресурсите ќе мораат да обезбедат медиумскиот сектор да функционира како
одржлив пазар, но истовремено да обезбедат и дека таквиот пазар ќе обезбеди максимално
4

Законската рамка беше менувана повеќе пати, со Законот за радиодифузната дејност од 2005 година и
со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од 2013 година, не сметајќи ги бројните
амандмански интервенции во законодавството важечко во соодветниот период.
5
За значењето на политиката на лиценцирање, не само во Македонија, туку и глобално, доволна
потврда е големата меѓународна конференција на тема „Лиценцирањето во новиот контекст во кој се
наоѓаат аудиовизуелните медиуми“, што Советот на Европа, преку Европската аудиовизуелна
опсерваторија (European Audiovisual Observatory), ја организира во Атина, Грција, на 25 септември 2018
година. Види повеќе на https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/-/licensing-in-the-new-audiovisualmedia-context

5

исполнување на обврските и очекувањата на јавноста поврзани со претставување на
општествениот и политичкиот плурализам на ставови и мислења и застапеност на сите
општествени групи.
Политиката на лиценцирање очигледно е значајна на глобално ниво, поради огромните
промени што со себе ги донесе дигиталната ера – дигитализацијата на радиодифузијата и
особено влијанието на новите онлајн-сервиси што стануваат се поголема конкуренција за
традиционалните радиодифузери и како дистрибутери и – што се покажува како се позначајно
– производители на телевизиски содржини.

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА, ТЕХНОЛОГИЈА И ПЛУРАЛИЗАМ
Прашањето на регулирање на медиумската сопственост и спречувањето на медиумската
концентрација се значајни затоа што преку нив се прекршуваат прашања поврзани со
слободата на функционирање на пазарот, прашања поврзани со правата на приватна
сопственост и претприемништво, како и прашањата на функцијата на медиумите во
општеството и медиумскиот плурализам. Во денешно време, тие аспекти не можат да се
гледаат надвор од контекстот на глобализацијата и новиот контекст што со себе го носат
новите технологии и дигитализацијата во сите сфери.
Оттаму, сите напори за решавање на таквиот ребус, како да се обезбеди правото на
претприемачите да инвестираат во нови медиуми и во растот на своите постоечки медиуми, со
правото и потребата за претставување на целокупната разновидност на едно општество, и
истовремено тоа да се помири со дисрупциите што со себе ги носат новите технологии и
глобализацијата.
Глобализацијата во економијата на големите транснационални компании е видлива и во
областа на медиумите. Медиумскиот пазар постојано се окрупнува, интегрира и консолидира,
со серија на превземања, купувања и спојувања, при што, особено во областа на
радиодифузијата, со сцената доминираат големи меѓународни играчи што поседуваат
медиуми во повеќе држави истовремено (РТЛ, ЦМЕ, во нашиот регион ККР, преку својата
медиумска подружница „Јунајтед медиа“, итн.).
Тие трендови досега го избегнуваа македонскиот радиодифузен медиумски пазар, поради
неколку причини: пазарот е мал, сиромашен и потфинансиран па тешко е да се очекува да
носи заработувачка; пазарот е презаситен и влезот и освојувањето на нова публика е
неизвесен; правилата за медиумска концентрација се престроги, особено преку важењето на
пристапот “еден субјект, еден програмски сервис (една лиценца)“.
Инвестиции од меѓународни медиумски компании на македонскиот медиумски простор може
да влијаат позитивно на медиумскиот бизнис, конкуренција и квалитетна и разновидна
програма и понуда. Досега такви инвестиции имавме малку. Едно од објаснувањата, во
ситуација кога странски медиумски компании се повеќе доминираат на радиодифузните
пазари во земјите во нашето опкружување, за нивното отсуство на македонскиот пазар, покрај
тоа што се работи за мал потфинансиран пазар, и во фактот што законот ги изедначува
странските и домашните субјекти, што значи дека и за нив важат истите ограничувања, кои
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истовремено се ограничувања на потенцијалниот раст на локалните портфолија 6. Ова особено
е значајно затоа што искуствата од регионот покажуваат (по отворањето на регионалните
подружници на „Ал Џазира“ и телевизијата „Н1“ како регионален партнер на „СиЕнЕн“) дека
таквите големи меѓународни компании ја имаат потребната економска и финансиска моќ да
им одолеат на обидите на локалните политички центри на моќ за наметнување на доминација
врз нивната уредувачка политика.
