Четврти јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година
Добиени ставови и мислења и став на Агенцијата по истите
- 22.12.2017 година -

Четвртиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се одржа во просториите
на Агенцијата, Палата Панко Брашнаров, на 22 декември 2017 година, со почеток во 12 часот.
Воведно обраќање имаше директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, кој ги презентираше реализираните
активности од четвртиот кавартал, согласно Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги за 2017 година. На состанокот од страна на м-р Емилија Петреска Камењарова,
раководителка на Одделението за човекови права и медиумска писменост беа презентирани активностите
поврзани со потикнување на медиумската писменост каде беше промовирана новата веб страница за
медиумска писменост www.mediumskapismenost.mk на која ќе бидат застапени активностите и на Агенцијата и
на Мрежата за медиумска писменост и третиот адаптиран видео спот за авантурата на Јове низ медиумската
писменост „Приватност и следење“. Присутните имаа можност да ги проследат и резултатите од Анализата
на известувачките рамки во медиумското покривање на теми поврзани со ЛГБТ заедницата кои ги
презентираше Ирена Цветковиќ од Коалиција Сексуални и здравствени права на маргинализираните
заедници.
На крајот од состанокот беше отворена панел дискусија, на која присутните имаа можност да постават
прашања и да дадат свои коментари.
Панел дискусија: прашања и мислења од присутните
Иван Менкиноски, Хелсиншки комитет за човекови права постави прашање околу регулацијата на интернет
потралите, како тоа ќе се одвива во овој процес, дали во Агенцијата се зборува за ова прашање, дали има некој
првичен став, размислување и дали се гледа конечно како регулаторно тело на интернет порталите?
д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги: Најнапред, постои
консензус во Агенцијата дека не станува збор за регулирање, туку најмногу за регистрирање и нотификација.
Зборот регулирање е премногу голем и тежок и мислам дека е невозможно да се спроведе регулирање на овој
вид медиуми. Што се однесува до тоа дека дел од порталите нема импресум, тоа не е предмет на регулација,
туку треба да биде на она што сега Агенцијата го прави со печатените медиуми.
Ние како Агенција имаме нарачано истражување во однос на овие нови медиуми за тоа каква е состојбата
споредено со другите држави. Требаше да го плати Агенцијата преку јавна набавка меѓутоа добивме одобрение
од Советот на Европа и тие ќе го спроведат во еден краток разумен период, можеби до крајот на првото
тромесечје од следната година и тогаш ќе имаме објективно, непристрасно мислење од експерти коишто ќе ни
понудат не решение, туку ќе ни дадат слика каква е состојбата на ова поле во другите, така да се дискутира
подолго време за ова прашање, ова е и дел од Изборниот законик. Кажавме двапати пред година ипол дека
Агенцијата не бможе да спроведе изборен мониторинг на известувањето што го вршат интернет порталите,
односно да оценува дали известуваат избалансирано и непристрасно, тоа реално кај овие медиуми е

невозможно и не може да се направи паралела со електронските медиуми, радијата и телевизиите, така да
разговараме, дискутираме, имаме и различни ставови, меѓутоа имаме и минимум прашања за кои постои
консензус, а тоа е дека за порталите не е потребна регулација, туку најмногу од регистрација и нотификација
во Агенцијата.
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