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ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ: Не смее да се дозволи закон за државно
рекламирање во медиумите
Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), Македонскиот институт за медиуми
(МИМ) и Советот за етика во медиумите (СЕММ) уште еднаш силно го истакнуваат своето спротивставување на евентуалните измени на членот 102 од
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со кои би било дозволено рекламирање на јавни институции во медиумите.

ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ сметаат дека е недозволиво состојбата во медиумската индустрија да биде вратена на нивото од пред четири години кога со
државни средства, на нетранспарентен начин беа плаќани астрономски суми во медиумите без никакви критериуми. Таа пракса на која се противевме беше
оценета како лош пример за државен поткуп на медиумите и придонесе за влошување на состојбата во медиумите и зголемување на пристрасноста во нивното
известување, се наведува во заедничкото соопштение.

Како што соопштија, оваа реакција на четирите организации следи по вчерашната најава на премиерот Зоран Заев дека „во скоро време ќе биде даден предлог
од МИОА за укинување на членот 102, односно негова промена за да може да ги помогнеме медиумите преку остварување договори со јавни претпријатија,
општини и слично, во делот на нивната транспарентност и спроведување на нивните одлуки како што се седниците на управни одбори, на совети итн.".

– Потсетуваме дека оваа изјава на претседателот на Владата е во спротивност со владините политики, но и со претходните изборни ветувања на СДСМ дека
нема да има јавни пари во приватни медиуми кои многу пати и јавно биле повторувани, се истакнува во заедничкото соопштение.

ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ сметаат дека доколку ваквиот предлог биде прифатен нема да донесе никакво подобрување на состојбата во медиумите и
слободата на информирање, туку напротив дополнително ќе го поремети и онака ранливиот медиумски пазар и ќе го засили клиентелизмот.
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– Да се потсетиме дека парите на граѓаните завршуваа на приватни сметки, но не се трошеа за подобрување на квалитетот на програмата и содржини од јавен
интерес, ниту за поголеми плати на медиумските работници, нагласуваат во заедничкото сопштение.

ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ не се против одредена финансиска поддршка за медиумите, чија што основна задача треба да биде штитење на јавниот интерес и
на интересот на граѓаните.

– Сепак, сметаме дека таа помош треба да произлезе од претходна јавна дебата и да се води од начелото – „помош за професионалното новинарство", односно
финансиските средства исклучиво да смеат да се користат за проекти од јавен интерес, врз основа на претходни јавни конкурси и за подобрување на социо-
економската состојба на новинарите и медиумските работници, наведуваат ССНМ, ЗНМ, МИМ и СЕММ.
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Рашковски купил уште еден систем, налик на свој изум за „...

Што се чита во комшии?

1.

Како за две недели се распадна внимателно градениот имиџ...

2.

Кансел културата стигна и во Босна

3.

Кафанска (пре)сметка

4.

Испаднавте во Серија Б? Епа дрнкајте се 12 часа со автобус

5.

80 нешта за Боб Дилан на неговиот 80-ти роденден

Извор: 

Крај на илузиите на Израел

Главниот преовладувачки консензус меѓу Израелците, според кој палестинскиот национализам е поразен (и со тоа ставот дека повеќе не е потребно
политичко решение за конфликтот), сега е срушен.
повеќе

Загрозување на културното наследство

Aнгел Наков
Мaкедонија – европска депонија?

https://www.mkd.mk/zabavno/domashna/supergordi-sme-so-tamara-po-nejzinata-izvedba?qt-editorial=0#qt-editorial
https://www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/rashkovski-kupil-ushte-eden-sistem-nalik-na-svoj-izum-za-biometriska
https://www.mkd.mk/makedonija/sudstvo/rashkovski-kupil-ushte-eden-sistem-nalik-na-svoj-izum-za-biometriska
https://off.net.mk/
https://off.net.mk/zhivot-i-zabava/brak/kako-za-dve-nedeli-se-raspadna-vnimatelno-gradeniot-imidzh-na-bil-gejts?utm_source=mkd.mk&utm_medium=block-sidebar&utm_campaign=vo-komshii
https://off.net.mk/vesti/balkan/kansel-kulturata-stigna-i-vo-bosna?utm_source=mkd.mk&utm_medium=block-sidebar&utm_campaign=vo-komshii
https://off.net.mk/lokalno/balkanshtina/kafanska-presmetka?utm_source=mkd.mk&utm_medium=block-sidebar&utm_campaign=vo-komshii
https://off.net.mk/offside/fudbal/ispadnavte-vo-serija-b-epa-drnkajte-se-12-chasa-so-avtobus?utm_source=mkd.mk&utm_medium=block-sidebar&utm_campaign=vo-komshii
https://off.net.mk/bookbox/80-neshta-za-bob-dilan-na-negoviot-80-ti-rodenden?utm_source=mkd.mk&utm_medium=block-sidebar&utm_campaign=vo-komshii
https://off.net.mk/
https://ads.mkd.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6637__zoneid=8__cb=af15c09386__oadest=https%3A%2F%2Fwww.makpetrol.com.mk%2F
https://ads.mkd.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6635__zoneid=11__cb=5b5bca6dd3__oadest=https%3A%2F%2Fwww.verna.mk
https://ads.mkd.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6926__zoneid=9__cb=f39ce44b90__oadest=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F33M6REy
https://www.mkd.mk/kolumni/kraj-na-iluziite-na-izrael


Информации

Маркетинг
Импресум
Контакт

Индекс

Македонија
Спорт
Свет
Забава
Колумни
Коментар
Култура
Кујна

Пријатели

Off.net.mk
Synapse

Контакт

Издавач:  Портал њуз ДОО

Телефони:

02 / 3256-696  •  02 / 3256-956
078 / 219-341  •  078 / 219-342

E-mail: contact@mkd.mk

Сите написи се користат само за лично информирање. Преземање, нивно користење и реемитување се можни само со посебен договор со основачот на
порталот.

© 2020 МКД.мк Designed and developed by Hosted by GOHOST.MK

 

https://ads.mkd.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6541__zoneid=5__cb=805651fa1f__oadest=https%3A%2F%2Fwww.evnonline.mk%2Findex%2Fevnhome
https://ads.mkd.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=3546__zoneid=7__cb=3de01d5fae__oadest=https%3A%2F%2Fmia.mk%2F
https://www.mkd.mk/sites/all/themes/mkd/pdf/Marketing-MKD-2020.pdf
https://www.mkd.mk/impresum
mailto:mkd@mkd.mk
https://www.mkd.mk/makedonija
https://www.mkd.mk/sport
https://www.mkd.mk/svet
https://www.mkd.mk/zabava
https://www.mkd.mk/kolumni
https://www.mkd.mk/komentar
https://www.mkd.mk/kultura
https://www.mkd.mk/kujna
https://off.net.mk/
http://synapse.com.mk/mk/index.php
mailto:mkd@mkd.mk
https://www.mkd.mk/
https://off.net.mk/
https://www.gohost.mk/

