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МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ ВО УСЛОВИ НА КРИЗА, НО И ДИГИТАЛНА ЕРА

Кој ќе го 
плати

новинарството?

Европските медиумски политики 
го третираат проблемот 

на два начина - со директна и 
со индиректна поддршка на 

медиумите. Со првиот се успеа 
да се намали бројот на загубени 

медиуми, отпуштања на новинари, 
пропуштени теми и перспективи. 

Вториот начин, пак, во вид на 
даночни олеснувања и државни 

огласувања се покажа неефикасен, 
без да го даде очекуваното ниво на 

резултат

Стр:  
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закрепнување“ финансиран 
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федерација на новинари. 

2

Медиумите се длабоко на-
влезени во дигиталната ера. 
Долгогодишната криза што 

ја преживуваат, како нејзина после-
дица од која се најпогодените вес-
ниците, предизвика десеткување на 
кадарот поради пад на приходите 
од продажба и огласување. А, кри-
зата во медиумите е, пред сè, криза 
на новинарството и неговиот инте-
гритет. Европските медиумски по-
литики го третираа проблемот на 
два начина - со директна и со инди-
ректна поддршка на медиумите. Со 
првиот се успеа да се намали бројот 
на загубени медиуми, отпуштања на 
новинари, пропуштени теми и перс-
пективи. Вториот начин, пак, во вид 
на даночни олеснувања и државни 
огласувања се покажа неефикасен, 
без да го даде очекуваното ниво на 
резултат.

Паралелно со тоа, почна и раз-
војот на непрофитни медиуми на 
различни заедници кои негуваат 
истражувачко новинарство и про-
фесионална етика и враќаат многу 
важни теми во јавната сфера. Многу 
невработени новинари, по губење на 
ангажманот во комерцијалните ме-
диуми, се приклучуваат кон посто-
ечки или почнуваат нови медиумски 
иницијативи на непрофитна основа. 
Но, според извештаите на Медиум-
ската опсерваторија за Југоисточна 
Европа, нивното влијание и опстанок 
е лимитирано со скромни средства 

кои најчесто се меѓународни донато-
ри кои можат да се повлечат во секој 
момент.        

Примената на нови технологии, 
сепак, нуди и нови начини на финан-
сирање што медиумите ги имаат на 
располагање, покрај традиционални-
те. Онлајн претплатата и донациите 
(мали или големи) од физички лица 
за пристап до содржини, преку по-
среднички платформи, е нашироко 
распространета и прифатена кај го-
лем дел од светските медиуми за ге-
нерирање на дополнителни месечни 
приходи.   

Многу невработени 
новинари, по губење 
на ангажманот во 

комерцијалните медиуми, се 
приклучуваат кон постоечки 

или почнуваат нови 
медиумски иницијативи 
на непрофитна основа. 

Но, според извештаите на 
Медиумската опсерваторија 

за Југоисточна Европа, 
нивното влијание и 

опстанок е лимитирано 
со скромни средства кои 
најчесто се меѓународни 

донатори кои можат да се 
повлечат во секој момент
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ФИНАНСИИТЕ ВО МЕДИУМИТЕ 
ОТСЕКОГАШ БИЛЕ СПОРНА ТЕМА

Македонија заостанува во при-
мената на алтернативните начини 
за финансирање на медиумите зад 
развиените медиумски општества, 
особено во делот на донации од 
граѓани. Барем во пракса. Потрагата 
по причините води кон повеќе пра-
вци од кои, на прва, предничат два - 
нискиот животен стандард и свеста 
на поединецот за конкретен чекор 
на сметка на декларативната под-

дршка за независно и истражувачко 
новинарство. Тоа остава „бришан“ 
простор за делување на политич-
ките и бизнис елити за реализација 
на нивни интереси во сферата на 
влијание. А, новинарството кое не 
делува за јавниот интерес, одамна 
ја има загубено довербата на јав-
носта.          

„Финансирањето на медиумите 
отсекогаш било спорна тема, а ре-
кламите честопати се обид за влија-
ние врз уредувачката политика на 
медиумите. Поради тоа, ИРЛ се 
финансира исклучиво од грантови и 

донатори кои се внимателно одбра-
ни да бидат неселективни, незави-
сни и непристрасни, односно дона-
тори кои нѝ даваат целосна слобода 
при изборот на теми и лица кои ќе 
бидат истражувани“, вели Деница 
Чадиковска од Истражувачката ре-
портерска лабораторија (ИРЛ).

СЕРИЈАТА „НЕЧИСТА КРВ“ НА ИРЛ 
КАКО ДВИГАТЕЛ НА МАЛИ 
ДОНАЦИИ ОД ГРАЃАНИ 

Моделот на одржливост, спо-
ред неа, е ИРЛ во наредните пет 
години да биде целосно финанси-
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рана преку мали донации од граѓа-
ни. Особено ја истакнува серијата 
„Нечиста крв“ по која, како што по-
сочува, редакцијата била контакти-
рана од голем број на граѓани кои 
изразиле желба да ја поддржат но-
винарската истражувачка мисија на 
ИРЛ, што претставувало мотив за 
колегите да продолжат со напори-
те за разобличување на девијантни 
појави во општеството, но и доказ 
дека се наоѓаат на вистинскиот пат.      

„Нашата содржина потекнува 
од граѓаните и за граѓаните, па от-
таму произлезе и потребата да би-
деме финансирани од оние за кои 
постоиме. По епизодата „Нечиста 
крв“, голем број на читатели нè кон-
тактираа и изразија желба да ја под-
држат нашата работа. Првата дона-
ција ја добивме од учител од Штип 
кој ни кажа дека живее скромно, но 
ја цени нашата работа и сакал да ја 
поддржи. Оваа донација ни беше 
мотив дека граѓаните веруваат и 
поддржуваат вистински вредности 
во медиумите и квалитетни инфор-
мации“, нагласува Чадиковска.

Според неа, малите донации од 
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Деница Чадиковска
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граѓани имаат огромен потенцијал 
да одиграат важна општествена 
улога и да ги вратат медиумите на 
оние за кои постојат, да си ги вратат 
во свои раце. 

Чадиковска вели дека ИРЛ нема 
да отстапи од сопствената страте-
гија за правење на квалитетни ис-
тражувања кои покриваат не само 
високопрофилна и меѓународна, 
туку и локална корупција. 

„Нашата работа и истражувања 
се наш најсилен адут и ќе оставиме 
тие самите да зборуваат за нас. Вто-
риот чекор во нашата стратегија е 
да им покажеме на граѓаните дека 
медиумите постојат за нив и благо-
дарение на нив, а со помош на нив-
ните донации, тие се способни да ги 
диктираат темите кои медиумите 

ќе ги работат. Во моментов голем 
дел од медиумите преку платено-
то рекламирање припаѓаат на пар-
тиите и бизнис поединците. ИРЛ е 
медиум на граѓаните, па затоа наша 
цел е да биде финансиран токму од 
нив“, порачува Чадиковска.

