Четврти јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2018
година
Добиени ставови и мислења и став на Агенцијата по истите
26.12.2018 година
Четвртиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се одржа
во просториите на Агенцијата, Палата Панко Брашнаров, на 26 декември 2018 година, со почеток во
12 часот.
Воведно обраќање имаше директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, кој ги презентираше
активностите од изминатиот квартал, спроведени согласно Годишната програма за работа на
Агенцијата. Присутните имаа можност да ги проследат и новините во ревидираната европска
Директива за аудиовизуелни медиумски услуги, која стапи на сила на 18 декември, и податоците од
истражувањата за родовите прашања и за начинот на прикажување и претставување на мажите и
жените на телевизиската програма во 2018 година. На состанокот беа промовирани и двата одделни
инфографици, кои Агенцијата ги испечати на македонски, албански и англиски јазик, а во кои се
прикажани резултатите од истражувањата на Агенцијата за ставовите на публиката за прикажувањето
на ЛГБТИ-заедницата во медиумите во 2017 година, и за застапеноста на програмите за деца на
националните телевизии.
На крајот на состанокот беше отворена панел дискусија, на која присутните имаа можност да
постават прашања и да дадaт свои коментари.

Панел дискусија: прашања и мислења од присутните

Игор Бојаџиев од АЕК, постави прашање околу употребата на родот, поточно дали е правилно за некои
професии, кога станува збор за жени, да се употреби женски род во функцијата која ја извршуваат,
односно наместо директор - директорка, или наместо доктор – докторка и сл.
Марина Трајкова, соработничка во одделение за заштита на човекови права и медиумска
писменост во АВМУ, одговори дека генерално трендовите во тој поглед говорат дека јазикот е една
флуидна категорија, така што дури и за оние функции коишто порано се сметале за машки, сосема е
легитимно да бидат во женски род. На тој начин, како што рече таа, би се истакнало присуството на
жените во одредени сфери коишто веќе не се само машки. Препораката е дека во медиумите треба да
се користи родово сензитивен јазик, бидејќи така се истакнува присуството на жените во сите сфери во
општеството.
Зоран Фидановски, член на Советот на ААВМУ, се надоврза и даде коментар дека според
правописот на македонскиот јазик, доколку станува збор за вокација нема родова поделба, односно

магистер е магистер, што не е случај кога се зборува за професија, односно ако жена е претседател ќе
биде претседателка, ако е директор ќе биде директорка итн.
Снежана Трпевска, од организацијата Ресис Скопје, постави прашање во врска со усогласувањето
на македонското законодавство со новата европска Директива за аудиовизуелни медиумски услуги,
поточно дали рокот кој го дава Европската Унија за усогласување, ќе важи и за Република Македонија?
Одговор на Емилија Јаневска, раководителка на програмски сектор на АВМУ - Република
Македонија, како земја кандидат треба да го почитува рокот, но тој важи за земјите членки на Унијата.
Снежана Трпевска од организацијата Ресис Скопје, дополни дека кога има таква значајна промена
и во технолошкиот развој и во регулаторната рамка, не може да се чека бидејќи усогласувањето на
македонското законодавство со новата Директива е сериозна задача за државата, за надлежните
институции, вклучувајки го и надлежното министерство и регулаторот. Таа истакна дека е потребно час
поскоро да се почне со работа, односно да се направат сите анализи и подготовки и дека тоа веројатно
ќе значи и носење на нов закон.
Благоја Христов од Македонски Телеком – посочи дека на јавниот состанок се презентирани
интересни презентации, но дека за жал нема поголемо присуство од оние субјекти кои ќе бидат
засегнати од новинините во Директивата. Додаде дека ја има искористено приликата неколку пати да
дискутира во рамки на измените на предлог Законот за АВМУ, а и на состанокот за потребата од носење
измени на предлог правилникот за регистрација на програмски пакети на операторите, меѓутоа, за жал
нема соодветна дискусија за ова прашање. Смета дека со измените што се предвидуваат во Законот за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе се добие решение што прво е контрадикторно, а второ
тешко ќе биде имплементирано и дури и регулаторот ќе добие некоја неприродна улога да ги регулира
авторските права ex-ante, што ниту е замисливо ниту е дозволиво во Европа. Значи, има потреба од
дискусија на радиодифузерите, на медиумите и операторите кои се доста засегнати и со овој закон и со
измените во директивата, поради што треба да се најде заеднички јазик за дискусија.

Прилог
Листа на присутни на четвртиот јавен состанок за 2018 година
Листа на присутни учесници на четвртиот јавен состанок за
2018 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Бр.
Име и презиме
Институција
1 д-р Зоран Трајчевски
2 Зоран Фиданоски
3 м-р Драгица Љубевска
4 д-р Андриана Скерлев Чакар
5 Огнен Неделковски
6 м-р Емилија Јаневска
7 м-р Емилија П.Камењарова Агенција за аудио и
П.Камењарова
П.Камењарова аудиовизуелни медиумски
8 д-р
Ивана Стојановска
услуги
9 Агрон Адеми
10 Јетон Исмаили
11 Горан Радуновиќ
12 Виктор Стојанов
13 Марина Трајкова
14 Луција Ѓурковиќ
15 Димитар Тануров
16 м-р Сашо Петрушевски
17 Несрин Махмут
18 м-р Магдалена Д. Довлева
Македонски Телеком
19 Благој Христов
20
21
22
2223

Вера Самарџиева

Македонски Телеком

Столе Наумов

РА Канал 77

Виктор Грозданов

РА Канал 77

Максимилијан Георгиев

24

Сања Фрковиќ

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Снежана Трпевска
Дејан Георгиевски
Дејан Јорданов
Лазар Јанев
Димитар Буковалов
Јане Јакимовски
Игор Бојаџиев
Славчо Димитров
Билјана Благоева

РА Урбан ФМ
ЕУ Делегација
РЕСИС ИНСТИТУТ
ЦРМ
СИЗ МК НЕТ
1 ТВ
МИОА
АЕК
АЕК
Коалиција Маргини
Екипа

