
Амандмани
на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Амандман I
Во членот 9 се додава нов став:
„(1) Работата на Агенцијата е јавна.“

Образложение
Во препораките и Декларацијата на Комитетот на Министри за управување на медиуми
од јавен сервис, усвоена од страна на Комитетот на министри на 15 февруари 2012
година на 1134-от состанок на заменици- министри, како и со Препораката на Комитетот
на министри од земјите-членки за управување со медиуми од јавен сервис, усвоена од
страна на Комитетот на министри на 15 февруари 2012 година, на 1134-от состанок на
заменици- министри еден од главните принципи врз кој треба да се засноваат
медиумските регулаторни тела е транспарентноста во работењето. Македонија како
земја членка на Советот на Европа презема обврска да ги почитува овие обврски. Освен
тоа во постојниот Закон за радиодифузна дејност работата на Советот за
радиодифузија е јавна. Нема никаква причина со новиот закон да се избрише ова
решение.

Амандман II
Во членот 14 се додава нов став 11 кој гласи:
„(11) Членовите на Советот се избираат со двотретинско мнозинство од вкупниот број
на пратеници.“

Образложение
Водечки принцип врз кој земјите членки на Советот на Европа треба да го почитуваат
при формирањето на регулаторните тела на медиумите е дека тие треба да се
независни од политичко влијание. Со ова решение се обезбедува поголем степен на
консензус помеѓу политичките партии во Собранието во однос на тоа кои кандидати
можат да го исполнат условот на стручност и компетентност. Освен тоа, ваква
препорака даде експертот на Советот на Европа, Бернхард Мовес, во анализата на
предлогот на овој закон.

Амандман III
Член 117 се менува и гласи:

Овластени предлагачи на членови на Програмскиот совет на МРТ

(1) Членовите на Програмскиот совет на МРТ ги именува и разрешува Собранието на
Република Македонија на предлог на следниве овластени предлагачи:

- Интеруниверзитетска конференција предлага кандидати за два члена;
- Националната установа Албански театар предлага кандидат за еден член;
- Национална установа Турски театар предлага кандидат за еден член;
- Мнозинското здружение на  новинари предлагаат кандидати за два члена;
- Здружение на единиците на локална самоуправа предлага кандидати за два

члена;



- Адвокатска комора на Република Македонија предлага кандидат за еден член;
- Стопанска Комора на Република Македонија предлага каднидат за еден член;
- Заедницата на инвалидските организации предлага кандидат за еден член
- Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република

Македонија предлага кандидати за два члена.

Образложение

Понуденото решение за структурата за именување во Програмскиот совет на МРТ
ризикува да биде тешко политизирано. Ваквото решение е во спротивност со
европските стандарди, кои инсистираат органите на јавниот сервис да бидат независни
од какво било политичко влијание. Новиот текст го зајакнува политичкото влијание во
Програмскиот совет на МРТВ. Ваквото решение го зголемува политичкото влијание на
партиите во работата на МТВ. Со тоа државата не ја исполнува обврската да гарантира
соодветна рамнотежа помеѓу независноста и одговорноста на медиумите на јавниот
сервис. Овој дел од законот, не само што е во спротивност со европските стандарди,
Препораката и Декларацијата на Комитетот на министри за управување со медиуми од
јавен сервис, усвоени од страна на Комитетот на министри на 15 февруари 2012 година,
на 1134-от состанок на заменици-министри, туку е уште порестриктивен и од сегашното
законско решение, Законот за радиодифузна дејност. Во постојниот Закон за
радиодифузна дејност, мнозинство во Советот немаат 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. Со силно политичко влијание МРТ наместо јавен
сервис на граѓаните, ќе биде сервис на владејачките партии. Овој факт е нотиран и во
извештаите за прогрес на Македонија од Европската комисија и ОБСЕ за медиумското
покривање на локалните избори во 2013 година.
Со ваквите промени ќе се овозможи намалување на влијанието на власта при изборот
на членовите на Советот, а воедно ќе се овозможи поголем опфат на предлагачи и
подобра застапеност на претставници на граѓанското општество во Програмскиот совет.

Амандман IV
Во член 135 додаваат два нови става број 4 и 5 кои гласат:
(4) „Годишниот буџет на МРТ секоја календарска година се формира од два индикатора,
процентот на наплата на радиодифузната такса во претходната година и преостанатиот
дел од средствата потребни за финансирање на МРТ се обезбедува од буџетот на РМ,
како посебна ставка дефинирана за финансирање на јавниот сервис“.

(5) „Средствата од издвоени од Буџетот на РМ за финансирање на МРТ се делат на 12
еднакви рати и се слеваат по автоматизам на сметката на МТВ најдоцна до 5-ти во
месецот“.

Став три алинеја три брише.
Став три алинеја два, после зборот „радиодифузија“ зборот „и“ се брише и место
запирка се става точка.

Образложение:

Предлог Законот за аудиовизуелни медиумски услуги не нуди јасен одговор како ќе се
обезбеди стабилно и независно финансирање на јавниот сервис. Ако преовладува
ставот дека главен извор на финансирање треба да биде радиодифузната такса, тогаш



потребно е да се предвидат механизми со кои ќе се гарантира целосна наплата на
истата. Во случај да се повтори сегашната пракса со низок процент на наплата на
таксата, МРТВ ќе продолжи да биде финансиски зависна од извршната власт. Оваа
варијанта се предлага со цел да се поттикне системот на наплата на таксата.
Недозволиво е под превезот на санациона програма Владата со години да одвојува
огромни средства за сервисот, при што најголемиот дел од парите се трошат за плати
наместо за програмска содржина. Во ситуација кога јавниот сервис се финансира
директно од јавни пари, тогаш потребно е да го отстапи комерцијалното рекламирање
на приватните медиуми.

Бришењето на алинеја три од став три односно Агенцијата за медиуми како корисник на
радиодифузна такса е барање на ОБСЕ.

Амандман V
Во член 140 став 1 се менува и гласи:
(1) „Средства од наплатената радиодифузна такса се распоредуваат на следниов
начин:

- 80,5% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на
програмите и за техничко-технолошки развој; и

- 19,5% за ЈП МРД за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна
мрежа“.

Образложение:

Сметаме дека со ова ќе се зголемат приходите на МРТ со што ќе се обезбеди
институционална независност на јавниот сервис.