Животниот стандард, како што 
вели, не е пресуден во врска со 
граѓанските донации како финан-
сиска поддршка за медиумите. Так-
виот став го поткрепи со случајот со 
штипскиот учител.  

„Нашата прва донација дојде 
од учител од Штип, кој нѝ сподели 
дека живее скромно и со кредити, 
ни покажа дека животниот стан-
дард не е пресуден кога станува 
збор за финансиската поддршка од 
граѓани. Тие се врзани со свеста на 

поединецот и негово разбирање за 
начинот на кој функционираат ме-
диумите и како тие се финансира-
ни, што знае да биде пресудно за 
содржината која тие ја пласираат во 
јавноста. Нашите очекувања се по-
зитивни, бидејќи изминативе годи-
ни забележуваме сè поизразен ре-
волт кај граѓаните кон медиумите, 
но истовремено и препознавање на 
оние медиуми кои се чесни, вредат 
и работат исклучиво во интерес на 
граѓаните. Сметаме дека граѓаните 
се подготвени и желни да ја под-
држат работата на медиуми како 
нашиот и да ни овозможат да про-
должиме да постоиме и работиме 
за нив“, оптимист е Чадиковска.

МЕЃУНАСЛОВ: БЕСПЛАТНА 
СОДРЖИНА ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ  

Кога станува збор за донациите 
на граѓани во медиумите и нивната 
пристапност до содржината, свет-
ските искуства се различни и зави-
сат од креираните пакети. Во некои 
земји, вестите се нудат бесплатно, 
додека премиум содржините, како 
истражувања и анализи, се под 

претплата, во некои, пак, пристапот 
е ограничен до одреден број на тек-
стови, а за останатите е потребна, 
покрај регистрација, месечен или 
годишен надоместок, некаде се ко-
ристи комбиниран модел од двата. 
Но, во слулајот на ИРЛ нема дилема 
- содржината засекогаш ќе остане 
бесплатна за сите читатели.     

 Примената на нови 
технологии нуди и нови 
начини на финансирање 

што медиумите ги 
имаат на располагање, 

покрај традиционалните. 
Онлајн претплатата 

и донациите (мали или 
големи) од физички лица за 

пристап до содржини, преку 
посреднички платформи, е 
нашироко распространета 
и прифатена кај голем дел 
од светските медиуми за 

генерирање на дополнителни 
месечни приходи
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„Содржината на ИРЛ засекогаш 
ќе остане бесплатна за сите читате-
ли. За ова прашање немаме дилема. 
Не сакаме да ги условуваме граѓа-
ните, туку сакаме да нè поддржат, 
затоа што веруваат во нас и затоа 
што сите ја делиме истата цел и ви-
зија за што може да стане нашето 
општество. Ќе имаат опција да од-
берат меѓу неколку различни видо-
ви на донации, но сите тие ќе би-
дат мали донации, бидејќи големи 
и неограничени донации отвораат 
можност за обиди за влијание врз 
нашата работа, а ние тоа нема да го 
дозволиме“, потенцира Чадиковска. 

Читателите, секако, ќе останат 
важна алка во работата на ИРЛ и во 
иднина, како што е случај од првиот 
ден на медиумот, бидејќи најголем 
дел од темите што ги обработуваат 
заедно со нејзините колеги доаѓаат 
по пријави од граѓани кои на тој на-
чин ја диктираат работата на Лабо-
раторијата.    

„Само во последните 18 месеци 
имаме добиено над 3.000 пријави од 
граѓани. Вклученоста на читателите 
во нашата работа, отсекогаш била 
дел од нашата уредувачка и кому-
никациска стратегија. Истражу-
вањето „Нечиста крв“, на пример, е 
резултат на 22 пријави од различни 
граѓани од Северна Македонија и 
од Косово. Имаме разработен сис-
тем на пријавување со кој собираме 
и процесираме пријави, кои потоа 
стануваат истражувања. Граѓаните 
веќе активно ја користат алатка-
та на нашата веб-страна „Пријави 
анонимно во ИРЛ“, но и пријавуваат 
на социјалните мрежи или доаѓаат 
директно во нашата редакција. Во 
изминатиот период се соочуваме 
со зголемен обем на пријави, многу 
повеќе од што нашиот мал тим од 
седум новинари може да обработи. 
Поради тоа остваривме соработка 
со неколку граѓански организации 
кои нѝ помагаат во процесирање на 
пријавите, како „Хелсиншки коми-
тет за човекови права“, „Македонска 
асоцијација на млади правници“ и 
„Клуб на млади лекари“, потенцира 
Чадиковска. 

Таа додава дека ИРЛ е во ак-
тивна комуникација со публиката и 
преку социјалните мрежи, а во де-
лот на соработка со нив е оставена 
и можноста да посочат прашање 

кое би било поставено на лицата 
кои     

„На социјалните медиуми има-
ме активна комуникација со граѓа-
ните и често им поставуваме пра-
шања кои ќе ни помогнат во нашата 
работа или ќе им дадат можност на 
граѓаните да постават прашање на 
лицата кои ги интервјуираме“, вели 
Чадиковска. 

ИНДИРЕКТНА ПОДДРШКА НА 
МЕДИУМИТЕ

Во годините пред пандемијата, 
Владите продолжија да даваат пари 
на сопствениците на медиуми на 
вообичаените начини - пред сè пре-
ку даночни ослободувања, државно 
огласување и други начини на инди-
ректна поддршка. Најголем дел од 
државите во Европската Унија и во 
регионот го наплатуваат Данокот 
на додадена вредност по намалена 
стапка.  

„Стапката на оданочување на 
весниците во Србија е намалена на 
осум посто, во Црна Гора на седум, 
во Македонија на пет, а Хрватска во 
последните 15 години на медиум-
ската криза во два наврата вршеше 
корекција на таа стапка. Најпрво од 
22 посто на 10 во 2007 година, а во 
2013 година на пет посто“, се вели 
во прегледот на Медиумската оп-
серваторија во Југоисточна Европа.

ДИРЕКТНА ПОДДРШКА 
НА МЕДИУМИТЕ

Кон индиректната поддршка 
за медиумите во време на криза, 
Владата на Шведска додаде и ди-
ректна  поддршка, по дефиниција 
селективна, која во 2013 година, 
на пример, се искачи на 53 мили-
они евра. Шведскиот модел на ди-
ректна поддршка за медиумите го 
дизајнира Карл Ерик Густафсон, 
професор во медиумска економија 

Македонија заостанува во примената на 
алтернативните начини за финансирање на 

медиумите зад развиените медиумски општества, 
особено во делот на донации од граѓани. Потрагата 

по причините води кон повеќе правци од кои, на 
прва, предничат два - нискиот животен стандард 

и свеста на поединецот за конкретен чекор на 
сметка на декларативната поддршка за независно и 

истражувачко новинарство
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на Економскиот факултет во Јон-
чепинг.