Едно значајно прашање, поврзано со трендовите што ги носи глобализацијата, е се почестата
појава на консолидирање на сопственоста во рацете на големите телекомуникациски
оператори, односно можноста да се дозволи и тие да се јават како обезбедувачи на
аудиовизуелни медиумски услуги, односно засебни програмски сервиси. Тоа особено е
значајно на мали пазари како нашиот, каде домашните радиодифузери најчесто не можат да
си дозволат инвестиции во популарна и гледана програма, на пример, правата за емитување
на популарни спортски натпреварувања, оставајќи ја македонската публика зависна од
странски специјализирани програмски сервиси.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
Дигитализацијата на телевизијата ослободи нови ресурси за пренос на сигнали во етерот. Иако
дел од спектарот за радио и телевизиско емитување беше одземен од радиодифузијата како
дел од тн. „дигитална дивиденда“ и пренасочен за други дигитални услуги, бројот на достапни
канали за емитување во дигиталната терестријална радиодифузија е значително зголемен.
Македонија во пристапот кон распределбата на достапните ресурси за емитување
традиционално го користи приодот „еден радиодифузер еден програмски сервис, односно
една дозвола за емитување“, иако тоа како критериум не се спомнува во ограничувањата од
член 39 од ЗААВМУ. Во Хрватска, која во терестријалниот сегмент на национално ниво има два
комерцијални радиодифузери со по три терестријални програмски сервиси (ТВ Нова и РТЛ), не
сметаат дека тоа е нарушување на одредбите за медиумска концентрација. Тоа не значи дека,
во терестријалниот сегмент, можат да воспостават онолку специјализирани сервиси колку што
ќе посакаат, и мораат да учествуваат на повиците за доделување на нови национални
концесии, под истите услови како и сите заинтересирани.
Сегашните правила базирани на принципот „еден субјект – еден програмски сервис“
истовремено се прилично либерални, во смисла на олеснување на пристапот до пазарот преку
намерата да се доделат сите расположиви ресурси. Од друга страна, примената на таквиот
строг пристап не конвенираат со потребата за окрупнување на медиумските компании и
опстанок на регионалниот и глобалниот медиумски пазар.
На тоа поле, корисен е примерот на Велика Британија, која, врз основа на ставот/политиката
дека сите терестријални радиодифузери имаат одредени јавносервисни обврски7, има
прифатено мошне рестриктивни политики на распределба на дигиталните ресурси, особено за
каналите со општ формат што нудат разновидна програма што треба да задоволи различни
потреби и интереси.
6

Претставниците на медиумската заедница, меѓу другото, го спомнаа и фактот дека потенцијалните
странски инвеститори ја избегнуваат Македонија поради нестабилното регулаторно опкружување, како
и недостигот на систематизирани податоци што би им укажале на потенцијалот на пазарот.
7
Нивната мисија е да информираат, образуваат и забавуваат, но постојат и дополнителни обврски
поврзани со количината на верска програма што мора да ја имаат, и сл.
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Прашањето е зошто не се дозволува сопственоста на повеќе специјализирани тв и радио
канали-дополнителни програмски сервиси, суб-канали, секако, со обезбедување на
соодветната дозвола, по примерот на Хрватска.
Истовремено, ограничувањата се доволно строги за да обезбедат секаков обид за
окрупнување на пазарот преку меѓусебно превземање и купување на радиодифузните
компании, што е вториот и побрз начин за окрупнување на пазарот.
Пробивот на различните форми на „платена телевизија“ (pay TV), односно преносот на сигнали
преку јавни електронски комуникациски мрежи – кабелска телевизија и ИПТВ значеа исто така
отварање на дополнителни можности.
Кабелската телевизија е посебно прашање и најголемиот број регулаторни области инсистира
на регистрација (иако документот на крај се нарекува дозвола) а не нужно на лиценцирање.
Тоа значи дека нема потреба од студии за утврдување на оправданоста од нови
радиодифузери и јавен конкурс иако условите (технички, персонални, програмски) најчесто се
идентични како и кај дозволите за терестријално емитување. Она по што македонскиот пазар
се разликува од повеќето пазари е што ниту сме имале случаи, ниту постои интерес и пазарна
логика во сегашната ситуација, за основање на повеќе специјализирани канали од страна на
иста медиумска компанија (на пример, Тринг во Албанија, Пинк во Србија) кои би биле
наменети за дистрибуција преку платформите за платена телевизија, кабелска или ИПТВ
платформа или преку сателит.
Со оглед дека регулацијата на аудиовизуелниот сектор произлегува од ограничените ресурси,
фреквентниот спектар кој е јавно добро, сметаме дека тој дел од законодавството ќе бара
сериозно разгледување и ремонт, особено поради фактот што понудата на операторите на
кабелски мрежи и операторите на ИПТВ платформи е најголемиот извор на конкуренција од
големите странски радиодифузни компании. Притоа, пристапот кон платформите за платена
телевизија (кабелска телевизија и ИПТВ) ќе мора да го има пред вид и фактот дека платената
телевизија е основниот пристап до телевизиски содржини за огромен дел од населението
(според некои истражувања и цели 90 отсто од гледачите пристапуваат кон ТВ содржини преку
кабел или ИПТВ оператор), како и фактот дека терестријалната телевизија одамна, барем во
Македонија, не претставува некаква привилегија за носителите на лиценци.
