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ВМРО-ДПМНЕ ПРЕДЛАГА ЗАКОН ЗА ВЛАДИНИТЕ КАМПАЊИ

ВЛАДИНИТЕ ПОЛИТИКИ ДА СЕ ПРОМОВИРААТ ПРЕКУ ИНФОРМАТИВНИ
КАМПАЊИ
ВМРО-ДПМНЕ, на работната група, на партиите во понеделникот им доставила предлог-закон
за владините реклами во медиумите, кои моментално се под мораториум. Во законот се
регулира оправданоста на информативните кампањи на Владата и на јавните институции кои,
според предлагачот, треба да го заштитат и унапредат јавното информирање.
Во предлогот е наведено дека
информативни кампањи можат да објават и
емитуваат сите видови медиуми кои се
регистрирани како трговски друштва и
имаат усвоено саморегулаторен акт.
Законот $ дава нови надлежности на
Агенцијата за медиумите, кои не се
предвидени во Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАНИЕ НА ВЕСТ
КЛИКНИ ЗА ПРЕТПЛАТА

"Агенцијата ги одобрува информативните
кампањи во медиумите, ги дистрибуира и
утврдува цена за нивното емитување, како и
пресметува удели и проценти на учество на
пазар на медиумите", стои во предлогот на
ВМРО-ДПМНЕ.
Како прашање од јавен интерес, за кое Владата и институциите може да спроведат
информативна кампања во медиумите, во законот се наведени информациите за правата и
интересите на граѓаните поврзани со рокови, како и тековните и идните владини политики.
"Информирање на јавноста за целите, очекуваните резултати или за причините за тековните
идните владини политики, програми, проекти или услуги, вклучувајќи ги и фискалните
политики", стои во членот 5, став еден, алинеја 3 од законот.
Како оправдани ќе се сметаат и кампањите за промоција на каква било економска активност
или плановите на Владата за поддршка на економската активност.
За спроведување на информативна кампања без дозвола на Агенцијата за медиумите, во
предлог-законот е предвидено глоба за Владата и за јавните институции до три илјади евра.
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ЗНМ: Законот за кампањите ја легализира корупцијата во медиумите
Здружението на новинарите на Македонија и Самостојниот синдикат на новинари се против
предложениот закон од ВМРО-ДПМНЕ за регулирање на владините реклами кој, според нив,
претставува брутален напад врз независноста на медиумите.

Пишува Лејла САБИТ - Некој ја има,
ја добива, ја заслужува......

"Со законот се прави упад врз мисијата,
финансирањето и уредувачката политика на
медиумите", вели Насер Селмани,
претседател на ЗНМ.
Според него, предлогот на владејачката
партија ја убива смислата за постоење на
медиумите во едно демократско општество
и изразува страв и недоверба кон работата
на медиумите.
"Вистинската цел на кампањите е медиумите
да ги заборават граѓаните, јавниот интерес и
демократијата и да бидат огласна табла за
фалење на владините политики", рече Селмани.
Тој тврди дека со законот, власта со јавни пари планира да ја легализира, прошири и да ја
надгради корупцијата во медиумите, со цел да ги контролира и да ја задуши секоја критика во
нив.

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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МАСК: „МОДЕЛОТ 3“ НА „ТЕСЛА
МОТОРС“ ЌЕ СЕ ЛАНСИРА ВО ДВЕ
ФАЗИ
Најновото возило на компанијата "Тесла
Моторс" ,што денеска треба да биде ...