По сличен модел како шведски-
от, Владата на Норвешка, истовре-
мено, додели 44 милиони евра како 
поддршка за медиумите. Владата 
на Австрија, пак, во 2012 година из-
двои речиси 11 милиони евра, до-
дека француската Влада насочи 615 
милиони евра за одредени весници 
и портали. 

Оттука се постави прашањето, 
дали тоа не доведе до нарушување 
на пазарниот натпревар и медиум-
скиот плурализам, а весниците во 
тие земји не ги направи портпароли 
на Владите?

Се случи спротивното. Бројот на 
наслови во тие земји во измината-
та деценија и половина бележеше 
најмал пад. Додека медиумските 
општества без директна поддрш-
ка за весниците, како Унгарија, Бу-
гарија и Хрватска се честа мета на 
критики поради застрашувачката 

спрега меѓу владите и медиуми-
те, највисоките места на листата 
на медиумски слободи редовно ги 
заземаат земјите со традиција на 
активна медиумска политика на ди-
ректна поддршка.

„МАРШАЛОВ ПЛАН“ ЗА СПАС 
НА НОВИНАРСТВОТО

„Маршаловиот план“ за спас 
на новинарството на германскиот 
истражувач на медиуми, Стефан 
Веихерт поттикна широка распра-
ва за алтернативните можности за 
финансирање. Тој во основа се зала-
га за формирање на „јавен фонд за 
квалитетно новинарство што ќе се 
финансира од данок или надомес-
ток“. Според неговите пресметки, 
со издвојување на дополнителни 
две евра на 40-те милиони герман-
ски домаќинства, би можело да се 
формира фонд во вредност од една 
милијарда евра годишно. 

Таквиот негов предлог за из-
двојување на ист износ на надомес-
ток по домаќинство доведе до кри-
тики, меѓу кои дека многумина ќе се 
најдат во нерамноправна положба. 
Успешен одговор на нив даде фин-
скиот модел на трансформација на 
јавниот медиумски надоместок во 
медиумски данок кој се наплатува 
индивидуално во висина од 0,68 
отсто од приходите од работа или 
од капитал. Покрај финансиското 
растоварување на лицата со ниски 
примања, во Финска се намалија и 
трошоците за наплата, па нема из-
бегнување на плаќање. 

МЕЃУНАСЛОВ: МАЛИ 
ИНДИВИДУАЛНИ ДОНАЦИИ 
ДА СЕ ОДБИВААТ ОД ДАНОК

Француската економитска 
Жулија Каже полага големи наде-
жи во модел на т.н. краудфундинг“ 
(crowdfunding), како основа за ме-
диумска и демократска реформа, 
предлагајќи малите индивидуални 
донации за непрофитните медиум-
ски организации да се одбиваат од 
данокот. 

Димензиите на структурна-
та криза на пазарните приходи се 
такви што од почетокот на 2016 
година, британски „Гардијан“ по-
чна да добива „мали“ донации од 
локалната читателска публика кои 
на годишно ниво се движеа од 62 
до 760 евра, независно од прет-
платата. 

Охрабрувачки е примерот и со 
германски „Тагесцајтунг“, еден вид 
на краудфундинг. Нема сопстевник 
во вообичаената смисла на зборот, 
објаснува уредникот Ридигер Росиг. 
„Весникот е кооператива, однос-
но задруга чии членови стануваат 
граѓани кои ќе уплатат од најмалку 
500 до најмногу 100.000 евра. Се-
кој од нив, а денеска ги има 12.000, 
без оглед на висината на уплатата, 
поседува еден глас. Со уплатени-
те пари се финансираат идни про-
екти, како интернетски изданија. 
Профит главно нема, а доколку има 
некаков, повторно се инвестира во 
слободни медиуми“.

На сличен начин функционира и 
италијански „Ил манифесто“, а како 
медиумска задруга е, исто така, и 
„Ле монд дипломатик“ во Хрватска.

Ф
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КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕДИУМИТЕ ВО ЦРНА ГОРА - БОРБА ЗА ПРОФЕСИЈАТА“  Извршната директорка на 
црногорскиот Центар за 
граѓанско образование (ЦГО), 

Далиборка Уљаревиќ укажа дека 
притисокот врз новинарите во на-
порите за професионално да извес-
туваат, заедно со лошата економска 
состојба, ја зголемува и самоцензу-
рата. Таа оцени дека сè помалку се 
оние кои покажуваат континуиран 
и квалитетен пристап кон истражу-
вачко новинарство, но и критичко 
набљудување на теми од јавно зна-
чење.

„Финансирањето на медиуми-
те од јавни фондови, а тука мислам 
на сите плаќања кон медиумите, 
почнувајќи од огласување, поддрш-
ка преку конкурси, државна помош 
или други договорни односи, е уре-
дено со новиот Закон за медиуми, но 
останува да се види како ќе оди им-
плементацијата“, истакна Уљаревиќ 
на конференцијата „Медиумите во 
Црна Гора - борбата за професијата“. 

Според неа, РТЦГ сè уште не 
функционира како јавен сервис, 
наведувајќи дека новиот Закон 
за РТЦГ не го унапредил начинот 
за избор на членови во Советот 
на РТЦГ, па „така што сè уште по-
стои отворен простор за политичко 
влијание врз членовите на Советот, 
а со самото тоа и врз раководниот и 
уредувачкиот тим на РТЦГ“.

Таа потсети на наодите на ЦГО 
за перцепциите на граѓаните кон 
медиумите, а посебно во делот 
дека дури половина од испитаници-
те сметаат оти медиумите во Црна 
Гора не се непристрасни.

„Медиумите се во сржта на на-
тамошниот процес на демократи-
зација и европеизација на општест-
вото на патот кон Европската Унија. 
Дијалогот е клучната појдовна точ-
ка и дестинација на тој процес, а 
дијалогот можеме да го оживееме 
само доколку јавниот интерес биде 
над личниот, ако добро ги усогла-
симе приоритетите и постигнеме 
согласност за основните принципи“, 
рече Уљаревиќ.

Уљаревиќ изрази незадоволство 
што министерката за јавна управа, 
дигитално општество и медиуми, 
Тамара Срзентиќ не учествуваше на 
настанот, со оценка дека ниту тоа 
Министерството, ниту самата ми-
нистерка „не се доволно отворени 

Како до 
модели за 
финансирање за 
професионално 
известување ?
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КОНФЕРЕНЦИЈА „МЕДИУМИТЕ ВО ЦРНА ГОРА - БОРБА ЗА ПРОФЕСИЈАТА“  

Извршната директорка на црногорскиот 
Центар за граѓанско образование (ЦГО), Далиборка 

Уљаревиќ укажа дека притисокот врз новинарите во 
напорите за професионално да известуваат, заедно 

со лошата економска состојба, 
ја зголемува и самоцензурата

за медиумите, за јавноста и за деба-
ти од отворен тип“.

Советничката за комуникации 
и медиуми во Делегацијата на Ев-
ропската унија(ЕУ) во Црна Гора, 
Надежда Драмичанин, рече дека во 
последната година и половина се 
било борба, наведувајќи дека „ме-
диумите водат своја посебна борба, 
не само за професионалната меди-
умска сцена, туку и за опстанок“.

