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1. Вовед
Состојбата со медиумите во Македонија изминатите десетина години бележеше константно влошување, што најевидентно се отсликуваше низ пристрасното, необјективно, често и демонизирачко
известување на одредени медиуми за опозицијата и фаворизирање на претходната власт. Некои од
тие медиуми имаа и сè уште имаат голем удел во гледаноста, а со тоа и значително влијание врз формирањето на јавното мислење, па оттука и врз изборните резултати.
Токму затоа, прашањето како во иднина да се спречи евентуално повторување на праксата на
ексклузивна и привилегирана позиција на одредени политички центри на моќ, како и пропагандистичко претставување на одредени политички партии и идеолошки мислења преку медиумите, е
еден од клучните проблеми вo медиумската сфера во Македонија. За време на избори, правичното,
избалансирано и непристрасно известување претставува законска обврска на јавниот радиодифузен
сервис и на комерцијалните медиуми, но проблемот e изразен и хронично се провлекува, особено
надвор од изборните периоди.
Правичното и разнолико известување, како и изразувањето на различни политички и идеолошки
групи, вклучително и на гледиштата и интересите на малцинските групи преку медиумите,1 се некои
од клучните професионални и етички стандарди кои може да придонесат кон постигнување на политичкиот плурализам во медиумите. Политичкиот плурализам е поширок концепт кој се однесува
на „капацитетите и можностите на сите социјални сегменти, со нивните различни политички/идеолошки гледишта и интереси да ја адресираат, односно да стигнат до публиката преку медиумите“.
Дефиницијата го опфаќа и “спектарот политички и идеолошки гледишта, мислења и интереси што се
пренесени и презентирани во медиумите.“2
Политичкиот плурализам вклучува повеќе димензии: правни, социо-демографски и економски.
Oва истражување ќе се фокусира само на правните аспекти, односно на прашањето дали во Македонија постои ефикасна законска рамка и институции, под кои подразбираме и регулаторни и саморегулаторни, кои ефикасно ќе ги спроведуваат законските и професионалните начела за поттикнување
и обезбедување на политички плурализам во медиумските содржини, особено надвор од изборни
периоди.
Истражувањето ќе понуди анализа на тоа како е регулирано прашањето со политичкиот плурализам и како тоа се одразува врз медиумските содржини, особено вестите, на петте терестријални
комерцијални телевизии на национално ниво и на јавниот сервис во Македонија, споредено со меK. U. Leuven et All, Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States – Towards a Risk-Based Approach,
European Commission Directorate-General Information Society and Media, Preliminary Final Report, Leuven, 2009. Достапно на: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/final_report_09.pdf. Стр. 12.
2
Ибид. Стр. 34 -80.
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ханизмите за поттикнување на политичкиот плурализам во Хрватска и во Велика Британија. Одделни
професионални стандарди чија цел е поттикнување на политичкиот плурализам при известувањето
кај медиумите во Хрватска се опфатени со медиумските закони, поради што оваа земја со блиско
историско и политичко минато беше избрана како пример за анализа. Низ призмата на британскиот
модел за медиумска регулација, кој иако е многу покомплексен и поинаков, ќе посочиме на регулаторните механизми за обезбедување на политичкиот плурализам во ТВ-известувањето во држава со
долга демократска и медиумска традиција.
Целта на ова истражување е да се идентификуваат решенија и механизми во други држави кои би
биле корисни за поттикнување и заштита на политичкиот плурализам во медиумските содржини кај
комерцијалните телевизии и јавниот сервис во Македонија.
Во текстот ќе бидат посочени европските стандарди и принципи кои се однесуваат на политичкиот плурализам, по што ќе биде направен осврт на законската рамка за комерцијалните телевизии и за јавните
сервиси во и надвор од изборни периоди, а ќе биде анализирана и улогата на регулаторните и на саморегулаторните механизми за обезбедување политички плурализам во медиумските содржини на ТВ-каналите.
Истражувањето беше спроведено во периодот од април до октомври 2017 година, а беа анализирани законските решенија во сите три држави кои се однесуваат на политичкиот плурализам, меѓународните документи и стандарди, истражувања, анализи, извештаи и други публикации од национални, регионални и европски медиумски организации, како и секундарни податоци од релевантни
извори. За потребите на истражувањето беа спроведени и седум интервјуа со експерти од Македонија (4), Хрватска (1) и Велика Британија (2).