Треба да се обидеме да дозволиме јакнење на медиумите преку можноста да формираат и
поседуваат дополнителни специјализирани програмски сервиси (особено на платформите што
не претставуваат ограничен јавен ресурс), со што ќе се обезбедат други дополнителни линии
на финансирање и приходи кои технолошки се конвергентни со нивната дејност но законски се
забранети. Медиумскииот бизнис ќе биде исплатлив и конкурентен и конечно ќе го отргне
влијанието и зависноста од властите и партиските моќници. Воедно ќе се унапреди и
заштитата на националниот, јазичен идентитет со појава на канали и платформи со содржини
на македонски јазик. Постоечките строги законски ограничувања за спречување на
медиумската концентрација во радиодифузијата, ги прават неприменливи современите
трендови во радиодифузијата за латерална експанзија, каде главно постоечки радиодифузери
инвестираат во повеќе програмски сервиси, најчесто со специјализиран формат.
Влијанието на сопственичките односи и структура некои држави го постигнуваат и преку
начинот на издавањето и висината на надоместокот што се плаќа за лиценците.
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Во САД и пред неколку години во Грција8 националните дозволи освен исполнување на
одредени техничко,кадровски и програмски услови се издаваа по пат на надавање и највисоко
понудена сума. На аукцијата за четири комерцијални национални телевизиски дозволи во
Грција, на пример, беа лицитирани вкупно 275 милиони евра.
Во Хрватска дозволата се плаќа врз основа на бројот на жители на покривање односно на
секои 50 000 по 500 куни плус, плус варијабилен дел во висина од 0,15 проценти од годишниот
приход но само за медиумите кои оствариле приход над пет милиони куни-околу 600 000
евра.
Специјализирани нетерестријални телевизиски дозволи -преку други платформи со
неограничен ресурс, се доделуваат на неексклузивна основа, без конкурс и речиси секаде
надоместокот што се плаќа е многу помал од земските лиценци и сумите имаат повеќе
симболична регистарска улога. Во БиХ на пример лиценцата чини 1500 конвертибилни марки
на годишно ниво.
Од друга страна, иако на домашниот пазар се уште во мера која не е доволно значајна да
почне да диктира нови трендови, појавата на се попопуларните „стриминг“ сервиси на
интернет, како што се Нетфликс, Амазон прајм и други, како конкуренција на линеарните
телевизиски сервиси, особено специјализираните тематски форматирани канали што нудат
квалитетна играна програма, наскоро ќе бара сериозно да се занимаваме и со тоа прашање.

СОПСТВЕНОСТА И ПЛУРАЛИЗМОТ
Една од основните причини за ограничувањата на медиумската сопственост и спречувањето на
медиумската концентрација е обидот да се спречи окрупнувањето на пазарот – што е
природна тенденција на медиумскиот пазар – во таа мера што само неколку играчи, покрај
доминацијата со пазарот на рекламирање, ќе доминираат и со јавното мислење, преку
диктирање на јавната дебата и на темите за кои јавноста ќе дебатира. Тоа се и основните две
линии по кои одат напорите за ограничување на медиумската концентрација – односно, дел
од државите користат прагови засновани на уделот од пазарот, додека други го ограничуваат
влијанието врз јавното мислење, гледано како удел во вкупната гледаност или слушаност на
медиумите.
Во Македонија постои плурализам на медиумска сопственост, но не постои медиумски
плурализам (разновидност на програмски содржини од политички, културен, етнички,
регионален аспект). Тоа е само нумерички-квантитативен впечаток, „проста“ математика – што
повеќе медиуми, толку повеќе плурализам. А всушност понудата и влијанието не се
разликуваат.
Сметаме дека една од причините, веројатно најзначајна, е неодржливоста на медиумскиот
пазар, кој е раситнет и потфинансиран, поради преголемиот број на медиуми кои се
натпреваруваат за мошне мал достапен рекламен колач. Прашањето е дали постоечката
регулатива и ограничувањата на сопственичкото окрупнување и интегрирање по вертикална,
8

Во Грција, откако Уставниот суд на Грција ја прогласи одлуката на Владата со која се редизајнираше
терестријалното емитување со намалување на бројот на ДВБ-Т национални радиодифузери од седум на четири за
неуставна, утврдувајќи дека Владата нема надлежност да ја носи таа одлука и дека надлежноста му припаѓа на
аудиовизуелното регулаторно тело, регулаторот пристапи кон планираниот редизајн со тоа што наместо иницијално
предложените четири, беа доделени пет лиценци за ДВБ-Т емитување на национално ниво.
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хоризонтална и дијагонална линија и поврзани лица е лимитирачка за развој на медиумската
сфера и бизнис?