Таа укажа дека слободата на го-
ворот и недостатокот на напредок 
во оваа област се клучни теми во 
сите извештаи на ЕУ веќе неколку 
години.

„Но, ЕУ ги разбира проблемите 
и препреките на модерното нови-
нарство од кое бараме професиона-
лизација во ера на неверојатно брзо 
менливи околности. Затоа и ја да-
ваме нашата поддршка, политичка, 

финансиска, техничка. Планираме 
нови програми и ќе се обидеме да 
обезбедиме најдобри и најфлекси-
билни механизми за поддршка од 
новиот буџет на ЕУ кој ќе почне со 
реализација од наредната година“, 
рече Драмичанин.

Извршниот директор на „Б филм 
Црна Гора“, Бранко Балетиќ рече 
дека низ работата на тој проект „от-
крил колку големи професионалци 
има во локалните медиуми, но и со 
каква страст, посветеност и прециз-
ност ја извршуваат таа работа“.

„Секоја чест на тие луѓе. Видов 
како се трудат со звучната техни-
ка која припаѓа на 50-тите години 
и со сите други средства, како ја 
одржуваат програмата, ја држат ло-
калната заедница, се борат за сите 
проблеми на локлно ниво, додека 
сме присуствувме на сатанизација 
на некои други медиуми“, посочи 
Балетиќ.

Тој оценува дека проблемот не 
е во локалните медиуми, туку т.н. 
главни медиуми.

„Формата на сопственост не ос-
лободува од одговорност за точна, 
прецизна и вистинита информација. 
Не можете да говорите што сакате 
оти сте приватен медиум, затоа што 
не сте јавен сервис“, заклучи Бале-
тиќ.

Во рамки на панелот „Медиуми 
на раскрсница - каква медиумска 
сцена ѝ треба на Црна Гора?“, прет-
седателот на Комисијата за сле-
дење на постапките на надлежните 
органи во истрагите за напади врз 
новинари, Михаило Јововиќ оцени 
дека медиумите во Црна Гора се 
одамна на раскрсница, со констата-
ција дека е тешко да се одреди во 
која насока ќе се движат.

„Од смената на власта се слу-
чија неколку позитивни и негативни 
промени. За првпат во една голема 
група на медиуми гледаме дека се 
почитува одредба од Кодексот на 
новинари на Црна Гора и известуват 
критички кон оние кои имаат моќ. 
Негативно е што се продлабочија 
поделбите на медиумската сцена“, 
рече Јововиќ.

Тој смета дека нетрпеливоста 
кон новинарите е зголемена, на-
ведувајќи дека таа е предизвикана 
од поттикнување на поделбата во 
општеството.

Како до 
модели за 
финансирање за 
професионално 
известување

Конференција „Медиуми-
те во Црна Гора

 - борба за 
професијата

/фото:gracija.me
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Јововиќ истакна дека неказни-
воста на нападите врз новинари и 
натаму загрижува и оти успехот на 
Комисијата за следење на постапки-
те на надлежните органи во истра-
гите за напади врз новинари зависи 
од политичката волја на лицата на 
власта и во Обвинителството.

Тој е на став дека колективната 
саморегулација во Црна Гора ќе по-
чне да функционира кога сите ме-
диуми кои треба да учествуваат во 
тоа ќе имаат заедничка цел.

Заменичката на директорот на 
Агенцијата за електронски меди-
уми (АЕМ), Јадранка Војводиќ смета 
дека медиумите се соочени со бор-
ба за опстанок и со борба за внима-
ние на гледачите и на слушателите.

„Тие се наоѓаат во дилема дали 
да останат верни на стандардите, 
дали да се борат за внимание на 
гледачите и на слушателите или да 
ја одат по линија на помал отпор и 
да се препуштат на сензационали-
зам, на непроверени информации и 
на различни влијанија врз уредувач-
ката политика, што е услов за до-
бивање на финансиска поддршка“, 
рече Војводиќ.

Како важна новина таа го ис-
такнува воведувањето на Фондот за 
системска поддршка на медиумите, 
наведувајќи дека тоа може да биде 
одговор на потребата на медиуми-
те да добијат поддршка за произ-
водство на содржини кои не можат 
да се финансираат од комерцијал-
ни приходи, а со самото тоа и да ја 
зајакнат својата улога преку произ-
водство на содржина која ќе се за-
нимава со животот, а не со забавни 
работи.

Војводиќ изрази надеж дека на-
брзо ќе се заокружи стратешката и 
институционална рамка, дека за неа 
ќе бидат обезбедени средства, како 
и дека ќе има доволно професио-
нална одговорност за да се реали-
зира она што е замислено.

Директорката на Институтот за 
медиуми, Оливера Николиќ про-
ценува дека медиумите денес сè 
повеќе се пропагандна машина на 
одредени центри на моќ.

„Луѓето се повеќе се определу-
ваат врз основа на емоции, на афект, 
на допадливост, а не врз основа на 
точноста. Медиумите сè помалку 
се платформа која ги сервисира по-

требите на граѓаните и на јавниот 
интерес и сè помалку се простор за 
дијалог меѓу различностите на по-
ларизираната јавност. На некој на-
чин и тие самите придонесуваат за 
поларизација на општеството и мо-
делите на финансирање се заснова-
ат на тие принципи“, рече Николиќ.

Таа оцени дека медиумите де-
нес не се она што беа пред една де-
ценија или повеќе, наведувајќи дека 
е нарушен моделот по кој меди-
умите работат по професионални 
стандарди и во склад со етичкиот 
кодекс.

Николиќ смета дека има криза 
затоа што е нарушена довербата во 
медиумите „бидејќи тие недоволно 
го сервисираат јавниот интерес и 
она што е потреба на граѓаните“.

Таа наведува дека е потребно 
да се најдат модели и начини за 
финансирање на медиуми кои ра-
ботат во јавен интерес, а притоа да 
се финансира медиумската работа 
и содржина, а не профитите.

За програмската директорка на 
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Центарот за демократска транзи-
ција (ЦДТ) и аналитичарка на плат-
формата raskrinkavanje.me, Милица 
Ковачевиќ, голем проблем за ме-
диумската сцена е што граѓаните 
честопати не можат да направат 
разлика кои медиуми работат во 
интерес на јавноста, наведувајќи 
оти е потребно да се укаже дека 
сите медиуми не се исти, како што 
најчесто ги перцепираат граѓаните.

Таа посочи дека е „важно граѓа-
ните да препознаат присуство на 
дезинформации и пристрасно из-
вестување, бидејќи тоа влијае на 
нивната перцепција за медиумите и 
нивната доверба во нив“.

Ковачевиќ вели дека граѓаните 
мора да размислуваат кој го созда-
ва јавното мислење во Црна Гора.

