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Јавните кампањи во медиумите треба да
се бесплатни, порачуваат македонските
новинарски здруженија

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), Самостојниот синдикат на новинари и медиумски

работници (ССНМ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Советот за етика во медиумите (СЕММ)

реагираат на најавата на Владата за враќање на праксата на плаќање на медиумски кампањи со јавни

пари во приватните медиуми.

Најавите од Владата се дека се планира менување на медиумската регулатива во делот кој се однесува

на забраната за рекламирање од централната и локалната власт во медиумите, поточно членот 102 од

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) со што би се дозволило

емитување емитување на кампањи нарачани и платени од страна на јавните институции и за нив би бил

откупен рекламен простор за емитување во приватните медиуми.

Според новинарските и медиумските здруженија, праксата во ЕУ земјите кои имаат поголема демократска

традиција е целосна забрана за платено политичко рекламирање и за време и надвор од избори.

„Таквата забрана се оправдува со фактот дека радиодифузерите имаат големо  влијание на формирање

на јавното мислење, а истовремено времето за емитување на политичко-пропагандни пораки на

телевизијата чини многу пари. На тој начин оние центри на моќ кои имаат пристап до поголеми ресурси,

посебно политичките партии кои се дел од власта се во поповолна ситуација од останатите партии, но и

граѓански организации и движења, со што се остава простор за дискриминација. Регулирањето на овие

прашања во оваа насока со закон се исклучително ризични на долг рок, зашто ќе се воспостави пракса од

која веројатно нема да отстапи која било влада во иднина, а тоа може трајно да ја загрози улогата на

медиумите“, велат здруженијата.

Тие напоменуваат дека во најголем дел од европските држави јавните соопштенија поврзани со теми

важни за животот на граѓаните се бесплатни, а кај медиумите, вклучувајќи го и јавниот сервис, треба да

има свест за општествена одговорност да објавуваат ваков тип на содржина.
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[Видео] Владата упорно ќе
продава земјиште, ВМРО-ДПМНЕ
упорно ќе го блокира законот

МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

„Секако, од медиумите се очекува сами да проценат дали пораките во овие кампањи или соопштенија се

важни за здравјето или безбедноста на граѓаните и бесплатно да ги емитуваат, но не и да им да им биде

откупен рекламниот простор со јавни пари, зашто на тој начин може да се влијае на нивната независност“,

објаснуваат здруженијата.

Од ЗНМ, ССНМ, МИМ и СЕММ сметаат дека помош во работата на медиумите може да се направи преку

политика на дополнително намалување на давачките на медиумите кон државата, како концесии, даноци,

придонеси, како и преку поддршка на проекти од јавен интерес за производство на квалитетна медиумска

содржина на јавен конкурс со прецизни критериуми и транспарентност при одлучувањето.

„На овој начин, би се поттикнале професионални новинарски содржини преку кои полза би имале

граѓаните, а на долг план би се подобрила и медиумската програма зашто ќе остави простор медиумите

да се натпреваруваат со квалитет, истражувања за корупција, анализи, документарци и едукативни

содржини. Така повторно би се избегнала можната врска на политиката и медиумите, што опстојува како

ризик, доколку се дозволи директно плаќање преку јавните кампањи“, дополнуваат тие.

Новинарските и медиумските организации повторно предупредуваат дека праксата со платени јавни

кампањи во приватни медиуми се покажа како исклучително штетна во минатото, бидејќи со пари на

граѓаните се вршеше притисок кон медиумите на нивната уредувачка политика.

„Во исто време преку овој систем се изигруваше јавниот интерес кој често беше на штета на граѓаните, а

во полза на политичките партии што беа на власт. Освен ова, враќањето на оваа пракса дополнително

може да го загрози кревкиот медиумски пазар на кој веќе се влијае преку јавни средства, пред сè преку

платената политичка програма предвидена во Законот за избори, која се однесува на партиските кампањи

пред избори кои се плаќаат од државниот буџет и претставуваат значителен процент од вкупниот годишен

буџет на медиумите во нашата земја“, заклучуваат од ЗНМ, ССНМ, МИМ и СЕММ.