Ограничувањата за медиумска концентрација во законот за АВМУ полека стануваат
беспредметни. Конвергенцијата-спојувањето кое го диктира дигиталната ера, мултимедијата
си го прави своето и секој сериозен медиум своите содржини ги дистрибуира со обединување
на сите платформи.
Законските одредби кои забрануваат на издавачите- радиодифузери да издаваат дневен
весник или да поседуваат новинска агенција се анахрони, непродуктивни и неефективни. За
печатените медиуми кои, укажуваат сите индикатори, се при крајот на својот животен век и се
зависни од субвенции, спојувањето со другите видови медиуми треба да се мотивира, а не да
се забранува. Само така ќе може да се обезбеди или да се пролонгира нивниот опстанок.
Во согласност со новите трендови, сметаме дека треба целосно да се реформира и измени
концептот за медиумската сопственост и медиумска концентрација. Во продолжение следат
неколку примери на различна европска пракса за регулирање на прашањето на ограничување
на медиумската концентрација што можат да ни послужат како насоки за идните реформи во
таа област.
Србија ја врзува недозволената медиумска концентрација со влијание врз публиката, односно,
не дозволува обединување на издавачи што заедно би имале повеќе од 50% од вкупниот
продаден тираж на сите весници во земјата, ниту обединување на радиодифузери што заедно
би имале повеќе од 35% од вкупната слушаност или гледаност во зоната на покривање.
Во Хрватска недозволената медиумска концентрација се врзува со поседувањето на удел во
сопственоста или основачкиот капитал во други медиуми, и хоризонтално и вкрстено
(Хрватскиот закон не забранува истовремено емитување радио или телевизиски програмски
сервиси и издавање на печатен медиум, или новинска агенција, но го ограничува тиражот или
уделот во сопственоста). Дозволените нивоа на учество во капиталот на друг радиодифузер
варираат во зависност од видот на медиум и зоната на покривање.
Повеќето држави во Европа ги ограничуваат и хоризонталната, и вертикалната и вкрстената
концентрација примарно преку ограничувања на уделите што издавачите на медиуми можат
да ги поседуваат во други издавачи на медиуми, а понекогаш и со бројот на лиценци што
може да се поседуваат, или како комбинација од двете методи (Швајцарија, на пример, го
користи само ограничувањето на бројот на лиценци, а Словенија и франкофонските региони во
Белгија немаат ограничување за бројот на лиценци)9.
Седум регулаторни области10 го користат приодот на ограничување на уделот во
слушаноста/гледаноста (франкофоната заедница во Белгија, Германија, Шпанија, Франција,
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За добар преглед на праксите, види во извештајот на АКОС, словенечкото регулаторно тело за комуникации, на
страната https://www.akos-rs.si/files/Elektronski_mediji/Medijska_ucilnica/Raziskave_in_analize/WH-20150126ownership-concentration-report-final.pdf. Исто така, непосредно пред конференцијата во Атина, Европската

аудиовизуелна опсерваторија го објави извештајот за мапирање на политиките на лиценцирање во
земјите на ЕУ. Види “Mapping of licensing system for audiovisual media services in EU-28”, достапна на
адресата https://rm.coe.int/licensing-mapping-final-report/16808d3c6f
10
Го користиме терминот „регулаторни области“ затоа што постојат држави во кои различни делови од
државата применуваат различни регулаторни пристапи. Така, аудиовизуелната регулација во
франкофонските региони во Белгија, во Валонија, се разликува од регулацијата во фламанските региони,

10

Унгарија, Норвешка и Романија). Во Франција, на пример, уделот во гледаноста/слушаноста се
комбинира со уделот во сопственоста на друг радиодифузер кој не смее да надминува 49%.
Исто така правилата се однесуваат и кога индивидуален радиодифузер ќе го надмине
дозволеното ниво на удел во слушаноста/гледаноста.
Најкарактеристичен пример на регулаторни сопственички правила за обезбедување на
медиумскиот плурализам е Германија. Таму специјално регулаторно тело – КЕК (Commission
zur Ermittlung der Konzentratiot im Medienbereich), ги регулира таквите случаи. Мерките што
КЕК може да ги преземе кога не се почитуваат законските одредби одат и до одземање на
дозволата, а вклучуваат и неочекувани решенија како што е можноста да му се наложи на
радиодифузерот да отстапи некои од своите најгледани термини на конкуренцијата.
Овој модел се нарекува ограничување на сопственичка агрегација/агрегација на
сопственост.Законите дозволуваат поседување на неограничен број на тв програми освен кога
се користат за предоминантно влијание на јавното мислење и на пазарот
Некаде се регулира и географската концентрација, односно спречувањето на контрола на
националните врз регионални или локални радиодифузери, концентрации на регионално и
локално ниво, како и вертикалната концентрација, најчесто помеѓу давателите на телевизиски
услуги и кабелски и оператори на други платформи.