2. Политичкиот плурализам во европската медиумска политика
Македонија, како земја членка на Советот на Европа и со кандидатски статус за членка на Европска
Унија, е обврзана да ги почитува препораките и резолуциите донесени од Комитетот на Министри
при Советот на Европа и на Европската Унија, кои содржат насоки што се однесуваат на медиумскиот
плурализам и на различноста. Политичкиот плурализам е суштински аспект од медиумскиот плурализам и претставува предуслов за заштита и функционирање на демократските општества и за добро
информирано граѓанство.3
Некои од клучните се Препораката (2007)2 за медиумскиот плурализам и разновидност на медиумската содржина,4 како и Препораката (99)1 за мерките за промоција на политичкиот плурализам.5
Имајќи го предвид значењето на регулаторното тело во промоцијата на медиумскиот плурализам, Препораката (2000)23 за независност и функционирање на регулаторните власти во радиодифузниот
сектор6 ги детерминира суштинските насоки што треба да се имплементираат за да се обезбеди независност на регулаторот (назначување членови во составот на ова тело и неговото функционирање, финансиската независност, моќ и надлежности, отчетност пред јавноста). Во целиот корпус на препораки за
медиумската сфера значајно е што во повеќето се потенцира важноста од независност на јавниот сервис,
а особено преку Резолуцијата бр. 1(1994) за Иднината на јавната радиодифузија7 и Препораката R
(96) 10 на Советот на Европа за гарантирање на независноста на јавниот радиодифузен сервис.8
K.U. Leuven et All, Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States – Towards a Risk-Based Approach,
European Commission Directorate-General Information Society and Media, Preliminary Final Report, Leuven, 2009. Достапно на: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/final_report_09.pdf. Стр. 44.
4
Council of Europe, Recommendations and declarations of the Committee of Ministers of the Council of Europe in the field of media and
information society, Media and Internet Division Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Strasbourg, July 2015. Достапно на:
https://rm.coe.int/1680645b44. Стр. 127-131.
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Ибид. Стр. 82-85.
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Council of Europe, Recommendation Rec (2000) 23 of the Committee of Ministers to member states on the independence and functions
of regulatory authorities for the broadcasting sector. Достапно на: https://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_r2000_23_regulatory_authorities_201200_tcm6-4442.pdf.
7
Council of Europe, Recommendation Rec (2000) 23 of the Committee of Ministers to member states on the independence and functions
of regulatory authorities for the broadcasting sector. Достапно на: https://www.ebu.ch/CMSimages/en/leg_ref_coe_r2000_23_regulatory_authorities_201200_tcm6-4442.pdf.
8
Council of Europe, Recommendation No. R (96)10 of the Committee of Ministers to member states on the guarantee of the independence
of public service broadcasting. Достапно на: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168050c770.
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Во ова истражување ќе бидат анализирани правните аспекти на политичкиот плурализам што се
елаборирани во студијата „Индикатори за медиумскиот плурализам во државите членки“.9 Тие го
оценуваат постоењето и ефикасноста на регулаторните механизми кои, од една страна, овозможуваат пристап до медиумите на различни политички актери и групи, а од друга, го заштитуваат правото
на публиката да биде информирана на правичен начин и за широк спектар на политички гледишта
во општеството. За да се постигне политичкиот плурализам во еден медиумски сектор, треба да се
одржува баланс меѓу политичките влијанија и уредувачката независност на медиумите. Ризикот од
политичка пристрасност може да се менаџира преку структурални механизми, како на пример пропорционална застапеност на различни политички групи во менаџментот или управните одбори на
медиумските компании, и преку стандарди на однесување, како на пример правично, балансирано
и непристрасно политичко известување. Студијата реферира токму на Препораката (2007)2 која препорачува медиумите да ѝ понудат на публиката разновидна медиумска содржина што ќе поттикне
критичка дебата и ќе го зголеми широкото учество на оние кои им припаѓаат на сите заедници и генерации.10 Во однос на правниот аспект, постојат повеќе ризици за политичкиот плурализам,11 меѓу кои
се: неможноста регулаторната рамка да ја спречи прекумерната или ексклузивната застапеност
или промоција на политичките верувања и идеологии на владејачките партии во медиумите или да
ги спречи преференциите на уредувачката политика и позитивното/пропагандистичко покривање на
избраните политички партии; отсуството или недоволното медиумско преставување на одредени политички или идеолошки мислења и позиции во општеството; прекумерното присуство на медиумите
кои се финансиски доминирани и управувани од политички личности и/или од политички партии;
неможноста регулаторниот и институционалниот систем да го спречат игнорирањето на одредени
политички групи и идеолошки заедници од јавната дебата и изборите итн.
Медиумската регулатива во Македонија, de jure, генерално ги следи европските препораки кои се
однесуваат на политичкиот плурализам во известувањето кај телевизиите, но проблемите се појавуваат при нејзината примена во пракса. Законските одредби преку кои се поттикнува политичкиот
плурализам надвор од изборни периоди, во комерцијалните телевизии и во јавниот сервис, се содржани во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.12 За време на изборни кампањи се
спроведува Изборниот законик кој беше изменет во 2016 година и содржи серија одредби кои го
опфаќаат медиумското претставување и однесување на медиумите.
Освен законската рамка, саморегулаторните механизми во Македонија содржат принципи кои го
рефлектираат концептот на политичкиот плурализам во медиумите. Во 2001 година беше донесен
Кодекс на новинарите на Македонија кој ги содржи професионалните и етички стандарди што треба
да ги почитуваат новинарите и медиумите при известувањето. Од 2014 година функционира и Совет
за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) кој постапува генерално во случаи на прекршување на
професионалните и етичките стандарди во медиумското известување.13
Сепак, во периодот од 2008 до 2016 година Македонија бележеше константен пад во однос на
слободата на изразувањето и слободата на медиумите, што беше посочувано и од домашните и од
меѓународните медиумски организации.14 Клучен момент што фрли сенка врз професионалното
новинарство, генерално, беа прислушуваните разговори или т.н. „бомби“ што ги обелодени опозицијата на почетокот на 2015 година,15 а кои покажаа дека одредени медиуми и нивната уредувачка
K. U. Leuven et All, Independent Study on Indicators for Media Pluralism in the Member States – Towards a Risk-Based Approach,
European Commission Directorate-General Information Society and Media, Preliminary Final Report, Leuven, 2009. Достапно на: https://
ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-agenda/files/final_report_09.pdf.
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Ибид. Стр. 34.
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B. Hrvatin, S., and Petkovic, B., „Political Pluralism in the Media” in Valcke, P., (Ed.), Media Pluralism and Diversity, 2015. Стр. 114-115.
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Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2013), Службен весник на Република Македонија (бр. 184).
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Изборен Законик, Службен весник на Република Македонија (бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16). Чл. 75, 76, 181, 182 и 183.
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Freedom House, „Macedonia: Nation profile”, 2017 и Reporters without Borders, „Balkan’s bad boy”, 2017. Достапно на: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/macedonia и https://rsf.org/en/macedonia.
15
Нелегално прислушуваните разговори беа објавени од опозиционата СДСМ во февруари 2015 година, откривајќи
скандалозни информации за изборни нерегуларности, влијанија врз медиумите, судството и локалната и централната власт од страна
на тогаш владејачката коалиција предводена од ВМРО-ДПМНЕ.
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политика биле под директен или индиректен притисок од власта. Меѓународни експертски мисии во
2017 година го потврдија впечатокот дека „медиумите се политички поврзани или инструменти на
некои влијателни лица“ и уште еднаш ја истакнаа поделеноста на медиумите по политички и етнички
линии, но и потфрлањето на новинарите да ја извршуваат својата работа во согласност со етичките
стандарди, што „го поткопува кредибилитетот на професијата“.16
Извештајот на Европската комисија од 2015 година ја истакна потребата од правилно спроведување на законската рамка, изрази „сериозна загриженост поради селективното известување“ во 2014
година и укажа дека треба „да се овозможи јавноста да има пристап до објективно и точно известување и разноликост на гледишта преку влијателните медиуми, особено преку јавниот сервис.“17 Во
Извештајот од 2016 година се истакнува поголемата проактивност на регулаторното тело кое почнало
да ги адресира случаите на говор на омраза и непрофесионално известување во медиумите.18 Комисијата констатирала недостиг од балансирано и разнолико известување од страна на влијателните
медиуми, но забележала позитивни сигнали кај јавниот сервис и некои приватни ТВ-канали летото
2015 година.19
Овие оценки се должат на систематското создавање и зајакнување на коруптивно-клиентелистички врски на некои медиуми со центрите на моќ, како и нивното финансирање со пари од буџетот на
нетранспарентен начин преку различни механизми (владиното рекламирање, поддршка на домашната продукција итн.). Тоа се одрази на економската ситуација на новинарите кои работеа и сè уште
работат во неповолна медиумска средина.
„Сопствениците се примарно заинтересирани да остваруваат што повеќе профит, и кога
станува збор за државни пари не може да имаме илузија дека нивниот интерес да добијат дел
од тие пари нема да влијае врз уредувачката политика. Значи има нешто што ја создава оваа
зависност на медиумите и не може да има професионални медиуми и почитување на етички
стандарди од страна на новинарите и редакциите, особено кај главните уредници кои ја кројат и
спроведуваат уредувачката политика, доколку сè уште постојат вакви финансиски механизми“,
смета Снежана Трпевска, експерт по медиумско право.20
Во 2017 година, новата владејачка гарнитура во Македонија, за да им излезе во пресрет на овие
критики, подготви нов предлог-Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во него се предлага укинување на владиното рекламирање и буџетската поддршка за домашна продукција и се
предлага зајакнување на независноста на регулаторното тело и на јавниот сервис, што беше усогласено во консултации со медиумската заедница.
За споредба, прашањето за политичкиот плурализам кај телевизиите во Хрватска, од аспект на
политичката непристрасност при претставување на различни политички гледишта, претставува низок
ризик за генералниот развој на медиумскиот плурализам. Според Медија Плурализам Монитор од
2015 година, во Хрватска има законски механизми за фер, балансирано и непристрасно претставување на политичките гледишта кај јавниот сервис ХРТ и не постои доказ за политичка пристрасност ниту
кај јавниот радиодифузер, ниту кај комерцијалните телевизии.21 Во Извештајот од 2016 година, пак, се
потврдува избалансираната застапеност на политичките актери во јавните медиуми и приватните канали
и сервиси, додека како најзагрижувачки индикатор со висок ризик е наведена уредувачката автономија.22
„The former Yugoslav Republic of Macedonia: Assessment and recommendations of the Senior Experts’ Group on systemic Rule of Law
issues“, 2017. Достапно на: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/2017.09.14_seg_report_on_systemic_rol_issues_
for_publication.pdf. Стр. 23.
17
European Commission, The Former Yugoslav Republic of Macedonia Progress Report 2015, Brussels. Достапно на: https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf. Стр. 40.
18
European Commission, The Former Yugoslav Republic of Macedonia Progress Report 2016, Brussels. Достапно на: https://ec.europa.
eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/key-documents_en?field_file_theme_tid[0]=96&field_file_country_tid[0]=86. Стр. 41.
19
Ибид. Стр. 19.
20
Интервју со Снежана Трпевска, експерт по медиумско право, Скопје 19 април 2017.
21
Media Pluralism Monitor, „Country report: Croatia“, October 2015. Достапно на: http://monitor.cmpf.eui.eu/mpm2015/results/croatia/.
22
Freedom House, „Macedonia: Nation profile”, 2017 и Reporters without Borders, „Balkan’s bad boy”, 2017. Достапно на: https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2017/macedonia и https://rsf.org/en/macedonia.
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„Медиумите во Хрватска многу внимаваат на политичкиот плурализам бидејќи знаат дека на
оваа основа добиваат поени пред јавноста и на тој начин обезбедуваат поголема гледаност на
своите информативни програми. И ова не е резултат толку на политички притисок, колку што
е на економскиот притисок од страна на огласувачите,“ објаснува Мирјана Ракиќ, поранешна директорка на хрватското регулаторно тело Агенцијата за електронски медиуми.23
И во Велика Британија постои низок ризик на политичка пристрасност на медиумите во нивното
известување, според Извештајот на Медија плурализам монитор за 2016 година.24 Со ефективна имплементација на законските одредби со кои се забранува политичка сопственост на аудиовизуелните
медиуми и радијата, во пракса, нема политичка контрола над нив, a низок ризик постои и за независноста во управувањето и финансирањето на јавниот сервис. Постојат законски одредби за фер и
транспарентни постапки на именување во менаџментот и управниот одбор на јавниот сервис што
гарантираат независност од владата и други политички влијанија. Исто како и во Хрватска, најголем
ризик за политичката независност на медиумите постои во однос на уредувачката автономија.
Сепак, експертите сметаат дека Велика Британија има ограничен плурализам во однос на институциите и содржината, коишто вистински треба да ги артикулираат спротивностите и целиот распон на
гласови во јавната сфера. „Навистина има силна конкуренција во печатените и онлајн медиумите
и вистина е дека радиодифузната регулатива (сè уште) оневозможува такво ниво на сензационализам и наклонетост како Фокс Њуз (Fox News) во Велика Британија. Но, ниту комерцијалните
телевизии, ниту Би-Би-Си се ослободени од наклонетост кон ‘политичките центри’. Тоа значи
дека за клучните теми за известување, како што се: надворешни прашања, домашна партиска
политика, финансии, одбрана, постои тенденција да се привилегираат официјалните извори, да
се користат ‘чудни’ експерти, да се одржуваат општоприфатените агенди, да се известува за
политиката како за нешто што се случува во Парламентот и да се дискредитираат оние кои
го оспоруваат ‘status quo’. Секако има исклучоци, особено кога елитите се поделени по некое прашање, но информативната сфера во Велика Британија треба да помине долг пат пред да може
да се смета за вистински независна од елитите и суштински плурална во релација со власта,“
констатира професорот Дес Фридман од Голдсмит, Универзитетот во Лондон.25