„Тоа е прашање за економската 
одржливост на медиумите, колку 
тие влијаат врз формирање на ста-
вови на граѓаните, но многу поваж-
но е демократското прашање. Со 
занемарување на тоа и одбивање 
да го воочиме проблемот, ги пот-
копуваме црногорските медиуми и 
директно ја поткопуваме демокра-
тијата“, посочи Ковачевиќ.

Ковачевиќ е на став дека е по-
требно да се создаде амбиент во 

кој ќе се види какви се медиумите 
кога ги имаат сите услови.

Директорот на Радио Тиват, 
Драган Попадиќ, на панелот „Ло-
калните медиуми во Црна Гора - 
меѓу борбата за опстанок и профе-
сионалното новинарство“, рече дека 
постојат локални јавни емитери кои 
се незаменливи медиуми во инфор-
мирањето на локалните заедници.

„Тоа го видовме за време на епи-
демијата на коронавирус кога ние, 
локалните радиодифузери, го поло-
живме тој испит со висока оценка. 
Можеби сите ние во локалните, јав-
ните емитери не сме доволно про-
фесионални, доволно добри и вред-
ни, но не сме манипулатори. Преку 
нашите програми не манипулираме 
со граѓаните, задоволувајќи поли-
тички, економски или некои други 
интересни групи“, рече Попадиќ.

Тој смета дека доколку зако-
нот за услугите на АВМ се усвои во 
предложениот облик, локалните 
јавни емитери ќе немаат проблеми 
со финансирањето.

Уредничката на Радио Беране, 
Милена Бубања оценува дека ме-
диумите постојат поради граѓани-
те, наведувајќи дека кога во нивни 
фокус е интересот на граѓаните 
знаат нешто објективно, навремено 
и вистинито, „тогаш ќе дојдеме до 
тоа дека дека добро ја работиме на-
шата работа“. 

Таа смета дека издвојување на 
фиксна сума од буџетот на локал-
ните самоуправи за финансирање 
на локалните јавни радиодифузери 
е добро решение. 

Бубања оцени дека „појавата на 
нови медиуми, нови канали за ко-
муникација и социјални мрежи до-
веде до децентрализација на моќта 
и влијанието на големите медиуми“, 
наведувајќи дека „тоа отвори и зна-
чителен простор за помалите и ло-
кални медиуми“.

Главниот уредник на порталот 
„Гласот на Забјела“, Владан Ѓуришиќ 
проценува дека е „значајна улогата 
на новите медиуми и социјалните 
мрежи кои не треба да се занема-
руваат, туку треба да се контроли-
раат“.

Тој предложи формирање на 
здружение на локални медиуми, 
кое, како што рече, би ја олеснило 
одржливоста на тие медиуми.



12

БИ
Л
ТЕ
Н

Ѓуришиќ смета дека е важно 
да се „засилува јавното мислење“ и 
дека ќе работи на тоа во наредниот 
период.

Проектната менаџерка на радио 
Крш, Милица Петричевиќ потсети 
дека тој медиум е основан од група 
на студенти од Факултетот за поли-
тички науки кои во тоа време, како 
што наведе, немале никакво позна-
вање за финансиската одржливост 
и управување со медиуми.

„Целта на основање на радио 
станицата беше да овозможиме но-
винарска пракса на студентите од 
факултетот, таа да биде од слобо-
ден карактер и независно нови-

нарство. На почетокот очекувавме 
поголема финансиска поддршка за 
таквата идеја, а добивме 20 отсто 
повеќе од очекуваниот буџет“, рече 
Петричевиќ.

Таа рече дека Радио Крш има 
принципи до кои се придржува и 
поради кои финансиски трпи.

Претставници на локалните ме-
диуми укажаа на важноста од под-
дршка во рамки на проектот, како и 
обезбедување на постојано врабо-
тени лица со цел да се одржи кон-
тинуитетот на работа.

Конференцијата беше една од 
завршните активности на проектот 
„Поддршка на локалните медиуми 

- приказни од прва рака!“ Поддрш-
ка за истражувачко новинарство и 
медиумска писменост на локално 
ниво во Црна Гора“ што го спрове-
дуваат од „Б филм Црна Гора“, ЦГО, 
Фондацијата „Share“ и Институтот 
за деловна и финансиска писме-
ност. Проектот е финансиран од 
ЕУ со посредство на Делегацијата 
на Европската Унија во Црна Гора, 
а кофинансиран е од Министер-
ството за јавна управа, дигитално 
општество и медиуми на Владата 
на Црна Гора.

Извор: gracija.me
Фото: Unplash
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Како медиумите 
заработуваат 
пари?

Сите медиумски компании продаваат рекламен 
простор. Но, за да продадат рекламен простор, тие прво 
мора да привлечат внимание на широкиот аудиториум. 

Медиумите продаваат маркетинг простор во форма 
на реклами на бизниси и корпорации. Колку е поголема 

публиката, толку е поскапо рекламното место

НАЧИНИ НА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТВ, 

РАДИОСТАНИЦИ, САЈТОВИ 
И СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ  

Во својата најосновна форма, 
вестите, медиумските куќи, 
ТВ каналите и компаниите за 

социјални медиуми заработуваат 
пари на ист начин. Со привлеку-
вање на вниманието на публиката 
и нејзино продавање кај коминтен-
тите. 

Што? - Навистина? - Како меди-

умите заработуваат пари од наше-
то внимание?

Сите телевизии и медиумски 
компании продаваат рекламен 
простор на корпоративни спонзо-
ри. Но, за да продадат рекламен 
простор, тие прво мора да го при-
влечат внимание на широкиот ау-
диториум. 

Новинските канали продаваат 
маркетинг простор во форма на 
реклами на бизниси и корпорации. 
Колку е поголема публиката, толку 
е поскапо рекламното место.

Кога ќе размислите за тоа, сека-
ко би нашле смисла. Колку повеќе 
луѓе ја видат рекламата, толку по-
голем ефект ќе има таа да донесе 

https://gracija.me/naci-modele-finansiranja-u-cilju-profesionalnog-izvjestavanja-medija/
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Во медиумската индустрија има две клучнји 
улоги - производители на содржина и 

дистрибутери
Постојат два традиционални начина 
за заработувачка на медиуми - преку 
продажба на комерцијален рекламен 

простор и преку претплата

поголема продажба за деловните 
субјекти. 

Едноставно кажано, медиум-
ските компании заработуваат пари 
со привлекување на вниманието на 
гледачите и со негова продажба на 
огласувачите. 

n Како работат медиумските 
компании: Кој што заработува?

„Кога станува збор за ТВ кана-
лите и медиумските компании, има 
две клучни улоги каде се заработу-
ваат најголем дел од парите“

Двете клучни улоги 
во прегледот на 

медиумската индустрија

n Производители на содржи-
на - Производителите на содржина 
се едноставни. Тоа се компании кои 
снимаат, уредуваат, глумат, проду-
цираат и севкупно создаваат содр-

жина што се прикажува на ТВ.
Вообичаено, производители на 

содржини се индивидуалните ТВ 
мрежи, радиостаници (и луѓето на 
социјалните медиуми).