Македонија има искуство со прагови на удели на пазарот и на јавното мислење. Во членот 17
од Законот за радиодифузна дејност беа предвидени прагови, над кои некое конкретно
спојување ќе се смета за недозволена медиумска концентрација: кога спојувањето на
капиталот, ги доведува радиодифузерите во доминантна позиција на пазарот на реклами, со
спојувањето нивниот удел во продажбата на вкупното рекламно време е над 30%; кога
спојувањето на капиталот, ги доведува радиодифузерите во доминантна позиција во
формирањето на јавното мислење, поточно уделот во гледаноста/слушаноста е повеќе од
40%.
Со актуелниот Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги овие проценти на удели се
избришани без никаква дебата и расправа. Во периодот на важење на стариот закон не се
познати конкретни медиумски спојувања кои би ги надминале законските прагови. Меѓутоа
многу често се случуваше поединечни медиуми да бидат доминантни и по уделот на пазарот
на реклами и по рејтинзите на гледаност кои се движеа и над педесетина проценти.
Тогашниот Совет за радиодифузија „срамежливо“ ќе испратеше понекое писмо до Комисијата
за заштита на конкуренцијата но одговорите што ги добиваа најчесто беа дека доминантната
положба не е забранета под услов да не се залоупотребува и користи на штета на другите
учесници на пазарот. Единствен пример кој беше истражуван беше картелското однесување и
нелојална конкуренција на едно радио кое настапуваше и потпишуваше договори во името на
три радио станици пред огласувачите.
Еден приод што би дозволил поголема уредувачка независност и би ја ограничил можноста
сопствениците да ги користат своите медиуми за да им донесат корист е промоцијата на
акционерството како модел на сопственост во радиодифузните медиуми што емитуваат на
национално ниво, вклучувајќи ги и формите на работничко акциоонерство. Таквиот приод би
односно во Фландрија, како и од регулацијата во деловите на државата што припаѓаат на германското
говорно подрачје.
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вклучувал и јасна поделба на управувачката- уредувачката и сопственичката политика. Таквите
примери се екстремно ретки, поради можноста за повреда на правата на приватна сопственост
и правата на претприемништво. Еден пример на законска регулатива од тој вид е од Хрватска,
каде првиот закон за регулирање на радиодифузијата, во втората половина на 1990-те, го
ограничува уделот во сопственоста во еден радиодифузер на 25 отсто од вкупниот основачки
капитал за еден сопственик, иако и тогаш законодавецот бил свесен дека таквото решение е
спротивно на уставно гарантираните права на претприемништво и правата поврзани со
приватната сопственост.
Транспарентноста на медиумите, нивните активности, сопственичка структура и извори на
финансирање, е од исклучително големо значење. Прво, поради тоа што медиумите, вршејќи
ја својата улога на контролори на моќта и чувари на демократијата, се грижат јавните
институции и институциите на власта да бидат транспарентни, мораат да се погрижат и за
сопствената транспарентност.
Транспарентноста на сопственичката структура, и особено на изворите на финансирање треба
да им помогне на граѓаните во идентификувањето на можната политичка, идеолошка или
деловна поврзаност со други субјекти, како и за можното влијание на големите огласувачи или
оние што ги финансираат медиумите. Обврски главно се почитуваат формално, но многу често
законите лесно се избегнуваат. Поранешната владејачка партија, на пример, преку свои
членови кои официјално не се високи партиски или јавни функционери и преку трети лица,
или фирми и лица надвор од РМ имаше контрола врз повеќе национални регионални
медиуми. Исто така, во неколку од највлијателните медиуми имаме случаи кога вистинската
сопственост се крие преку посредници.
Неопходна е висока транспарентност на финансирањето на медиумите. Највлијателните
медиуми, особено националните телевизии но и повеќето дневни весници, се во сопственост,
или се блиску поврзани, со големи корпорации со разгранети деловни интереси. Едно
регулаторно решение е ограничување на сопственоста во медиумите само на компании и
субјекти за кои медиумското издаваштво е основна дејност. Друга, веројатно порадикална
можност, е забрана заради спречување на конфликт на интереси на учеството на големи
тендери на фирми кои се сопственост на медиумските газди исто така би можела позитивно да
влијае на консолидацијата на пазарот, независноста и слободата на медиумите.
Клучно прашање во блиска иднина кое засега упорно се избегнува е и дали сопственоста во
интернет медиумскиот простор треба да остане целосно либерализирана или треба делумно
да се регулира (регистрира, легитимира). Транспарентноста на сопственоста на интернет
порталите и информативни сајтови и нивното финансирање речиси и да не постои. Неколку
најголеми пропартиски портали, на пример, се во сопственост на компании регистирани во
земји даночни засолништа како што е Белизе. Со оглед на се поголемата популарност и
значење на „стриминг“ сервисите како што се Амазон прајм или Нетфликс, кои се сериозна
конкуренција за радиодифузерите не само во дистрибуција, туку и во производството на
аудиовизуелни содржини, особено е значаен пристапот кон можната регулација на таквите
сервиси. Исто така, од регулаторен аспект, особено во случај на рестриктивен приод како што е
македонскиот, значаен е статусот на интернет екстензиите на радиодифузните медиуми,
односно честата пракса на „стримување“, како симулкаст, на нивните програмски сервиси.