3. Политичкиот плурализам во медиумските содржини на комерцијалните национални телевизии во Македонија, Велика Британија и
Хрватска надвор од изборни кампањи
Во македонското законодавство единствени одредби што се однесуваат на политичкиот плурализам, а кои приватните ТВ-канали треба да ги почитуваат при производство на медиумските содржини, се содржани во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Станува збор за начелата
што се однесуваат на „објективно и непристрасно прикажување на настаните со еднаков третман на
различните гледишта и мислења и овозможување слободно оформување на мислењето на публиката за одделни настани и прашања“ (ЗААВМУ, чл. 61).26
Овие начела претставуваат професионални и етички стандарди кои се всушност една поширока рамка што може да го осигури политичкиот плурализам во однос на медиумските содржини. Во случаи на
прекршување на овие начела, медиумската регулатива во Македонија не предвидува мерки или механизми кои би влијаеле врз медиумите да ги почитуваат овие одредби надвор од изборни периоди.
Меѓутоа, практиката покажува дека повеќе влијателни телевизии на национално ниво, вклучително
и јавниот сервис, често не беа доследни при почитувањето на овие начела, дури и грубо ги прекршуваа во периоди надвор од избори. Така, во временски период од шест месеци (февруари - август
2016 година) биле поднесени шест претставки за прекршување на членот 61 од ЗААВМУ во вкупно
15 прилози во вестите на ТВ Сител, од кои една се однесуваше на интервјуто во вестите со лидерот
23
24
25
26

Интервју со Мирјана Ракиќ, поранешна директорка на хрватската Агенција за електронски медиуми, Скопје, 16 ноември 2017.
Media Pluralism Monitor, „Country report: United Kingdom”, July 2014. Достапно на: http://monitor.cmpf.eui.eu/results-2014/uk/
Интервју со Дес Фридман, професор на Голдсмит, Универзитет во Лондон, ноември 2017.
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2013), Службен весник на Република Македонија (бр. 184).
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на тогашната опозициона партија СДСМ, Зоран Заев.27 Агенцијата констатирала прекршување
на повеќе начела, меѓу кои најчесто за објективно и непристрасно прикажување на настаните, со
еднаков третман на различни гледишта и мислења и можност на публиката слободно да формира
мислење. Во два вонредни надзори на вестите на ТВ АЛФА28 и еден вонреден надзор на вестите на
Канал 5 во 2016 година,29 регулаторот констатирал кршење на истото начело.
И последниот извештај на Институтот за комуникациски студии, објавен на крајот на февруари
2017 година, констатира дека две од комерцијалните терестријални телевизии на национално ниво,
ТВ Телма и ТВ Алсат-М, продолжиле да ги следат политичките случувања од неутрална позиција и
критички да ја набљудуваат работата на јавните институции, додека во вестите на ТВ Сител, ТВ Канал
5 и ТВ Алфа се практикувал фаворизирачки однос кон тогаш владејачката ВМРО-ДПМНЕ, а демонизирачки кон опозициската СДСМ.30
Како да се осигури политичкиот плурализам во содржините кај комерцијалните медиуми во текот
на нивното севкупно работење, а не само за време на изборни периоди кога се под засилен мониторинг и подложни на санкционирање, е прашање околу кое подолго време се дебатира во медиумската заедница во Македонија.
Пред Парламентарните избори и промената на власта во 2016 година беше отворена јавна расправа за измени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2013), во која циркулираше
и предлог за вметнување на нови членови во регулативата за заштита на политичкиот плурализам
во вестите и во дневно-информативните програми надвор од изборни периоди, а беа предвидени
и санкции во случај на нивно прекршување. Меѓутоа, во последната верзија од предлог-Законот од
декември 2017 година овие членови беа избришани под притисок на медиумската заедница, во која
преовладуваше ставот дека „професионалната етика на новинарите треба да се реши со саморегулација, самите новинари и медиумите треба да изнајдат механизам за зголемување на одговорноста на медиумот, а не тоа да биде наметнато од државата со закони.“31 Постои загриженост дека
доколку остане овој член и санкциите за него, тој би имал „застрашувачки ефекти врз слободата на
медиумите и слободата на говорот, ќе ја зајакне постојаната самоцензура и ќе ја задуши критиката
во медиумите.“32
Претставувањето на различни политички гледишта е прашање што е во допир со етичките стандарди и многу е деликатно да се стави во закон како обврска и санкција. Стравувањата на медиумските здруженија околу решавањето на прашањето на политичкиот плурализам со закон, а особено
околу идејата за вметнување санкции, потекнуваат од можноста за евентуална злоупотреба на регулативата од страна на која било власт во иднина, со што би се постигнал спротивен ефект.
Експертите посочуваат да се разгледа и можноста ова прашање да се допрецизира со посебни
одредби, како што е тоа случај во други држави, бидејќи засега политичкиот плурализам во Македонија најчесто се поврзува со членот 61 од ЗААВМУ.
Според Снежана Трпевска, експерт по медиумско право, погрешно е мислењето дека за да се
заштити политичкиот плурализам треба да се воведат санкции за членот 61 во ЗААВМУ: „Овој член ги
содржи начелата или општите принципи врз кои се темелат програмите и во нив се вградени и
Еден надзор е направен по службена должност на Агенцијата додека останатите се по претставки на СДСМ. Достапно на:
http://avmu.mk/2016-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-14/.
28
АААВМУ, „Писмен извештај за извршен програмски надзор врз работата на ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје по претставка
на СДСМ (бр. 03-100/1 од 22 март 2016, бр.03-1591/1 од 22 март 2016)“, 2016. Достапно на: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/
20160415155330432-Tv_Alfa.pdf.
29
АААВМУ, „Писмен извештај за извршен програмски надзор врз работата на ТРД КАНАЛ 5 ДООЕЛ Скопје по претставка
на СДСМ (бр. 03-100/1 од 22 март 2016)“, 2016. Достапно на: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/20160415155109776-Kanal5.
pdf.
30
ИКС, „Извештај од мониторингот на телевизиските вести (МОДЕМ)“, 13-17 и 20-24 февруари 2017. Достапно на: http://
respublica.edu.mk/attach/MODEM-izvestaj-fevruari-MK.pdf. Стр. 8-9.
31
ТВ Канал 5, „ИОХН-ЗНМЧ: Државата да не се меша во работата на медиумите“, 22 ноември 2017. Достапно на: http://
kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=138568.
32
Насер Селмани, претседател на Здружението на новинарите на Македонија, ТВ Канал 5, „ИОХН-ЗНМЧ: Државата да не се
меша во работата на медиумите“, 22 ноември 2017. Достапно на: http://kanal5.com.mk/vesti_detail.asp?ID=138568.
27
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основните етички и професионални начела на новинарството. Регулаторот не смее да биде тој
што ќе го санкционира непочитувањето на начелата, како што тоа беше случај кога се воведе
ад-хок телото во месеците пред официјалното почнување на кампањата за парламентарните
избори во 2016 година. Tреба да се размисли за воведување две-три нови одредби во Законот кои
би се однесувале само на квантитативните аспекти на избалансираноста во известувањето за
различни политички субјекти, како што е тоа случај во Франција, на пример. Но, за тоа треба да
се размисли сериозно, да се видат предностите и недостатоците на таквите одредби.“33
Во француската медиумска регулатива се предвидува следење на политичкиот плурализам во телевизиските и радио програмите, при што регулаторот ја мониторира квантитативната застапеност
на парламентарното мнозинство, опозицијата, владата, претседателот и другите парламентарни и
вонпарламентарни партии, на квартални (во вестите) и полугодишни периоди (во магазински и друг
вид емисии).
Сепак, доколку се пристапи кон регулирање на овој сегмент надвор од изборниот период во македонското законодавство, треба да се направат промени во законот со цел да се утврдат прецизни
критериуми и методологија за да може да се оценува политичкиот плурализам.
Хрватскиот модел на регулација на политичкиот плурализам се базира на Законот за електронски медиуми, кој содржи одредби34 за објавување на вистинити информации и придонесување за
слободно обликување на мислење, сестрано и објективно информирање на слушателите и гледачите. Критериумите кои треба да ги исполнат аудиовизуелните програми се точно прикажување
на случувањата, а различните пристапи и мислења мора да бидат соодветно застапени, вестите мора
вистинито и точно да ги предочат случувањата, да бидат непристрасни и професионално коректни
и да поттикнуваат слободно обликување на мислење, додека пак, мислењата и коментарите мора
да бидат лесно препознатливи (чл. 25, ст. 1). Директорите се обврзани во програмите да поттикнуваат непристрасност, да ги почитуваат разликите во мислењата за политичките или економските прашања или за актуелната јавна политика (чл. 25, ст. 2). За разлика од македонското медиумско законодавство, хрватскиот Закон за електронски медиуми содржи и санкции за правното лице доколку
медиумот во своите програми и содржини не ги задоволува пропишаните критериуми во овие две
одредби, кои се движат од околу 13.400 до 134.000 евра (чл. 82, ст. 11). И покрај тоа, овој член ретко
се применува, а казната никогаш не била изречена.35
Британскиот Закон за радиодифузијата на Офком,36 пак, има цело поглавје кое се однесува на
непристрасност и точност на ставовите и мислењата во телевизиските програми. Според него,
регулаторот е обврзан јавно да го објави прекршувањето на поставените правила од страна на конкретна телевизија, а кога прекршувањето се случува намерно, сериозно или се повторува, тогаш се
предвидени законски санкции во форма на парична казна или одземање на лиценца. Регулаторното
тело во Велика Британија има широко овластување во определување на висината на паричната
казна за телевизиите.