 

0

 

0

„Живееме во неизвесни
времиња“ – за менталното
здравје и (пост)пандемијата
со професорката Софија
Георгиевска

04/06/2021  0

#ИнстаИлустрации – Јана
Марковиќ

03/06/2021  0

МЗ: Започна вакцинација на
хронично болните од 20 до 40
години

03/06/2021  0

[Видео] Владата упорно ќе
продава земјиште, ВМРО-
ДПМНЕ упорно ќе го блокира
законот

03/06/2021  0

19 нови случаи и шест
починати лица од Ковид-19
изминатово деноноќие

03/06/2021  0

Катерина Димитровска
промовираше „Глупости“  

03/06/2021  0

https://www.radiomof.mk/zhiveeme-vo-neizvesni-vreminja-za-mentalnoto-zdravje-i-postpandemijata-so-psihologot-sofija-georgievska/
https://www.radiomof.mk/instailustracii-jana-markovikj/
https://www.radiomof.mk/mz-zapochna-vakcinacija-na-hronichno-bolnite-od-20-do-40-godini/
https://www.radiomof.mk/natprevar-za-najdobar-biznis-plan-povik-za-srednoshkolci-pretpriemachi/
https://www.radiomof.mk/vladata-uporno-kje-prodava-zemjishte-vmro-dpmne-uporno-kje-go-blokira-zakonot/
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B8+%D0%B2%D0%BE+%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0+%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%B5+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%2C+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0:%20https://www.radiomof.mk/javnite-kampanji-vo-mediumite-treba-da-se-besplatni-porachuvaat-makedonskite-novinarski-zdruzhenija/%20-%20via:@RadioMOF
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.radiomof.mk%2Fjavnite-kampanji-vo-mediumite-treba-da-se-besplatni-porachuvaat-makedonskite-novinarski-zdruzhenija%2F
http://plus.google.com/share?url=https://www.radiomof.mk/javnite-kampanji-vo-mediumite-treba-da-se-besplatni-porachuvaat-makedonskite-novinarski-zdruzhenija/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.radiomof.mk/javnite-kampanji-vo-mediumite-treba-da-se-besplatni-porachuvaat-makedonskite-novinarski-zdruzhenija/&title=%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%9A%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%20%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8,%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://www.radiomof.mk/zhiveeme-vo-neizvesni-vreminja-za-mentalnoto-zdravje-i-postpandemijata-so-psihologot-sofija-georgievska/
https://www.radiomof.mk/zhiveeme-vo-neizvesni-vreminja-za-mentalnoto-zdravje-i-postpandemijata-so-psihologot-sofija-georgievska/
https://www.radiomof.mk/instailustracii-jana-markovikj/
https://www.radiomof.mk/instailustracii-jana-markovikj/
https://www.radiomof.mk/mz-zapochna-vakcinacija-na-hronichno-bolnite-od-20-do-40-godini/
https://www.radiomof.mk/mz-zapochna-vakcinacija-na-hronichno-bolnite-od-20-do-40-godini/
https://www.radiomof.mk/vladata-uporno-kje-prodava-zemjishte-vmro-dpmne-uporno-kje-go-blokira-zakonot/
https://www.radiomof.mk/vladata-uporno-kje-prodava-zemjishte-vmro-dpmne-uporno-kje-go-blokira-zakonot/
https://www.radiomof.mk/19-novi-sluchai-i-shest-pochinati-lica-od-kovid-19-izminatovo-denonokjie/
https://www.radiomof.mk/19-novi-sluchai-i-shest-pochinati-lica-od-kovid-19-izminatovo-denonokjie/
https://www.radiomof.mk/katerina-dimitrovska-promovirashe-gluposti/
https://www.radiomof.mk/katerina-dimitrovska-promovirashe-gluposti/
https://www.radiomof.mk/instailustracii-jana-markovikj/
https://www.radiomof.mk/mz-zapochna-vakcinacija-na-hronichno-bolnite-od-20-do-40-godini/
https://www.radiomof.mk/natprevar-za-najdobar-biznis-plan-povik-za-srednoshkolci-pretpriemachi/
https://www.radiomof.mk/vladata-uporno-kje-prodava-zemjishte-vmro-dpmne-uporno-kje-go-blokira-zakonot/