Со цел нивната содржина да 
стигне до поголема публика, произ-
водителите на содржини треба да 
склучат договори со дистрибуте-
рите кои се присутни во етерот, на 
платформите, во маркетингот и на 
дистрибутивните мрежи.

Меѓу значајните производители 
на содржини се „Си-Ен-Ен“ (CNN), 
„Фокс њуз“ (FOX NEWS), „Пиксар“ 
(Pixar), „И-Ес-Пи-Ен“ (ESPN), „Кис 
102.3“ (Kiss 102.3) и „Нетфликс“ 
(Netflix).

n Дистрибутери - Дистрибуте-
рите склучуваат договори со произ-
водителите на содржина за презе-
мање на нивната понуда, за нејзино 
пласирање и дистрибуција до нив-
ните индивидуални мрежи кои се 
достапни за клиентите.

„Спектрум“ (Spectrum), „Диш 
Нетворк“ (Dish Network“, „Дајрект 
ТВ“ (Direct TV), „Хулу“ (Hulu), „Нет-
фликс“ (Netflix), „Амазон“ (Amazon) 
се сите значајни примери на меди-
умски дистрибутери.

Производители на содржина 
vs дистрибутери 

на содржина

Пред неколку години, дистри-
бутерите на содржина ја имаа цела-
та моќ. Зошто? - Затоа што тие ги 
контролираа клиентите и публика-
та што им беше достапна на мре-
жите за производство на содржина.

„Традиционално, дистрибуте-

рите ги добиваат парите и потоа 
ги делат меѓу производителите на 
содржина“.

Денес, ова сè уште е во голема 
мера случај, меѓутоа, со експлозија-
та на брзиот интернет, паметните 
телефони, Wi-Fi и социјалните ме-
диуми, многу производители на 
содржина можат директно да се 
поврзат со својата публика. Така 
обезбедуваат сопствен маркетинг, 
ефективно отсекувајќи го посред-
никот во синџирот и самите стану-
ваат дистрибутери.

На пример, компаниите за 
стриминг услуги како „Нетфликс“ 
(Netflix), „Хулу“ (Hulu), „Дизни“ 
(Disney) и „Амазон“ (Amazon) се сите 

производители и дистрибутери на 
содржина.

Два начина на заработувачка 
на ТВ каналите

Постојат два традиционални 
начина преку кои ТВ компаниите 
можат да заработат пари.
n Продажба на комерцијален 

рекламен простор - Телевизиските 
емисии привлекуваат внимание. И 
кога добивате големо внимание од 
луѓето, тоа е најдобро време да се 
обидете да им продадете нешто.

Ова е причината зошто рекла-
мите за „Супербол“ (Super-Bowl), на 
пример, чинат толку многу, бидејќи 
публика е огромна.
n Продажба на претплата - Жи-

веејќи денес во современиот свет, 
речиси секој плаќа за ТВ забава. Ако 
не сакате да ве мачат рекламите, 
можете да платите за дополните-
лен пакет. 

Без разлика дали тоа е „Дајрект 
ТВ“ (Direct TV) или „Диш Нетворк“ 
(Dish Network), „Нетфликс“ (Netflix), 
„Хулу Плус“ (Hulu Plus) или „Спек-
трум Кејбл“ (Spectrum Cable). Нив-
ните месечни пакети често започну-
ваат со основна цена и со опции 
за надградба. Во секој слу-
чај, надоместоците за прет-
плата се приход за дистри-
бутерите на содржина.

Бесплатни медиумски 
канали (бесплатно) vs 

кабелски/сателитски 
медиумски канали (платени)

1. Медиуми за бесплатно еми-
тување на вести

Емитуваните вести се бесплат-
ни вести кои се емитуваат преку 
главните дистрибутивни канали 
како „ФМ радио“ (FM radio), „Си-Би-
Ес“ (CBS), „Ен-Би-Си“ (NBC) и „Еј-Би-
Си“ (ABC).

Каналите за емитување на вести 
директно се потпираат на приходи-
те од реклами за да заработат пари.

2. Кабелски и сателитски вести 
со претплата 

Кабелските и сателитските ве-
сти не се бесплатни и доаѓаат со 
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претплата. На пример „Ејч-Ем ра-
дио) (XM Radio), „Си-Ен-Ен“ (CNN), 
„Фокс њуз“ (FOX NEWS) и „И-Ес-Пи-
Ен“ (ESPN).

Кабелските и сателитски меди-
умски канали користат и претплата 
и приходи од реклами за да зарабо-
тат пари.

Историја на заработувачката 
на пари на платените 
наспроти бесплатни 
медиумски канали

n Платени наспроти бесплатни 
медиумски канали: Историја

Бизнисот на ТВ каналите за ве-
сти порано беше едноставен. Но-
винските канали ќе го испратат 
својот сигнал до секое домаќинство 
со телевизор кој ќе се вклучи на 
нивниот сигнал. Огласувачите по-
тоа ќе му платат на емитуваниот ТВ 
канал за прикажување на реклами 
пред нивната публика.

Но, некои луѓе немаа пристап 
до телевизија, така што кабелски-
те оператори за дистрибуција, како 
„Спектрум“ (и сателитски мрежи 
како „Дајрект ТВ), ќе пуштат кабел 
до вашата куќа за месечна претпла-
та.

Сега компаниите за дистрибу-
ција на кабелска телевизија би мо-
желе да заработат и од продажба 
на огласен простор и од месечна 
претплата.

„Кабелската и сателитската те-
левизија донесоа со себе сосема 
нова можност за нови производи-
тели на забавна содржина како „Ни-
келодион“ (Nickelodeon), „Дискаве-
ри“ (Discovery), „Си-Ен-Ен“ (CNN) и 
„Фокс њуз“ (FOX NEWS)“.

n Парите на платените наспро-
ти бесплатни медиумски канали

Секој поединечен ТВ канал што 
произведува содржини склучува 
договор со кабелските компании за 
дистрибуција за поделба на прихо-
дот од претплатата на кабелската 
компанија.

Колку е поголем ТВ рејтингот 
на поединечната мрежа, (или колку 
е поголема нивната публика), толку 
е поголем и делот од претплатата 

(и приходите од рекламирање) што 
поединечната мрежа ќе ја добие 
од нивниот договор со кабелската 
компанија.

Така, ТВ дистрибутерите, тра-
диционално, заработуваат од ком-
бинација на продажба на рекламен 
простор и месечни претплати за ко-
рисници.

Производителите на содржини 
(поединечни медиумски станици) 
традиционално ги делат приходи-
те од ТВ реклами и надоместоците 
за претплата, пропорционално на 
големината на публиката на поеди-
нечните мрежи.

Ова има смисла. Колку подобра 
содржина произведувате, толку по-
голема публика привлекувате, а со 
самото тоа и толку повеќе пари за-
работувате.

Но, новата технологија на ин-
тернетот и социјалните медиуми 
создаде нови опции за медиумски-
те станици и креаторите на содр-
жини да заработуваат приходи на 
различни начини.