Интервју со Снежана Трпевска, експерт по медиумско право, Скопје, 19 април 2017.
Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13. Чл. 25, ст. 1, 2.
35
Интервју со Зоран Трајчевски, директор на АААВМУ, Скопје, 13 април 2017.
36
The Ofcom Broadcasting Code with the Cross-promotion Code and the On Demand Programme Service Rules, April 2017.
Достапно на: https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code.
33
34
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Табела 1: Споредбен приказ на законската регулација на политичкиот плурализам кај комерцијалните радиодифузери37
Македонија

Хрватска

Велика Британија

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Закон за електронски
медиуми

Закон за радиодифузија на Офком

Член 61

Член 25, ст. 1, 237

Секција 5: Адекватна/соодветна непристрасност и точност и значителна
(непотребна) неизбалансираност на
погледи и мислења
Адекватна/соодветна непристрасност и неопходна точност во вестите
Посебни барања за непристрасност:
вести и други програми

Санкции за непочитување

Комерцијални телевизии

Нема

37

Закон за електронски медиуми

Процедури за законските санкции
при прекршување на лиценците за
радиодифузија

1.Паричнa казна
(13.400-134.000 евра)*
*заокружено

1. Насока да не се повтори програмата или рекламата

2. Забрана за вршење дејност и покренување постапка
пред надлежното тело за
привремено одземање на
средствата за работа, производите и материјалите кои се
користат за извршување на
дејноста

2. Насока за емитување корекција
или изјава за наодите на Офком, кои
радиодифузерот треба да ги објави
во програмата во форма и време определени од страна на регулаторот
3. Парична казна
4. Кратење или суспендирање на
лиценцата
5. Одземање на лиценцата

Носител на одлуката за преземање на санкции
/

Совет за електронски медиуми

Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13.
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Двајца високи претставници на Извршниот Одбор на Офком + Неизвршен член на Одборот за содржина на
Офком.

Политичкиот плурализам во медиумските содржини надвор од изборни периоди

4. Регулативна рамка на политичкиот плурализам кај јавниот сервис во Македонија, Велика Британија и Хрватска
Јавниот сервис Македонската радио-телевизија e законски обврзанa да ги почитува стандардите и
начелата што се во насока на унапредување на политичкиот плурализам во програмските содржини,
а обврските за неа се поригорозни во споредба со приватните радиодифузери.
МРТ е должна да се придржува кон начелото за вистинитост, непристрасност и сеопфатност на
информациите во своите програми, политичка избалансираност и плурализам на гледишта, да обезбедува непристрасни сеопфатни и важни информации и да ги презентира јасно и недвосмислено за
да можат граѓаните слободно да формираат мислење.38 Јавниот сервис не смее да застапува или фаворизира ставови или интереси на одредена политичка партија, здружение, личен интерес, религија
или идеологија и во програмите треба еднакво да го уважува мислењето на другите и сл.39
Програмскиот Совет во МРТ, како највисоко управно тело на ЈРС, има надлежности да го следи
исполнувањето на програмските обврски, начела и стандарди утврдени со Законот и да го предупредува директорот доколку има нивно непочитување, како и да побара прекинување на емитувањето
на програмата (ЗААВМУ, чл. 124, ст. 1). Ова тело треба да ги следи реакциите од публиката во однос
на емитуваната програма на МРТ и во согласност со тоа, во писмена форма да побара од директорот
на МРТ да го прилагоди обемот, структурата и севкупниот квалитет на програмската содржина (чл.
124, ст. 1). Сепак, евентуални активности на Програмскиот Совет во исполнување на оваа законската
и статутарна40 обврска на Програмскиот Совет не може да се потврдат, со оглед на фактот дека записници од состаноците на ова тело не се јавно достапни на веб-страницата на МРТ.
„Програмскиот Совет, како главен орган во МРТ, ги има сите законски обврски да обезбеди
заштита на објективноста, непристрасноста и избалансираноста во информирањето на МРТ.
Но, за жал, тој досега не презел ништо од надлежностите што ги има во насока на подобрување
на квалитетот на програмата на МРТ“, реагира членот на Програмскиот совет на МРТ, Ведат Мемедалија.41 Тој како пример посочува дека ова тело не презело ништо во однос на „скандалозното
информирање на МРТ за настаните во Собранието на 27 април 2017 година.“42
За овој случај, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги реагирала со допис до Програмскиот Совет на МРТ за известувањето на јавниот сервис,43 во кој укажала дека тој не обезбедил навремено
информирање за настаните во Собранието, делови од репортерските јавувања не биле во согласност со улогата и функцијата на ЈРС и не биле организирани актуелно-информативни програми во кои би се дебатирало
за случувањата кои се од исклучителен јавен интерес. На барање на Мемедалија, Програмски Совет свикал
итна седница на која биле побарани извештаи од главните уредници и од директорите во врска со дописот
што го упатил регулаторот до членовите на Програмскиот совет за известувањето на МРТ, но седницата била
затворена за јавноста со образложение дека во спротивно уредниците би биле под притисок.44
За јавниот сервис не постои санкција во Законот во случај на прекршување на законските обврски надвор од
изборна кампања. Агенцијата при констатирање на прекршување на овие начела може да ја извести јавноста
и медиумот преку соопштение. „За одреден временски период можеби треба да се воведат, не начела, туку
обврски чие непочитување ќе повлече и санкција. Доколку се оценува, пак, надвор од изборен период, тоа ќе
ги стави во ист кош и ЈРС и комерцијалните телевизии,“ појаснува Зоран Трајчевски, директор на АААВМУ.45
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2013), Службен весник на Република Македонија (бр. 184). Чл. 111.
Ибид.
40
Статут на ЈРП МРТ, јануари 2015. Достапно на: http://mrt.com.mk/sites/default/files/СТАТУТ%20на%20Јавно%20
радиодифузно%20претпријатие%20Македонска%20радио-телевизија.pdf. Чл. 40.
41
Интервју со Ведат Мемедалија, член на Програмскиот совет на МРТ, предложен од Здружението на новинари на
Македонија, Скопје, 24 мај 2017.
42
На 27 април 2017 година во Собранието упадна поголема група граѓани кои ги нападнаа лидерот и членовите на
владејачката коалиција СДСМ и ДУИ, поради, според нив, несоодветната процедура за гласање на претседател на Собранието.
Јавниот сервис не известуваше за овој крвав инцидент во моментот на случувањето.
43
АААВМУ, „Допис до Програмскиот свет на МРТ”, 3 мај 2017. Достапно на: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/Dopis_do_Programski_sovet_na_MRT.pdf.
44
Ибид.
45
Интервју со Зоран Трајчевски, директор на АААВМУ, Скопје, 19 април 2017.
38
39
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Законот за Хрватската радиотелевизија (ХРТ), му наложува на јавниот сервис да ги почитува законските начела и стандарди за политичкиот плурализам во известувањето (чл. 7 ст. 1, ал. 1, 2, 3), но
и етичките начела и професионалните стандарди за независно новинарство (чл. 7).46 Програмскиот
совет на ХРТ има обврска да ја следи имплементацијата на програмските начела и обврски утврдени
со Законот и да поднесе писмена опомена до Управата и главниот уредник во случај на нивно прекршување, но и да ја достави на увид и на Надзорниот одбор.47
Поставеноста на политичкиот плурализам кај јавниот радиодифузер во Велика Британија ја карактеризираат две етапи. До 2016 година ова прашање се регулираше одделно од комерцијалните
радиодифузери и се карактеризираше со мешан систем на регулација на медиумите - Офком беше
надлежен за приватните медиуми, а Би-Би-Си Траст за јавниот сервис Би-Би-Си. Прашањето за политичкиот плурализам, што се одразува преку принципите на точност и непристрасност во известувањето кај јавниот сервис, беше под надлежност на Би-Би-Си Траст.48 Јавниот сервис на Велика
Британија има изработено и Уредувачки насоки,49 чие почитување не е условено со санкции, туку се
работи за етички принципи, кои што сите вработени треба да ги почитуваат.
Од 3 април 2017 година, регулацијата на јавниот сервис, вклучително и прашањето за точност и непристрасност во медиумските содржини, како принципи кои го одразуваат концептот на политичкиот
плурализам, подлежи на регулација од страна на Офком и на Законот за радиодифузија.50 Офком при
регулирање на Би-Би-Си, се фокусира на три суштински области: содржинските стандарди, заштита
на фер и ефективна конкуренција и преглед на перформансите на Би-Би-Си. Би-Би-Си Бордот51 е одговорен за тоа како се остваруваат нејзините мисија и цели, меѓу кои спаѓаат и оние за непристрасно
и точно известување. Бордот дополнително носи и уредувачки упатства. Офком има надлежност да
ја менува висината на казната како мерка која би ги одвратила медиумите од непочитување на стандардите и од можни санкции.52 Ова е сè уште нова пракса, чии ефекти ќе треба дополнително да се
анализираат.