Истовремено, се јавува можноста за „стримување“ на линеарни програмски сервиси преку
интернет (иако таа можност звучи апсурдно и е против логиката на интернет кој повеќе
одговара за услуги по барање) од нови или постоечки играчи на пазарот. Не е јасно дали на
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нив би се применувало законодавството за аудиовизуелните медиумски услуги, иако нашиот
став, во ЦРМ, е дека таквите активности секако влегуваат во опсегот и надлежноста на
ЗААВМУ.

РЕГУЛАТОРНОТО ТЕЛО И МЕДИУМСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЈА
Едно од суштинските прашања се однесува на статусот, составот,независноста, ингеренциите,
ефикасноста и воопшто идниот концепт на регулаторното тело/тела во Македонија. Од аспект
на тековните напори и активности за реформи во медиумскиот сектор, прашањето што треба
да си го одговориме е дали и кои делови од политиките за лиценцирање, вклучувајќи го и
прашањето на медиумската концентрација треба да бидат регулирани со примарното
законодавство, и дали има прашања поврзани со тие политики треба да му бидат оставени на
регулаторното тело да ги решава со секундарно законодавство.
Авму во последниот период спроведе вонредни и дополнителни истражувања и постапувања
по службена должност за откривање на недозволена медиумската концентрација . Стручните
служби ги проверуваа тврдењата потикнати од претставки и стории објавени во други
медиуми за недозволена медиумска концентрација по основ на членот 36 за меѓусебно
поврзани лица преку управување, капитал, лица кои со маркетинг и друг договор, во текот на
една година остваруваат повеќе од 30% од приходи од рекламирање, телешопинг и
спонзорство.
Колку и да се точни оправдувањата дека агенцијата има ограничени ингеренции и можности
сепак проактивниот однос и иницијативноста, кои подолг период беа намерно или случајно
воздржани или селективни, можат да бидат мошне корисна и ефективна алатка во рацете на
регулаторот за дефинирање и воспоставување рамнопрaвен амбиент на медиумскиот пазар.
Освен поголема храброст и волја во активностите за обезбедување на транспарентност на
сопственоста и на текот на парите во медиумската индустрија, конечно е потребен
комплементарен пристап со активно вклучување на други надлежните државни тела и
институции – Комисијата за заштита на конкуренција, Анти-корупциската комисија, Управата за
јавни приходи, Агенцијата за спречување на перење на пари, Централен регистар, Централен
депозитар на хартии од вредност, Комисија за хартии од вредност, Берза на хартии од
вредност, Антикорупциска комисија, па и МВР.
Која е смислата на постоење на законски ограничувања за сопственоста во медиумите кога
реално лесно се заобиколуваат и прекршуваат а Агенцијата е „немоќна„ да го спречи тоа.
Досега никој од сопствениците не одговарал за лажна изјава.дадена на нотар под полна
материјална и кривична одговорност дека нема пречки со законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги.
Законските одредби за недозволена медиумска концентрација се фактички залудни, апсурдни
и нефункционални. Наместо обезбедување медиумски плурализам и транспарентост на
сопственоста и финансирањето лесно се заобиколуват и повторуваат што може да предизвика
дисторзија на медиумскиот пазар, нерамноправен однос на учесниците и штети поради
нееднаквоста и нефункционалната заштита на конкуренцијата
Тешкото докажување на медиумската концентрација и спроведувањето на законот го
констатира и регулаторот. Советот за радиодифузија во стратегијата за развој на
радиодифузијата 2013-2017 признава дека: „Во случаи кога постои скриена сопственичка
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поврзаност, праксата покажа дека Советот не располага со доволно овластувања да
презема активности во насока на разоткривање на вистинските сопственици на некои
медиуми. Со цел да се надмине ваквата ситуација, во 2007 година Советот потпиша
Меморандум за соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата, но досега од оваа
соработка не се постигнати очекуваните резултати“.
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ЗАКЛУЧОЦИ, ПРЕПОРАКИ, ПРЕДЛОЗИ
Прашањата поврзани со регулацијата на медиумската сопственост и спречувањето на
медиумската концентрација треба да имаат значајно место во идните реформи на
медиумскиот сектор, а особено во реформите на медиумското законодавство, поради
нејзиното пресудно влијание врз медиумскиот плурализам.
Македонскиот пазар на аудиовизуелни медиумски услуги (радиодифузен пазар) е презаситен,
со огромен број на играчи споредено со неговата големина и по број на население
(домаќинства) и по трошењата за рекламирање на национално ниво.
