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НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПРОПУШТИ ШАНСАТА НЕ СМЕЕ ДА СЕ ПРОПУШТИ ШАНСАТА 
ЗА ИЗЛЕЗ ОД КРИЗАТА ВО МРТВЗА ИЗЛЕЗ ОД КРИЗАТА ВО МРТВ

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

АКО ИМА ПОЛИТИЧКА ВОЛЈААКО ИМА ПОЛИТИЧКА ВОЛЈА  
ПРОБЛЕМИТЕ ЌЕ СЕ РЕШАТ ЗА 24 ЧАСАПРОБЛЕМИТЕ ЌЕ СЕ РЕШАТ ЗА 24 ЧАСА
Во организација на НСДП во Скопје 

се одржа трибина на која се раз гле-
дуваше лошата состојба во МРТВ, 

национален радиодифузен сервис, кој се 
наоѓа пред распаѓање. Според првите 
лу ѓе на оваа партија, јавното инфор ма-
тивно и медиумско претпријатие, кое со 
години ја претставува Република Маке до-
нија, не смее да ја доживее лошата суд би-
на, бидејќи тоа е од национален интерес.

"Владата на РМ не може да се согласи 
дека поради финансиските проблеми Ма-
ке донската радио и телевизија е инсти-

"Владата на РМ преку 
Буџетот би требало да ги 
врати сите долгови, а 
Македонската 
радиодифузија ќе треба 
да ангажира адвокатска 
канцеларија, преку која ќе 
објави дека од први 
декември мора да се 
плаќа претплатата. Инаку, 
сите оние кои ќе го 
прекршат законот ќе 
бидат судски гонети и 
казнети, за на крај да им 
се одземе телевизорот 
или некој друг имот. 
Додека тоа не се 
реализира, приближно 
една година, Владата 
треба да даде државни 
гаранции за кредитот кој 
би требало да го подигне 
МРТВ од банката кој, пак, 
би се темелел врз основа 
на програмата, на 
работата на директорот и 
на Управниот одбор. Тие 
ќе гарантираат дека ќе се 
остваруваат програмските 
задачи", истакна 
новинарот Горан Милиќ 
на трибината 
организирана во Скопје 
по повод лошата состојба 
во МРТВ.
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туција која изумира. Поради ова, ние 
има ме изградено консензус за да й се по-
могне, бидејќи никој нема право да биде 
егзекутор на еден историски конти нуи-
тет, на паметникот на целиот растеж кој 
Македонија го изоде во поглед на др жав-
носта. Но, консензусот во Владата нема 
да биде доволен ако тоа не се изгради од 
страна на сите политички субјекти во Со-
бранието. Македонската радио теле визи-
ја мора да постои како респектабилен, 
на ционален радиодифузен сервис и не 
смее да ја пропушти шансата да биде ме-
диумски амбасадор на државата", истак-
на потпретседателот во Владата на РМ, 
Живко Јанкуловски, додавајќи дека по-
мина времето кога Македонската радио 
и телевизија, како електронски медиум-
ски монопол можеше преку инфор ма-
тивниот сервис, контролирано од цен та-
рот на политичка моќ да добива инфор-
мации и да обликува само една и един-
ствена вистина, која нема каде да биде 
проверена.

"Берзата на информации е таа што ја 
одредува релевантноста. Но, сепак наша 
должност е да им дозволиме на врабо-
тените сериозно да си ја вратат својата 
позиција и при тоа да се врати целосната 
поддршка во јавноста. Во тој контекст, ќе 
бидат измените во Законот за радио ди-

ши за 24 часа.
"Владата на РМ, преку Буџетот, би тре-

бало да ги врати сите долгови, а Маке дон-
ската радиодифузија ќе треба да анга-
жира адвокатска канцеларија преку која 
ќе објави дека од први декември мора да 
се плаќа претплатата. Инаку, сите оние 
кои ќе го прекршат законот ќе бидат суд-
ски гонети и казнети, за на крај да им се 
одземе телевизорот или некој друг имот. 
Додека тоа не се реализира, приближно 
една година, Владата треба да даде др-
жав ни гаранции за кредитот кој би тре-
бало да го подигне МРТ од банката кој, 
пак, би се темелел врз основа на про гра-
мата, на работата на директорот и на Уп-
равниот одбор. Тие ќе гарантираат дека 
ќе се остваруваат програмските задачи. 
Истовремено, претплатата на МРТВ тре-
ба да се врзе со движењето на зголе му-
вањето на просечните плати, со можност 
два пати во годината да се зголеми или 
да се намали, се разбира, ако платите па-
ѓаат. Што значи, ако платите одат горе та-
ка би требало да оди и претплатата, ако 
платите одат надолу така и таа да се на ма-
лува. Значи, тоа е работа за 24 часа. Но, 
тоа би се остварило ако има политичка 
волја, која нема да се меша во нејзината 
уредувачка политика и во освојување на 
власта во структурите на телевизијата 

фузна дејност, врз чија основа активно би 
работеле двајца директори, кои би ги ос т-
варувале овие цели. Друга мерка прет-
ставува поставувањето странски ме на-
џер на функцијата извршен директор, кој 
сметаме дека е од централно зна че ње, 
бидејќи тој би можел да ги примени свои-
те искуства околу функционирањето на 
јавните радиодифузни сервиси", оце ни 
Јанкуловски.

Угледниот новинар на ХРТВ, Горан Ми-
лиќ, изјави дека проблемот на Маке дон-
ската радио и телевизија може да се ре-

како центар за медиумска моќ. Оваа 
телевизија има историја, има традиција. 
Но, верувајте, ниту една комерцијална 
телевизија нема да го негува јазикот, 
туку ќе внесе 'шопин', 'мувинг' итн. Со ва-
шата телевизија го зачувувате јазикот, 
културата и историјата", истакна угледниот 
новнинар Горан Милиќ, кој додаде дека 
никој не требало да уништи телевизија 
или куќа, чија вредност може да се про-
цени на една милијарда, а тука влегува 
не само зградата од 22 ката, туку и мре-
жата од репетитори итн. 

ГОСТИТЕ БЕА ДЕЦИДНИ ДЕКА ПОЛИТИКАТА МОРА ДА БИДЕ ГОСТИТЕ БЕА ДЕЦИДНИ ДЕКА ПОЛИТИКАТА МОРА ДА БИДЕ 
НАДВОР ОД ЈАВНИОТ ДИФУЗЕН СЕРВИСЕР, ОД ЛЕВО: МАЈКЛ НАДВОР ОД ЈАВНИОТ ДИФУЗЕН СЕРВИСЕР, ОД ЛЕВО: МАЈКЛ 
ВИЛФЕРТ ОД ФРАНЦИЈА, ДАМИР МАТКОВИЌ ОД ХРТВ И ВИЛФЕРТ ОД ФРАНЦИЈА, ДАМИР МАТКОВИЌ ОД ХРТВ И 
ГОРАН МИЛИЌ ОД ХРТВ ГОРАН МИЛИЌ ОД ХРТВ 