Јавен радиодифузен сервис

Табела 2: Споредбен приказ на законската регулација на политичкиот плурализам кај јавните радиодифузни сервиси5354
МАКЕДОНИЈА

Хрватска

Велика Британија

Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Закон за ХРТ

Закон за радиодифузија на Офком
2017

Член 110
Обврски на МРТ во однос на
програмите и програмските
сервиси кои ги емитува

Член 7
(1) Должности на ХРТ

Пети дел:
Неопходна непристрасност и точност
и нерамномернo нагласување на
погледите и мислењата

Член 111
Стандарди и начела53

Член 26
(1) Совет на ХРТ54

Zakon o hrvatskoj radioteleviziji, NN 137/2010. Чл. 7, ст.2.
Ибид. Чл. 26, ст.1, a. 1.
48
Би-Би-Си Траст претставува пандан на Програмскиот Совет на МРТ и Програмскиот Совет на ХРТ. Инаку, основите на почитувањето на
програмските стандарди се поставени согласно Кралската Повелба и Договорот меѓу Министерството за култура, медиуми и спорт и Би-Би-Си.
49
BBC, Editorial Guidelines. Достапно на: http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines.
50
Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation, Presented to Parliament by the Secretary of State for Culture, Media and
Sport by Command of Her Majesty December 2016; and Agreement Between Her Majesty’s Secretary of State for Culture, Media and Sport and the British
Broadcasting Corporation, December 2016. Достапно на: http://downloads.bbc.co.uk/bbctrust/assets/files/pdf/about/how_we_govern/2016/agreement.pdf.
51
Royal Charter for the continuance of the British Broadcasting Corporation, Presented to Parliament by the Secretary of State for Culture, Media and Sport by Command of Her Majesty December 2016. Достапно на: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/577829/57964_CM_9365_Charter_Accessible.pdf.
52
Ofcom, Penalty guidelines, 14 September 2017. Достапно на: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/106267/Penalty-Guidelines-September-2017.pdf.
53
Закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (2013), Службен весник на Република Македонија (бр. 184).
54
Zakon o hrvatskoj radioteleviziji, NN 137/2010. Достапно на: https://www.zakon.hr/z/392/Zakon-o-Hrvatskoj-radioteleviziji.
46
47
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5. Регулација на политичкиот плурализам во телевизиското информирање за време на изборни кампањи во Македонија, Хрватска и Велика Британија
За време на изборни кампањи во Македонија, ситуацијата во однос на прашањето на политичкиот
плурализам е генерално утврдена во Изборниот законик, кој поставува рамка за медиумското известување и претставување, и покрај тоа што постојат повеќе забелешки во однос на дадените решенија.
Законот ги обврзува медиумите да информираат на правичен, избалансиран и непристрасен начин во својата вкупна програма, односно на учесниците во кампањата да им овозможат подеднакви
услови за пристап до сите облици на изборно медиумско претставување – вести, посебни информативни програми, бесплатно политичко претставување и платено политичко рекламирање (чл. 75).55
Јавниот сервис, според Изборниот Законик (чл. 76-а) треба да го распредели времето за информирање за активностите на кампањата на политичките партии согласно принципите на избалансирано
известување и да донесе Правила за рамномерно политичко медиумско претставување, во консултација со учесниците во изборниот процес и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Регулаторот е задолжен за следење на изборното медиумско претставување, за што подготвува и
Методологија за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси (чл. 76).
Oд доставените дневни извештаи на Агенцијата до Државната изборна комисија кои се однесуваат на мониторинг на медиумите во изборната кампања на предвремените парламентарни избори
во декември 2016 година може да се заклучи дека кај МРТ не е забележано прекршување на членовите 75 и 76 од Изборниот законик, кои што ги опфаќаат начелата за правично, избалансирано и
непристрасно известување, за разлика од комерцијалните телевизии на национално ниво ТВ Алфа,
ТВ Алсат-М, ТВ Сител и ТВ 24 Вести.56 Ситуација се потврдува и во извештајот од набљудувачката мисија на ОБСЕ/ОДИХР.57 И извештајот на МОДЕМ констатира дека три од терестријалните национални
телевизии, за време на предизборната кампања за Парламентарните избори во декември 2016 година, имале некритичко известување и фаворизирање на ВМРО-ДПМНЕ, една телевизија настојувала
избалансирано да ја рефлектира политичката разноликост, додека јавниот сервис МРТ бил единствениот што ги покривал активностите на сите политички партии што учествувале на изборите, со
забелешка дека не била отворена ниту една тема.58
Директорот на Агенцијата, Трајчевски објаснува дека за време на избори, ниту казните предвидени
со Изборниот законик не се доволна причина медиумите да известуваат на избалансиран, правичен и
непристрасен начин. „Прашање е дали поголеми казни би биле причина да го почитуваат законот или
можеби некој смета дека непочитувањето на Изборниот законик, односно избалансирано известување за време на избори е пресметан трошок во нивното работење. /.../ Сега казните се унифицирани за сите медиуми,“ додава Трајчевски, појаснувајќи дека Агенцијата предложила измени во регулативата во насока на воведување на казни пропорционални на големината и влијанието на медиумите.59
Сепак за време на предизборната кампања во 2016 и во текот на 2017 година, беа забележани одредени подобрувања во известувањето кај дел од медиумите, за разлика од некритичкото известување кое
беше евидентно со години претходно.
55
Изборен Законик, Службен весник на Република Македонија (бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11,
142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16). Чл. 75, ст. 1 и 2.
56
АААВМУ, Дневни извештаи на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Достапно на: http://www.sec.mk/
dnevni-izveshtai-na-agencijata-za-audio-i-audiovizuelni-mediumski-uslugi/.
57
ОБСЕ, „Конечен извештај на набљудувачката мисија за избори на ОБСЕ/ОДИХР, Предвремени парламентарни избори во
Р. Македонија”, Канцеларија за демократски институции и човекови права, Варшава, февруари 2017. Стр. 20-21. Достапно на: http://
www.osce.org/mk/odihr/elections/fyrom/302261?download=true.
58
ИКС, „Извештај од мониторингот на покривањето на изборната кампања во телевизиските вести”, 30 ноември - 9
декември 2016. Достапно на: http://respublica.edu.mk/attach/MODEM/dek/MODEM-izvestaj-dekemvri-MK.pdf. Стр. 3.
59
Ставот на Агенцијата во однос на глобите, презентиран на првиот јавен состанок на Агенцијата во март 2017 година, е да се
утврди висина на глобите за различни категории медиуми и за различно ниво на емитување, двојно зголемување на постојната висина
на глобите за неизбалансирано и пристрасно покривање на изборната кампања кај националните медиуми, а двојно намалување на
висината на сите глоби за регионални и локални медиуми. Достапно на: https://www.youtube.com/watch?v=RNe5TiFIz3o.
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Според Законот за електронски медиуми на Хрватска, телевизиите мора да им дозволат на сите
политички партии да се промовираат под еднакви услови, во согласност со изборните правила и
упатства од надлежниот орган кој ги следи и организира изборите.60 За непочитување на овие правила, пропишана е парична казна. Дополнување на законските одредби за изборно медиумско претставување е направено и во рамките на Правилата за постапување на електронските медиуми со национална дозвола во текот на изборната кампања. Важна улога во изборниот процес имаат и ад-хок
телата на медиумските компании и нивните правила за следење на избори.
Законодавството што ги регулира изборите во Велика Британија е комплексно, обемно и фрагментирано. Релевантната легислатива ги вклучува Комуникацискиот Акт од 2003 година, Кралската Повелба за продолжување на Би-Би-Си и Договорот, како и Европската Конвенција за човекови права.
Радиодифузерите треба да ги земат предвид и релевантните делови од Законот за пратеници, како
и други законски прописи и подзаконските акти. Во рамките на Законот за радиодифузија на Офком
има дефинирано цело поглавје кое се однесува на избори и референдум, во кое се назначени генералните принципи на медиумско покривање на политичките партии за време на изборите.61