Медиумскиот плурализам постои само формално, гледан како број на играчи на пазарот.
Таквото мноштво, поради слабостите на пазарот, не се преточува во вистински плурализам на
ставови, погледи и интереси претставени во програмската понуда на радиодифузерите.
Опасноста по медиумскиот плурализам не ја гледаме толку присутна во концентрацијата на
сопственоста колку што опасноста лежи во невидливата, скриената сопственост, испреплетена
по разни компании, off-shore фирми, и „непознати“ лица кои стојат зад моќни медиуми.
Треба да се обрне внимание на транспарентноста на сопственоста и обезбедување на
соодветни и ефективни инструменти што ќе овозможат јавноста информации и увид во
сопственичката структура на медиумите.
Не постои интерес за странски инвестиции во радијата и телевизиите, ниту вистински интерес,
при многу ограничени можности, за окрупнување на пазарот кај домашните медиумски
компании преку инвестирање во нови канали или преку меѓусебно превземање и купување.
Од друга страна, потребно е да се интервентира со цел да се разјасни ситуацијата поврзана со
сегашното доминантно толкување на одредбите за медиумска концентрација што се
отсликани во принципот дека еден радиодифузер може да емитува само еден програмски
сервис, што го спречува латералното растење на радиодифузерите преку инвестиции во нови
специјализирани програмски сервиси (канали). Притоа, треба да се направи јасна разлика
помеѓу емитувањето со користење на ограничен јавен ресурс и другите видови на емитување
преку јавни електронски комуникациски мрежи или сателит.
Потребен е нов приод кон лиценцирањето, особено на специјализираните телевизиски канали
што се емитуваат преку платформи за платена телевизија (Pay TV), односно, што не користат
ограничен јавен ресурс – кабелска телевизија или ИПТВ платформи.
Потребна е промена на концептот на медиумска концентрација и сопственост во медиумите со
воведување на прагови на удели во влијанието на јавното мислење и уделот во пазарот на
реклами-прагови за ограничување на сопственоста согласно уделот на публиката, тиражот,
приходот, заедничкиот капитал.
Медиумите, особено највлијателните национални радиодифузери, најчесто се во сопственост
на поголеми корпорации со разгранети деловни интереси и разновидни портфолија. Од друга
страна, нема речиси никаква застапеност на акционерството во сопственичката структура на
медиумите.
Како што поголемиот број на сопственици не значи нужно и поголем медиумски плурализам,
така и концентрацијата на сопственоста не нужно го загрозува медиумскиот плурализам.
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Медиумскиот плурализам треба да се обезбеди со решенија кои ќе ја осигураат и гарантираат
независноста на уредниците во однос на сопствениците на медиумите.
Регулаторните тела треба да бидат целосно независни од извршната власт, политиката но и од
сопствениците на медиуми. Истовремено, треба да ги имаат потребните ингеренции,
овластувања и механизми на регулаторното тело за поефикасно откривање на скриените
сопственици, поврзани лица и други недозволени финансиски и управувачки врски на
влијание на раководењето и уредувачката политика на медиумот.
Регулацијата треба да се прилагоди на новите пазарни услови што ги носи дигиталната ера.
Интернет истовремено нуди извонредни можности за дистрибуција на содржини, но, од друга
страна, новите платформи за „стриминг“ на телевизиски содржини претставуваат и значаен
регулаторен предизвик на кој неизбежно ќе мора да се одговори.
Транспарентност на финансирањето на медиумските компании. Информации за вкупните
приходи, изворите на финансирање, средствата од државниот буџет, буџетите на локалните
самоуправи, јавните претпријатија,акционерски друштва во државна сопственост и другите
огласувачи и клиенти.
Глобализацијата и новите технологии водат кон концентрација на медиумите.
Консолидацијата на медиуми може да има позитивна улога во опстанокот на регионални и
локални медиуми и на некои програми и емисии и финансирање скапи содржини и така да го
зајакне плурализмот на аудиовизуелниот пазар. Законодавство не смее да ги ограничува
странските инвеститори, туку со јасни прописи за заштита на слободниот пазар да спречи
злоупотреба на нивната финансиска и пазарна моќ.
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АНЕКС 1: СТАВОВИТЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА МЕДИУМСКАТА
ЗАЕДНИЦА И ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СТРАНИ
Во рамките на активностите на подготовка на овој документ, ЦРМ ги консултираше и
претставниците на медиумската заедница, во согласност со воспоставената пракса таквите
консултации да ги прави пред заклучување на финалната верзија на документот. Собирањето
на мислењата и ставовите се состоеше од подготовка на прашалник кој беше испратен до
повеќе заинтересирани страни и претставници на медиумската заедница и медиумската
индустрија во Македонија, и од јавна дискусија за еден некомплетиран нацрт на овој
документ. Во продолжение ги имате сублимирано ставовите на заедницата
1. Испитаниците велат дека во Македонија постои медиумски плурализам, меѓутоа
огромно мнозинство велат дека пред се се работи за нумерички плурализам, изразен
како огромен број на играчи на пазарот, додека состојбите со програмскиот и
содржинскиот плурализам се далеку поинакви, односно програмската понуда на
постоечките радиодифузери е униформна. Го спомнаа и недостигот на повеќе
специфични формати.