6/4/2021 Јавните кампањи во медиумите треба да се бесплатни, порачуваат македонските новинарски здруженија

https://www.radiomof.mk/javnite-kampanji-vo-mediumite-treba-da-se-besplatni-porachuvaat-makedonskite-novinarski-zdruzhenija/ 3/3

Embed View on Twitter

Tweets by  @RadioMOF

13h

#ИнстаИлустрации - Јана Марковиќ: 
radiomof.mk/instailustraci… - via:@RadioMOF 
  

 

Uploaded "Јасно и Гласно S03E06: Се уморија ли 
граѓаните од протестирање?" to @mixcloud 
mixcloud.com/radioMOF/%D1%9… listen now! 
  

Радио МОФ
@RadioMOF

#ИнстаИлустрации - Јана Марковиќ
Јана Марковиќ е студентка на Факултетот за…
radiomof.mk

Радио МОФ
@RadioMOF

radiomof

 
Follow on Instagram

За нас · Програма · Импресум · Контакт

Радио МОФ е непрофитен медиум. За да ви обезбедиме објективно и професионално информирање добиваме поддршка од повеќе организации. Содржините објавени на медиумот не ги изразуваат нивните
ставови или ставовите на Младински образовен форум и се професионални медиумски содржини креирани од редакцијата на Радио МОФ.

Load More...

https://publish.twitter.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRadioMOF
https://twitter.com/RadioMOF
https://twitter.com/RadioMOF
https://support.twitter.com/articles/20175256
https://twitter.com/RadioMOF/status/1400516884601225219
https://twitter.com/hashtag/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%98%D0%BB%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8?src=hash
https://t.co/LNDh7Uj0O3
https://twitter.com/RadioMOF
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1400516884601225219
https://twitter.com/mixcloud
https://t.co/cf5ZNFePHS
https://twitter.com/RadioMOF
https://twitter.com/RadioMOF
https://t.co/LNDh7Uj0O3
https://twitter.com/RadioMOF
https://twitter.com/RadioMOF
https://www.instagram.com/radiomof/
https://www.instagram.com/radiomof/
https://www.radiomof.mk/za-nas/
https://www.radiomof.mk/programa/
https://www.radiomof.mk/impresum/
https://www.radiomof.mk/kontakt/
https://www.instagram.com/p/CPqWbvhLEbw/
https://www.instagram.com/p/CPqAkRHl0tw/
https://www.instagram.com/p/CPp3EYali2r/
https://www.instagram.com/p/CPnUrowrxbN/
https://www.instagram.com/p/CPkwDzRLhxO/
https://www.instagram.com/p/CPjNCFErms9/
https://www.instagram.com/p/CPiGCesrEvt/
https://www.instagram.com/p/CPf9syArNHu/
https://www.instagram.com/p/CPfmU8xrFVS/
https://www.instagram.com/p/CPeUQTSL71A/
https://www.instagram.com/p/CPbnXAwrjlG/
https://www.instagram.com/p/CPasACELcRo/
https://www.instagram.com/p/CPaRmm3ruM1/
https://www.instagram.com/p/CPYSFzGrT3P/
https://www.instagram.com/p/CPX-VxslyAZ/
https://www.instagram.com/p/CPVlhyDLXzW/
javascript:void(0);