6. Улогата на регулаторното тело во обезбедување на политичкиот плурализам кај телевизиите во Македонија, Велика Британија и Хрватска
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во Македонија има обврска да се грижи
за заштита и развој на плурализамот на аудиовизуелните медиумски услуги, како и да охрабрува и
поддржува постоење на разновидни, независни и самостојни аудиовизуелни медиумски услуги. За
да може ефективно да ги извршува овие обврски, клучниот фактор е да се овозможи независност на
регулаторот од политичките центри на моќ.
Во однос на прекршување на начелата од членот 61 од ЗААВМУ во периоди надвор од избори, надлежностите на Агенцијата се сведуваат на мониторирање на медиумите, реагирање и известување
до јавноста и до медиумите, но регулаторот нема механизми за санкционирање.
Агенцијата врши редовен програмски надзор на исполнувањето на програмските обврски на телевизиите по претходно донесена методологија и годишен план за програмски надзор. Годишните
планови на Агенцијата од 2016 и 2017 не ги вклучуваа членовите од Законот кои се однесуваат на непристрасно, објективно известување со еднаков третман на гледишта.62 Според Трајчевски, причината е распишувањето на предвремените Парламентарни избори во 2016 година и Локалните избори
во 2017 година, бидејќи политичкиот плурализам се оценува и во изборниот период, кога се врши
константен мониторинг и тоа е доволно за оценување на плурализмот.63 Регулаторот спроведува и
вонреден надзор на програмите, кој се врши врз основа на поднесена претставка од страна на државен орган, физички или правни лица, како и по службена должност, доколку постои сомневање за
прекршок. Почитувањето на политичкиот плурализам во известувањето кај комерцијалните телевизии не подлежи на редовен надзор, бидејќи за прекршување на овие начела нема казнени одредби,
па Агенцијата не може да изрече мерка за повреда на стандардите за емитување програма.
Членовите од Законот, кои се однесуваат на стандардите и начелата на политичкиот плурализам
во известувањето кај јавниот сервис (чл. 110 и чл. 111), исто така, не подлежат на редовен надзор,
бидејќи според Методологијата, за следење на овие одредби надлежен е Програмскиот Совет на
МРТ,64 кој пак, нема доволно капацитети, од аспект на експертиза и ресурси, да спроведува мониторинг врз програмските содржини. Според тоа, овие начела и стандарди се предмет исклучиво на
Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13. Чл. 36.
The Ofcom Broadcasting Code, Section Six: Elections and referendums, 3 April, 2017. Достапно на: https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code.
62
АААВМУ, Програми и извештаи за работа, 2016 и 2017 година. Достапно на: http://avmu.mk/програми-и-извештаи-за-работа/.
63
Парламентарните избори беа два пати најавувани дека ќе се одржат во текот на 2016 година, а се одржаа на 11 декември
2016. Регулаторот во текот на годината спроведуваше мониторинг во период од над 200 дена.
64
АААВМУ, „Методологија за вршење на програмски надзор”, 2014. Достапно на: http://avmu.mk/wp-content/uploads/2017/05/
Metodologija_za_vrshenje_programski_nadzor_monitoring.pdf.
60
61
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вонреден надзор од страна на Агенцијата. Регулаторот го анализираше политичкиот плурализам во
телевизиските вести кај јавниот сервис само од 2010-2012 година, но оттогаш престана со таа пракса.
Мошне чувствително и дискутабилно прашање е дали медиумите ќе може да се поттикнат да ги
почитуваат обврските за непристрасно и објективно известување со еднаков третман на гледишта,
доколку на Агенцијата и бидат дадени поголеми ингеренции од оние што сега ги има - да укажува и
реагира за сторен прекршок.
Директорот на Агенцијата, Зоран Трајчевски, вели дека доколку се оди на регулирање на политичкиот плурализам надвор од избори, во фокусот треба да бидат националните телевизии и радија
кои имаат информативна програма. Осврнувајќи се на случувањата во изминатиот период, тој смета
дека би било потребно да постои одреден временски период кога АААВМУ би имала надлежност да
изрекува опомени, а потоа и прекршочни казни со можност за времено одземање на дозволата: „/.../
Во точно утврден временски период, да речеме во период од 5 години, АААВМУ да има надлежност за санкции заради непочитување на конкретни одредби во Законот. Ако се постигне целта,
понатаму тоа би било предмет на саморегулација. /.../ А, надлежноста за изрекување на најсериозната санкција за времено одземање на дозволата треба да ја има Советот на АAАВМУ“.65
Сепак, санкциите се мошне непопуларна мерка која може да води во несакан правец, особено
во држави како Македонија каде партизираноста на институциите и коруптивно-клиентелистички
релации беа широко распространети, особено во изминатиот период. Заради тоа, евентуалното зголемување на надлежностите и опфатот на интервенција на регулаторот може да биде добро само
доколку тој е независен, но не би било во ред доколку тој е подложен на политички и комерцијални
интереси.66
Професорката Трпевска укажува дека треба да се има предвид пошироката слика и улогата на регулаторот: „Поставеноста на регулаторот, позицијата, надлежностите и независноста се клучни, бидејќи главна мисија на регулаторот е да се грижи за постоење на разновидни и независни
медиуми. А, независните медиуми ќе бидат такви доколку се независни во однос на сопственоста
и доколку финансиските механизми им обезбедуваат независност.“ Таа додава дека надлежностите на регулаторот во однос на следење на сопственичката структура, исто така, треба да бидат многу
појасни и попрецизни, но и дека на крајот се зависи од демократскиот капацитет на владејачките
структури.67 Сето ова се битни „коцки од мозаикот“ за да се осигури политички плурализам во медиумските содржини.
Советот на Агенцијата за електронски медиуми на Хрватска ги спроведува одредбите кои се однесуваат на заштита на политичкиот плурализам и разновидноста на електронските медиуми, врши
контрола на исполнување на програмските начела и обврски и во таа насока носи годишен план за
мониторинг. Меѓутоа, хрватскиот регулатор, за разлика од Агенцијата во Македонија, освен што има
право да изрече опомена за непочитување на законските одредби, може да поднесе и предлог за
прекршочна постапка соодветно законските правила.68
„Регулаторот во Хрватска има многу стручен мониторинг оддел, кој прима пријави од граѓани. Многу е важно регулаторот да има силна надзорна служба, да држи се под контрола и да реагира на пријавите од граѓаните. Кога тие пријави се насочени цело време во еден правец, тогаш
мора нешто да се смени. Ако се утврди прекршување на Законот, веднаш се реагира и медиумот
добива опомена“, вели Мирјана Ракиќ, поранешна директорка на хрватската Агенција за електронски медиуми.69
Регулаторното тело во Велика Британија, пак, има должност да ги постави, да ги разгледува и
повремено да ги ревидира програмските стандарди кај телевизиите. Во таа насока се изработуваат
упатства за примена на законите, но и дополнителни насоки за регулирање на специфични прашања,
65
66
67
68
69

Интервју со Зоран Трајчевски, директор на АААВМУ, Скопје, 13 април 2017.
Интервју со Џастин Шлозберг, предавач на Биркбек, Универзитет во Лондон, Скопје, 17 јануари 2018.
Интервју со Снежана Трпевска, експерт по медиумско право, Скопје, 19 април 2017.
Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13. Чл. 69.
Интервју со Мирјана Ракиќ, поранешна директорка на хрватската Агенција за електронски медиуми, 16 ноември 2017, Скопје.
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како на пример, Процедура за разгледување законски санкции при регистрирани прекршувања од
страна на лиценцирани радиодифузери.70 Регулаторот Офком е задолжен за спроведување на постапката за жалби поднесени за непочитување на точноста, непристрасноста и еднаков третман на
различни гледишта во известувањето кај телевизиите. Доколку регулаторот одлучи дека има прекршување на стандардите од Комуникацискиот акт 2003, тогаш се разгледува опцијата за законска
санкција против радиодифузерот.
Според Дес Фридман од Голдсмит, Универзитетот во Лондон, регулаторот треба да располага со
регулаторни надлежности и санкции во случај на прекршување на професионалните и етичките стандарди: „Тие, секако треба да се усогласени и применувани на транспарентен начин, за да не изгледа дека се фаворизира или санкционира некоја одредена (медиумска н.з.) организација. Мислам
дека санкциите се сосема соодветни и тие треба да бидат одредени во зависност од големината на прекршокот и приходот на компанијата. Прекршувања што се повторуваат треба да
бидат земени многу сериозно, доколку (медиумите н.з.) покажуваат постојано одбивање да ги
почитуваат професионалните и етичките стандарди. Исто така, треба да постои лесно достапна и едноставна процедура за публиките да можат да поднесат поплаки...“71
Погледнато во европски рамки, пак, постои тренд законодавството да се замени со поспецифични
политики, што ќе ги адресираат динамичните и конвергентни информациски средини. „Надлежностите и опфатот во смисла на регулација на плурализмот треба да се определат во зависност од
големината на медиумскиот бренд или група (што се дефинира преку досегот на публиката преку различни платформи), како и преку доминантната улога што ја имаат во информациската
средина,“ додава Џастин Шлозберг, предавач на Биркбек, Универзитет во Лондон.72