Приходи од интернет, радио 
и социјални мрежи

Без разлика каква дистрибутив-
на платформа користи медиумска-

Во 1983 година, 90 
отсто од сите новински 
и медиумски компании 
беа во сопственост на 
50 различни компании. 

Денес 90 отсто од 
традиционалните 
медиуми во САД се 

сопственост 
на само шест компании“ 

-  „Еј-Ти&Ти“ (At&T) 
- (сопственик на 

„ТајмВорнер“ (TimeWar-
ner), „Си-Ен-Ен“ (CNN) и 

„Дајрект ТВ“ (Direct TV), 
потоа „Њуз Корп“ (News 

Corp) - сопственик на 
„Фокс“ (FOX), Сони“ (Sony) 

и „Нешнл Амусментс“ 
(National Amusementс) - 

(сопственици на „Си-Би-Ес“ 
(CBS) и „Виаком“ (Viacom), 

„Комкаст“ (Comcast) - 
(сопственик на „Ен-Би-Си“ 

(NBC) и „Дизни“ (Disney) 
(сопственик на „Еј-Би-Си“ 

(ABC) и „И-Ес-Пи-Ен“ (ESPN)
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та компанија, општата идеја или 
цел е иста.

„Откако медиумите ќе го при-
влечат вашето внимание, тогаш тие 
можат да го продадат вашето вни-
мание на огласувачите кои плаќаат 
за комерцијален огласен простор“.

Медиумските канали веќе не 
се само „ТВ станици за вести“ што 
произведуваат содржина. Тие по-
веќе не се ограничени во големи-
ната на публиката, поради нивната 
способност да склучуваат договори 
за дистрибуција со поголеми дист-
рибутери на содржина.

Индивидуалните ТВ куќи, ве-
сти и медиумски компании денес 
имаат пристап со повеќе канали за 
генерирање на приходи. Вести и 
ТВ канали, исто така, се поврзуваат 
со својата публика преку нивните 
веб-страници, подкасти, радиоста-
ници и кампањи на социјалните ме-
диуми.

Секој од тие извори е мож-
ност за медиумските компании да 
ве следат, да го привлечат вашето 
внимание и да продаваат рекламен 
простор - од телевизорот наутро, 
до радиото во автомобилот, до ек-
ранот на компјутерот на работа, до 
екранот на телефонот. 

„Колку повеќе внимание при-

влекува, толку повеќе бизнисите ќе 
плаќаат за рекламен простор на се-
која од тие платформи“.

Онлајн, интернет, 
социјални медиуми и приход 

од веб-страница

n Приходи преку продажба на 
реклами - Ако одите на која било 
веб-страница за вести, веројатно ќе 
се соочите со банери, реклами по 
страничните позиции, на централ-
ните, итн.  

Веб-страниците за вести од кој 
било вид продаваат рекламен прос-
тор на оној што нуди највисока по-
нуда. Притоа приходите не одат кај 
дистрибутерот. Колку повеќе посе-
ти на сајтот, толку е поголема ве-
ројатноста за кликови на реклама. 
Токму затоа повеќе наслови станаа 
„мамки за кликнување“.

n Претплати и членства пре-
ку интернет - Понекогаш интернет 
локациите на медиумите или сај-
товите за вести бараат да плаќате 
месечна претплата (или членарина) 
за да пристапите до нивната содр-
жина. Слично како да плаќате прет-
плата за весник.
n Стока - Огромна придобивка 

за поседување на сопствена публи-
ка на сајт е продажбата на стоки, 

како налепници, капи, кошули и др. 
Секоја стока што се продава преку 
интернет е уште еден извор на ди-
ректен приход за тој што создава 
содржина.

Текови на приходи 
на радиостаниците

n Приходи преку продажба 
на реклами - Радиото е прилично 
директно. Исто како ТВ куќа, и ра-
диото се потпира на огласувачите 
на рекламите. Колку повеќе еден 
радио канал го има вниманието на 
луѓето, толку повеќе огласувачите 
ќе плаќаат за објавување на рекла-
ми.
n Приходи преку претплати - 

„Ејч-Ем радио“ или радио „Сириус“ 
не се потпираат на реклами. Но, ко-
рисниците мора да плаќаат месечна 
претплата, исто како и за мрежите 

за кабловска телевизија, иако ре-
кламите преку „спонзорство“ сочи-
нуваат голем дел од платените при-
ходи на радиостаницата.

Текови на приходи 
од социјалните медиуми

Компаниите за социјални ме-
диуми станаа сосема нов тип на 
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канали за вести. Тие се потпираат на 
корисниците да бидат креатори на 
содржина, додека компанијата за со-
цијални медиуми ја презема улогата 
на дистрибутер.
n Приходи од реклами - Компа-

ниите за социјални медиуми се пот-
пираат на нивната огромна корис-
ничка база за продажба на рекламен 
простор во големи размери, како за 
големите бизнис-корпорации, така и 
за малите бизниси. Во секој случај, 
компаниите за социјални медиуми се 
потпираат на приходите од реклами.
n Продажба на кориснички пода-

тоци - Компаниите за социјални ме-
диуми, исто така, собираат огромни 
количини на податоци за нивните ко-
рисници - од возраст, пол, локација, 
роденден, преференции за купување, 
политички преференци, итн.

Овие податоци се исклучително 
корисни за огласувачите кои сакаат 
да продаваат производи на луѓе во 
одредени категории. Социјалните 
медиуми се свесни за вредноста на 
тие податоци и ги продаваат на ком-
пании за податоци кои, пак, потоа им 
ги продаваат на корпорациите.

Концентрацијата 
на богатството и моќта 

во медиумите

„Во 1983 година, 90 отсто од сите 
новински и медиумски компании беа 
во сопственост на 50 различни ком-
пании. Денес 90 отсто од традицио-
налните медиуми во САД се сопстве-
ност на само шест компании“.
n „Еј-Ти&Ти“ (At&T) - (сопственик 

на „ТајмВорнер“ (TimeWarner), „Си-Ен-
Ен“ (CNN) и „Дајрект ТВ“ (Direct TV), 
потоа „Њуз Корп“ (News Corp) - соп-
ственик на „Фокс“ (FOX), Сони“ (Sony) 
и „Нешнл Амусментс“ (National 
Amusementс) - (сопственици на „Си-
Би-Ес“ (CBS) и „Виаком“ (Viacom), 
„Комкаст“ (Comcast) - (сопственик на 
„Ен-Би-Си“ (NBC) и „Дизни“ (Disney) 
(сопственик на „Еј-Би-Си“ (ABC) и 
„И-Ес-Пи-Ен“ (ESPN).

Големата „шесторка“ истовреме-
но креира содржина  на индивидуал-
ни мрежи и ја дистрибуира преку ка-

белски и сателитски 
компании.

