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медиуми www.promedia.mk од денеска е
функционална и достапна за јавноста. Во
моментот Регистарот го сочинуваат 101 онлајн
медиум, кои објавуваат содржини на повеќе
јазици.

Потсетуваме дека главни критериуми кои треба
да ги исполнат онлајн медиумите за да станат
дел од Регистарот се: транспарентно
сопствеништво, објавен импресум, почитување
на стандардите на Кодексот на новинарите,
Повелбата за етичко известување за избори и
Статутот на СЕММ, објавените текстови да се
потпишани од автор, а доколку се преземени од
други медиуми тоа да биде наведено, во
согласност со Законот за заштита на авторски
права.

Главната цел за креирањето на овој Регистар е да
придонесе да се поттикне процесот на
професионализација во работењето на онлајн
медиумите, а со тоа и подобрување на нивниот
кредибилитет, како и препознавање на оние кои
ги почитуваат стандардите наспроти неетичките
кои го нарушуваат угледот на професионалните
онлајн медиуми.

Постапката на креирање на Регистарот се
одвиваше според критериумите усогласени меѓу
СЕММ и ЗНМ по примери од практиката на
развиените демократски општества и Советот на
Европа, а беше консултирана и медиумската и
бизнис заедницата во државата. Освен тоа,
процесот на саморегулација го поддржа и
Стопанската комора на Македонија , којашто
упати апел до своите членки за рекламирање и
огласување само во онлајн медиумите кои се дел
од Регистарот на професионални онлајн
медиуми. Процесот го поздрави Делегацијата на
ЕУ во Скопје, канцеларијата на ОБСЕ во Виена,

http://www.promedia.mk/
https://promedia.mk/rules?lng=mk
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Американската амбасада во Скопје, како и од
Европската федерација на новинари.

Саморегулацијата на медиумите продолжува да
биде заедничка заложба на нашите организации
за доброволно воспоставување критериуми и
придржување до нив во рамките на процес кој е
отворен за јавноста. Оттаму, потсетуваме дека
членството во Регистарот на онлајн медиумите е
менливо и е процес кој тековно ќе се развива.
Ова подразбира дека медиумите кои во 
моментот не се дел од Регистарот, а ги
почитуваат условите за членство ќе може да се
придружат додека, пак, оние кои веќе се дел од
Регистарот, а се потврди дека не ги почитуваат
критериумите за членство и етичките правила
нема да имаат статус на активни членови.

https://civilmedia.mk/category/multikultura/
https://skopje.diplo.de/
https://skopje.diplo.de/
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За да се овозможи вистински дијалог и да се
придонесе кон позитивно зајакнување на
демократијата во земјите низ светот, Фејсбук
презема мерки да се намали ширењето
дезинформации и да се спречи странско мешање
во изборите на начин со што ќе се зголеми
транспарентноста и автентичноста на
рекламирањето.

„Во јуни направивме алатки за транспарентност
кои се глобално поставени и коишто ќе
овозможат огласувачите да добијат авторизација
да објават политички реклами, да стои на нив
квалификација „платено од“ и да ги стават своите
реклами во дигиталната библиотека за реклами
каде ќе се чуваат седум години. Сега овој процес
е услов во 32 дополнителни земји, како Чиле,
Јапонија, Мексико и Индонезија и ќе започнеме
да работиме на зајакнување на нашата
методологија за реклами за избори или
политика. За целосниот список земји што ќе
бидат на листата кога ќе почне политиката на
Фејсбук во средина на март, ве молам посетете
го Help Center. Исто така работиме да ја
зголемиме имплементацијата оваа година
вклучувајќи ги Мијанмар, Бразил и Нов Зеланд.

Авторизација

Секој кој сака да објави реклама за избори или
политика во сите овие земји, ќе мора да го
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потврди својот идентитет со лична карта
издадена од државата и на тој начин да преземат
одговорност за рекламата. Огласувачот ќе може
да одбере негова страница или страница на
некоја организација каде ќе се појави
квалификација „платено од“. Бараме огласувачот
да даде дополнителни информации, како локална
бизнис адреса, локален телефонски број,
електронска пошта или интернет страница ако
одберат да одат со оваа опција. Овие барања ги
именуваат како одговорни за содржината самите
огласувачи и важат и за Фејсбук и за Инстаграм.

Авторизацијата може да одземе неколку денови
за да се подготви огласувачот да започне со овој
процес и поради тоа треба да се започне сега со
процедурата за да се избегне доцнење на
рекламите.

Библиотека со реклами и API

Авторизираните огласувачи ќе ги имаат сите
нивни реклами и информациите што се
употребени за да се утврди нивната одговорност,
во посебна библиотека за реклами каде ќе се
чуваат седум години. Тука, тие ќе може да
дознаат повеќе за рекламата, како на пример
колку луѓе се опфатени од неа и колку е
потрошено, потоа демографски податоци за
возраста, полот и локацијата за луѓето што ја
виделе рекламата.

Ние знаеме дека не можеме да го заштитиме
изборниот процес сами па поради тоа нудиме на
истражувачи, академици, новинари и јавноста да
имаат увид во Ad Library API за да истражуваат и
анализираат за политичкото рекламирање. Сега,
рекламите на 32 земји ќе бидат додадени во Ad
Library API. Како дополнување ќе претставиме  Ad
Library Report за секоја од земјите кон крај на
април. Овој извештај ќе овозможи збирен

https://www.facebook.com/ads/library/api
https://www.facebook.com/ads/library/report/
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преглед на рекламите и потрошеното во
библиотеката со реклами. Овој извештај ќе биде
на располагање во формат за симнување од
интернет.

Можете да прочитате повеќе за нашата
транспарентност за алатките за реклами овде.
Нашата политика за реклами за време на избори
и политика се прикажани овде а на  Help Center
може да видете како овие реклами предизвикале
интерес во други земји“, се вели во
соопштението.

https://www.facebook.com/business/help/2405092116183307?id=288762101909005
https://www.facebook.com/policies/ads/restricted_content/political
https://www.facebook.com/business/help/313752069181919
https://civilmedia.mk/category/multikultura/
https://skopje.diplo.de/
https://skopje.diplo.de/
http://www.ned.org/
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