7. Улогата за саморегулаторното тело во обезбедување на политичкиот плурализам кај телевизиите во Македонија, Велика Британија и
Хрватска
Саморегулаторното тело е клучен актер што треба да функционира комплементарно со останатите
релевантни чинители, со цел ефикасно поттикнување на политичкиот плурализам во медиумските содржини во Македонија. Многу развиени демократии на државите-членки на Европската Унија својата медиумска регулатива за прашањето на политичкиот плурализам, ја базираат на стандарди и начела при
што преднoст се дава на саморегулаторните тела, пред какво било евентуално законско санкционирање.
Во Македонија од 2014 година функционира Советот за етика во медиумите на Македонија
(СЕММ), кој својата активност ја базира на утврдување јавни морални санкции за оние медиуми кои
не ги почитуваат професионалните и етичките стандарди од Кодексот на новинарите и Принципите
на Меѓународната федерација на новинарите.73 Дел од Советот е Комисијата за жалби, која функционира како советодавно тело, што ги разгледува жалбите и носи одлуки во однос на непочитувањето
на професионалните стандарди во известувањето.
Кодексот на новинарите на Македонија по кој постапува СЕММ, содржи принципи кои го рефлектираат концептот на политичкиот плурализам во медиумските содржини.74 Во делот за Принципите
на однесување се истакнува дека новинарите се должни да ја спречат цензурата и искривувањето на
вестите, да го почитуваат плурализмот на идеи и ставови, да придонесуваат за јакнење на правната
држава и во контролата на власта. Кодексот упатува на тоа дека новинарот треба да објавува точни,
проверени информации и да не прикрива суштински податоци или да фалсификува документи (чл.
1), го регулира прашањето на политичката дискриминација (чл. 10) и нагласува дека „известувањето
од политичките процеси, посебно од изборите, треба да биде непристрасно и избалансирано, а но70
Ofcom, Procedures for the consideration of statutory sanctions in breaches of broadcast licences, April 2017. Достапно на: https://www.
ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0030/71967/Procedures_for_consideration.pdf.
71
Интервју со Дес Фридман, професор на Голдсмит, Универзитет во Лондон, ноември 2017.
72
Интервју со Џастин Шлозберг, предавач на Биркбек, Универзитет во Лондон, Скопје, 17 јануари 2018.
73
Совет за етика во медиумите на Македонија, веб-страница. Достапно на: http://semm.mk/sovet-za-etika/za-nas.
74
Кодекс на новинарите на Македонија, 2001. Достапно на: http://znm.org.mk/?page_id=1412.
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винарот треба да обезбеди професионална дистанца од политичките субјекти“ (чл. 14).
Комисијата за жалби при Советот за етика на медиумите во Македонија до 2017 година добила
дури 138 жалби, кои се однесуваат на неточно или невистинито известување, при што било констатирано дека „втората страна“ речиси и ја немало во текстовите.75 „Општ заклучок е дека во
Македонија опаѓањето на квалитетот на медиумското известување се должи пред сè на необезбедувањето на втората страна, односно недавањето можност на сите засегнати страни во
новинарскиот текст да го искажат својот став. Тоа е причина не само за неизбалансираноста,
туку и за неточноста во медиумското известување...“76 Ова тело во досегашната пракса често
решавало и за предмети во кои се констатира дека е прекршен Кодексот по основа на политичка
дискриминација или политичка неизбалансираност. „До Комисијата стигнале 11 претставки на
граѓани или политичари, кои се жалат на медиуми што известувале еднострано, не ја обезбедиле втората страна или, пак, неосновано навредувале или обвинувале политичари или новинари.“77
Во однос на пристрасно и неизбалансирано известување за политичките и изборните процеси (чл.
14) имало 32 прекршувања во периодот од 2014-2017 година.78
Директорката на СЕММ, Марина Тунева забележува подобрување во насока на прифаќање на одлуките на Советот, во смисла на тоа дека тие медиуми кои се залагаат да работат професионално и
што водат сметка за својот професионален интегритет, покажуваат обиди да се вклучат во процесот
на саморегулација. „/.../ Се повеќе се пријавуваат случаи на непрофесионално известување кои
што подразбираат и прекршување на принципите на непристрасност, објективност, балансираност и други принципи,“79 истакнува Тунева. За СЕММ, позицијата на саморегулаторното тело
може да се зајакне доколку медиумите продолжат или почнат отворено да ги поддржуваат во нивната работа, но и доколку другите релевантни тела и институции, почнат да функционираат како што
треба, да ги преземаат своите надлежности и да реагираат.
„Регулаторот има свои надлежности околу надзорот на програмските содржини во медиумите и
тука има доста простор да реагира. Понатаму ги пријавува случаите до Јавно обвинителство, каде
тие често закочуваат. Тој синџир на дејства, од кој и ние сме дел, треба да функционира добро. /.../ Ние
немаме потреба да правиме хибрид кој што ќе одговара на системот, туку ни треба механизам што ќе
ги задоволи потребите. Дури и да дојдеме до тоа ниво, прашање е воопшто дали такво нешто ќе функционира,“ вели Тунева. Според неа, кога станува збор за политички плурализам, објективност, непристрасност и урамнотеженост, најголем проблем е што медиумите не ја прифаќаат сопствената одговорност.
Од основањето во 2014 година, СЕММ покажува голема ангажираност, особено имајќи го предвид
турбулентниот политички и општествен контекст во кој функционира, за чија пак, промена е потребно време и напори од страна на сите политички и други актери.
Трпевска смета дека е добро што саморегулацијата се разви во Македонија во последните години,
затоа што таа помага кај медиумите да се врати дебатата за важноста на професионалните и етичките стандарди: „Информирањето во вестите најмногу треба да се регулира со саморегулација,
односно со етички кодекси, но очигледно е дека тоа не е доволно, поради поширокиот политички и пазарен амбиент во кој функционираат македонските медиуми. Поради тоа, мислам дека
нешто може да се направи само доколку се комбинираат двата приода - и законски одредби и
саморегулација, односно корегулација. /.../ Ако регулаторот функционира добро, ако влијае да се
создаде опкружување во кое медиумите ќе функционираат независно и слободно, тогаш тие ќе
се надополнуваат со саморегулаторот.“80
Тaa посочува дека регулаторот мора да ги употреби сите свои механизми, а и да најде нови, за
да го спречи поврзувањето на политиката со медиумските сопственици. „Може да зборуваме и за
Интервју со Марина Тунева, извршен директор на Советот за етика во медиумите на Македoнија, Скопје, 18 април 2017.
СЕММ, Известување во интерес на јавноста – Заштита на етичките принципи на известувањето низ работата на
Комисијата за жалби и поплаки, 2017. Достапно на: http://www.semm.mk/attachments/izvestuvanje-vo-interes-na-javnosta.pdf.
77
Ибид. Стр. 22.
78
Интервју со Марина Тунева, извршен директор на Советот за етика во медиумите на Македoнија, Скопје, 18 април 2017.
79
Ибид.
80
Интервју со Снежана Трпевска, експерт по медиумско право, Скопје, 19 април 2017.
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регулатива и за саморегулација, но ако тие врски не се раскинат нема да имаме објективни, професионални и непристрасни медиуми“, заклучува Трпевска.
Како еден од ефикасните, иако мошне комплексни примери на корегулација, се посочува францускиот модел. Според последните промени во медиумската регулатива во Франција од ноември 2016
година (Закон за радиодифузија, чл. 30-8), секој медиум кој емитува програми со политички и општи
информации треба да формира Комитет на чест, независност и плурализам на информации и
програми, кој се формира од независни лица. Ова тело е задолжено да го следи почитувањето на
членот од законот што се однесува на чесност, независност и плурализам на информациите и програмите и доследна претставеност на разновидноста на француското општество. Доколку медиумот го
прекршува законот, Комитетот го информира францускиот регулатор, како и управата на медиумот. 81
И Советот на честа на новинарите во Хрватска изрекува морални осуди за кршење на Кодексот на честа
на новинарите, како механизам за непочитување на етичките и професионални стандарди. Во Хрватска,
согласно Законот за медиуми82 медиумите се обврзани да донесат и свои статути, како саморегулаторни
акти, кои што се еден од условите за користење на средствата од државниот Фонд за плурализам. Повеќето медиуми ги игнорираа законските одредби со години, а потребата од статутите ja сфаќаа како декларативна, без намера да ги спроведат во пракса.83 Како позитивен пример во Хрватска, треба да се истакне
именувањето Комесар за корисниците на услугите на ХРТ, што претставува еден вид омбудсман во рамки на Хрватската радио-телевизија. Врз почитувањето на етичките и професионални стандарди во јавниот
сервис надлежност има и Етичкaта комисија на ХРТ, која работи врз основа на Етичкиот кодекс.
Ситуацијата со саморегулацијата во Велика Британија е поспецифична, бидејќи овој систем потфрли да осигура слободно, демократско и одговорно новинарство по скандалот со прислушувањето на
„Њус оф д Ворлд“ (News of the World), што беше обелоденет во 2011 година.
По овие случувања, воспоставувањето на принципот на саморегулација во почитување на професионалните и етички стандарди во известувањето во Велика Британија е инкорпориран во рамките
на Законот за радиодифузија на Офком. Тој обезбедува етички правила, кон кои мора да се придржуваат новинарите во радиодифузните претпријатија или во спротивно би се соочиле со санкции
од работодавачите. Би-Би-Си е меѓу оние медиумски организации кои се предмет на прописите на
Офком, но Би-Би-Си Траст исто така, поставува и етички правила за новинарите во рамките на Уредувачките упатства. Клучно барање на етичките принципи кај Офком и Би-Би-Си е дека сите новинари
во радиодифузните медиуми мора да произведуваат политички непристрасна медиумска содржина.
Според Шлозберг, искуството од Велика Британија покажува дека поттикнувањето на плурализмот бара не само ефективна регулација, туку и ефективно законодавство што ќе обезбеди контрола
на концентрацијата на медиумската моќ и адекватна поддршка за различни форми на вести во јавен
интерес. Тоа, меѓу другото вклучува обезбедување дистанца меѓу медиумите и политичките елити,
што е проблем насекаде низ Европа, како и изнаоѓање мерки (структурни и етички) што ќе овозможат внатрешен плурализам внатре во големите медиумски групации, поточно онаму каде што пазарот не дозволува разноликост на сопственоста.84
Иако саморегулацијата на печатот во Велика Британија се соочи со големи предизвици изминатите години,
има случаи каде се покажа ефикасна. Но, според Фридман, во секој случај, сите регулаторни механизми треба
да бидат предмет на демократски и јавен надзор, зашто инаку „едноставно ја предаваме моќта на државата,
која веројатно би ги злоупотребила своите одговорности и би барала начини да ги задоволи своите политики. Регулацијата треба да биде развивана и операционализирана во јавен интерес, односно демократските
механизми треба да бидат вградени во процедурите на именување на регулаторните процеси.“85
Ибид.
Zakon o medijima. Достапно на: https://www.zakon.hr/z/38/Zakon-o-medijima.
83
Popovic, H., „Flash Report 4: Croatia: Self-regulation vs. power relations in media“, 2014. Достапно на: http://mediaobservatory.net/
radar/flash-report-4-croatia.
84
Интервју со Џастин Шлозберг, предавач на Биркбек, Универзитет во Лондон, Скопје, 17 јануари 2018.
85
Интервју со Дес Фридман, професор на Голдсмит, Универзитет во Лондон, ноември 2017.
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8. Заклучок
Прашањето на политичкиот плурализам во медиумските содржини е комплексно прашање, чие
поттикнување зависи од вклучување на што повеќе релевантни чинители и различни механизми. Доколку се погледнат индикаторите на политичкиот плурализам,86 станува јасно дека тој зависи од цел спектар
правни, општествени и политички фактори, кои се карактеристични за одреден контекст на секоја држава.
Во Македонија, медиумската регулација на политичкиот плурализам во известувањето кај телевизиите за време на избори ја карактеризира генерално добро поставен регулаторен систем, кој во
праксата потфрла, што се потврди во известувањето на највлијателните медиуми за време на изборните циклуси во 2016 и 2017 година. Причините може да се бараат во долгогодишните клиентелистички релации, кои повеќе медиуми ги развиваат со политичките и бизнис елити, што на крај
резултира со игнорирање на законската регулатива, бидејќи евентуалните санкции за медиумите се
незначителни во однос на бенифициите кои тие може да ги имаат.
Проблемот се комплицира особено во периоди надвор од избори, бидејќи регулативата содржи
етички и професионални начела за поттикнување политички плурализам што важат и за комерцијалните телевизии и за јавниот сервис. Меѓутоа голем дел од медиумите не ги почитуваат, бидејќи не
постојат никакви механизми што би ги одвратиле медиумите од нивно прекршување. Оттука, произлегува прашањето - што може да ги поттикне медиумите да ги вградат принципите на политичкиот
плурализам во нивното севкупно функционирање, а не само за време на избори, кога се под засилен
мониторинг и под закана на санкции.
Во некои држави со долга демократска и медиумска традиција, незамисливо е политичкиот плурализам да се дефинира со закон, затоа што политичката и медиумската култура се на такво ниво што
медиумите не би си дозволиле доминантно да фаворизираат одредени центри на моќ. Сепак, има
примери, како тие што се обработени во оваа анализа – Хрватска и Велика Британија, кои содржат
одредби за заштита на професионалните и етичките стандарди, преку кои се поттикнува политичкиот
плурализам, за што се предвидени и законски санкции.
Во секој случај, најважно е како регулативата ќе се спроведува и кој ќе го надгледува процесот на имплементација. Затоа „поставеноста на регулаторот, неговата позиција, надлежностите и независноста се
клучни, бидејки негова главна мисија е да се грижи за постоење на разновидни и независни медиуми“.87
Хрватскиот и британскиот регулатор, имаат поголеми законски надлежности надвор од изборни
периоди во случаи кога медиумите ги прекршуваат професионалните и етичките стандарди, споредено со регулаторното тело во Македонија. Сепак, клучно е Агенцијата во Македонија да продолжи
со својата проактивна улога како во последните две години и да реагира јавно на сите недоследности
во однос на прекршувањето на професионалните стандарди во медиумите, што може да влијае на
подигање на јавната свест и на свеста на институциите. Дополнително, регулаторот треба да воведе
вонредни надзори на политичкиот плурализам во сите медиуми, за што е потребно зајакнување на
неговите кадровски капацитети.
Од истражувањето произлегуваат две прашања кои дополнително треба да се дискутираат во
рамки на стручната јавност во Македонија. Прво, околу можноста за евентуалното зголемување на
надлежностите на регулаторот во случаи на непочитување на политичкиот плурализам од страна
на медиумите, треба да се разгледаат позитивните и негативните аспекти од ова решение. За да се
отвори оваа тема, неопходно е Агенцијата да демонстрира професионална независност и интегритет
за да ги пресретне стравувањата на медиумските актери дека законските одредби би можеле да се
злоупотребат во корист или на штета на некои медиуми.
Понатаму, треба да се разгледа можноста за евентуално интервенирање во Законот за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги и вметнување обврска за медиумите за почитување на професионалните и етичките стандарди, како едни од аспектите на политичкиот плурализам. Ова би упатувало
86
87