2. Повеќето од испитаниците што го пополнија прашалникот веруваат дека, наспроти
интуицијата, намалувањето на бројот на медиуми всушност ќе придонесе за
подобрување на медиумскиот плурализам, пред се, затоа што ќе обезбеди поголема
одржливост и финансиска самостојност на активните играчи. Сепак, неколку од
испитаниците сметаат дека тоа не треба да се прави регулаторно, туку дека на среден
рок, пазарот ќе успее да го регулира тоа прашање. Според вторите, за тоа треба да се
исполнат два услови – првиот е да се изгради квалитетен јавен сервис како репер за
квалитет, вториот е да се дозволи влез на покрупни странски играчи кои ќе наметнат
нови стандарди за квалитет.
3. Повеќето испитаници сметаат дека постоечката регулатива за ограничување на
сопственоста и спречување на медиумската концентрација е престрога и го игнорира
технолошкиот напредок и новите трендови. Истовремено, посочуваат дека
регулативата е неефикасна и лесно се изигрува.
4. Испитаниците се согласуваат дека не треба да се дозволи вкрстена сопственост во
различни видови на медиуми – како во радиодифузијата, односно истовремена
сопственост и врз телевизија и радио, така и во смисла на поседување на телевизија
или радио и дневен весник. Некои испитаници сметаат дека тоа ќе биде полезно и
дека сегашната легислатива е инспирирана од некогашниот страв од воспоставување
на монополи, и дека е неизбежно ширењето, особено на интернет и во областа на
мултимедијата.
5. Испитаниците се согласни дека треба да се напушти приодот еден радиодифузер еден
програмски сервис и да се либерализира регулативата за да им овозможи полесно
отварање на специјализирани суб-канали. Од друга страна, сите се согласни дека
засега, во постоечките околности, не постои деловна логика за влез во таков потфат, се
додека не се расчисти пазарот.
6. Испитаниците сметаат дека на Македонија и се потребни странски инвеститори на
медиумскиот пазар кои ќе донесат и нов квалитет, фокус на публиката, но и ќе бидат
доволно финансиски моќни да се спротивстават на обидите за наметнување политичка
контрола врз нивната уредувачка политика. Од друга страна, испитаниците
предупредуваат на негативните искуства со странски инвеститори, особено во
периодот кога странските инвестиции се користеа, според сите показатели, за враќање
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на нелегално изнесените пари од државата, преку оф-шор фирми регистрирани во
даночни засолништа.
Испитаниците сметаат, за да се избегне сегашната ситуација во која сопствениците
своите медиуми ги користат како поддршка за своите други деловни потфати, треба да
му се дадат поголеми овластувања на регулаторот за разоткривање на вистинските
сопственици. Исто така, некои испитаници сметаат дека треба да се регулира можноста
за издавачи на медиуми да се јават само субјекти на кои издаваштвото и медиумите
им се основна, а не дополнителна дејност.
Поврзано со претходното, испитаниците сметаат дека треба да се разгледаат
можностите за задолжително воведување на акционерство во медиумските компании.
Сепак, предупредуваат дека воведувањето на задолжителна дисперзија на
сопственоста не мора да значи дека ќе се обезбеди плурализам, како и дека должноста
издавачот на медиум да функционира како акционерско друштво не може да
функционира и да биде задолжителна на сите нивоа на покривање.
Околу регулацијата на онлајн доменот, покрај општите закони што регулираат
одредени прашања (навреда и клевета, авторски права, говор на омраза),
испитаниците начелно се согласуваат дека е потребна делумна регулатива. Очигледно
највеќе пречи нивната способност да привлечат дел од огласувачите.
Испитаниците се согласуваат дека примерите од други држави се добра насока и
добри примери што можеме да ги следиме, но не без претходна анализа на нашите
потреби и што користењето на одредени примери би постигнало, односно кои ефекти
би биле постигнати наспроти ефектите што ги посакуваме.
Испитаниците се согласуваат дека регулаторното тело АВМУ нема ниту доволно
законски овластувања и моќ, ниту доволно инструменти за соодветно спроведување на
законските одредби за спречување на медиумскатга концентрација. Покрај потребата
во идните измени на законот да добие такви ингеренции и компетенции, ја
нагласуваат и потребата од соработка и вклучување на други институции и регулаторни
тела, пред се, анти-монополистичките тела и институции.
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