Media Pluralism Monitor, Political Pluralism In the Media, 2014. Достапно на: http://monitor.cmpf.eui.eu/results-2014/political/.
Интервју со Снежана Трпевска, експерт по медиумско право, Скопје, 19 април 2017.
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на поблиска соработка меѓу регулаторното и саморегулаторното тело, за што механизмите и модалитетите би биле предмет на натамошна дискусија.
Бидејќи европските трендови упатуваат на балансирање меѓу регулаторните и саморегулаторните механизми, кога станува збор за политичкиот плурализам во медиумските содржини, се отвора
простор за зајакнување на улогата и значењето на саморегулаторното тело. Заради тоа, неопходно е
да се поттикнува поддршката на СЕММ од страна на медиумите. Од друга страна, треба да се зголемува нивото на нивната „самокритичност“ во однос на прифаќање на одлуките на саморегулаторното тело.
Медиумските и граѓанските организации треба да вршат притисок и да се залагаат за промовирање на оваа цел и да ги поттикнуваат граѓаните да реагираат. Ова прашање треба да се интегрира
и во образовниот систем, како вредност за која ќе се залагаат новите генерации новинари и медиумски работници. Сепак, клучно е да се јакне свеста кај медиумите и медиумските сопственици,
уредниците и новинарите, но и кај политичките елити, кои треба да покажат демократски капацитет
и конечно да ги остават медиумите да функционираат независно.
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