Сепак, „Го-
лемата шес-
торка“ почну-
ва да ја гледа 
конкуренција-

та од нови агли, како услуги за стри-
минг „директно до потрошувачите“ 
како „Нетфликс“ (Netflix), „Јутјуб ТВ“ 
(YoutubeTV), „Хулу“ (Hulu) и „Амазон 
Прајм“ (Amazon Prime). 

„Шесторката“ гледа конкуренција 
и во компаниите за социјални меди-
уми како Фејсбук и Инстаграм (мета), 
Твитер, ТикТок и Снепчет, кои, исто 
така, се големи компании.

Додека тие компании „играат“ со 
повеќе и помоќни алгоритми во обид 
да привлечат повеќе од нашето вни-
мание, наша одговорност е да вни-
маваме колку од времето го даваме 
бесплатно. Вистинската моќ лежи во 
нашата моќ за свесно да избереме 
кога, каде и колку медиуми ќе кон-
сумираме.

Кој ги регулира медиумите? 

Неколку моќни корпорации ги 
контролираат медиумските содржи-
ни што ги гледа народот во САД, но 
кој ги надгледува тие компании за да 
се осигура дека тие остануваат легал-
ни, вистинити и работат во најдобар 
интерес на американскиот народ?

И не само да прикажуваат при-
влечни содржини што прават големи 
профити, туку и дали погрешно ин-
формираат.
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Која е Федералната комисија 
за комуникации (FCC)?

FCC е независна американска 
владина агенција која одговара пред 
Конгресот на САД. Таа ги надгледува 
сите меѓудржавни и меѓународни ко-
муникации.

Исто така, ги одржува стандарди-
те и конзистентноста меѓу типовите 
на медиуми и комуникациските ме-
тоди додека ги штити интересите на 
потрошувачите и бизнисите.

Агенцијата е одговорна пред Кон-
гресот на САД и нејзините дејства 
внимателно се следат од инвестито-
рите. FCC е предводен од претседа-
вач, кој е еден од петте комесари кои 
ги назначува претседателот.

Која е работата на FCC?

FCC е основана во 1934 година, 
како дел од Законот за комуникации, 
со кој се регулираат домашните и 
странски кабелски и радио комуни-
кации.

Во основа, работата на FCC беше 
да се грижи сите радиокомпании 
(единствените медиумски компании 
во тоа време) да се натпреваруваат 
фер и етички.

Нејзина мисијата е да помогне во 
унапредување на глобалната комуни-
кациска индустрија преку:

- Економска поддршка за да се 
обезбеди дека има доволно конку-
ренција во комуникацискиот/меди-
умскиот сектор;

- Ревизија на медиумските регу-
лативи (закони) за да се овозможи 
развој на новите технологии;

- Промоција на конкуренција, 
иновации и капитални инвестиции;

- Зајакнувањето на националната 
комуникациска инфраструктура;

„За жал, според студијата на „Хар-
вард“ од Норм Алстер од Центарот за 
етика, FCC стана „заробена агенција“, 
финансирана и управувана од меди-
умските компании што треба да ги 
надгледува“ 

„FCC е управуван од Домот и Се-
натот на САД за да работи во најдо-
бар интерес на американскиот на-
род“.

Сепак, членовите на Домот и Се-
натот на САД се избираат со примање 
на големи донации од кампањите на 
медиумските корпорации, како што 
е опширно наведено во студијата на 
Норм на „Харвард“.

Ова создава голем конфликт на 
интереси за избраните членови. Од 
една страна, тие треба да ја надгле-

дуваат регулацијата на FCC за ме-
диуми и комуникации, но од друга 
страна, компаниите за медиуми и ко-
муникации плаќаат за нивните поли-
тички кампањи.

Не постои јасен одговор за тоа 
како најдобро да се реши тој кон-
фликт на интереси, освен правилата 
за „финансирање на кампањата“.

Сепак, одговорноста за тоа како 
го трошите вашето време и одговор-
но ги конзумирате медиумите зависи 
од вас, без оглед на тоа колку е го-
лема компанијата и колку е скап ал-
горитмот кој е насочен кон вашиот 
мозок.

Заклучок:

Прво и најважно, новинските ком-
пании, медиумските компании и ком-
паниите за стриминг заработуваат 
пари откако ќе ви привлечат внима-
ние. Потоа, тие во голема мера про-
фитираат од продажбата на рекла-
мен простор на други бизниси.

Има многу нијанси и варијации, 
но тоа е општиот модел што се ко-
ристи за медиумски компании од 
сите видови и големини да заработат 
пари.

Извор:Тheconsciousvibe
Фото: Unsplash

https://theconsciousvibe.com/how-do-news-media-stations-make-money/
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КОМИСИЈА 
УСВОИ ЗАКОН 
ЗА СЛОБОДА 
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Сет 
на мерки 
за заштита 
на плурализмот 
и независноста 
на медиумите во ЕУ
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Сет 
на мерки 
за заштита 
на плурализмот 
и независноста 
на медиумите во ЕУ

Европската комисија (ЕК) го ус-
вои Европскиот закон за слобо-
да на медиумите, кој претставу-

ва нов сет на правила за заштита на 
медиумскиот плурализам и неза-
висност во Европската Унија (ЕУ). 
Предложената Уредба, меѓу дру-
гото, вклучува мерки за заштита 
од политичко мешање во уреднич-
ките одлуки и од надзор. Фокусот 
е насочен на независно и стабил-
ното финансирање на јавните ме-
диуми, како и на транспарентност 
на медиумското сопствеништво 
и распределба на државното ре-
кламирање. Исто така, утврдува и 
мерки за заштита на независноста 
на уредникот и откривање на кон-

фликт на интереси. Законот, конеч-
но, ќе  се занимава и со прашање-
то на медиумска концентрација и 
ќе создаде нов независен одбор за 
Европски медиумски услуги, кој ќе 
се состои од национални медиум-
ски власти. Комисијата, исто така, 
усвои комплементарна препорака 
за поттикнување на интерни мерки 
за заштита на уредувачката незави-
сност.

БЕЗ ПОЛИТИЧКО МЕШАЊЕ, 
БЕЗ ШПИОНИРАЊЕ, СТАБИЛНО 
ФИНАНСИРАЊЕ

Европскиот закон за слобода 
на медиумите ќе обезбеди меди-
умите, јавни и приватни, да можат 

Предложената Уредба, 
меѓу другото, вклучува 
мерки за заштита од 
политичко мешање во 
уредничките одлуки и 
од надзор. Фокусот е 
насочен на независно 

и стабилното 
финансирање на 

јавните медиуми, како 
и на транспарентност 

на медиумското 
сопствеништво 

и распределба 
на државното 
рекламирање
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полесно да работат преку граници-
те на внатрешниот пазар на ЕУ, без 
непотребен притисок и имајќи ја 
предвид дигиталната трансформа-
ција на медиумскиот простор.

Заштита на уредувачката не-
зависност - Уредбата ќе бара од 
земјите-членки да ја почитуваат 
ефективната уредувачка слобода на 
давателите на медиумски услуги и 
да ја подобрат заштитата 
на новинарски-

те извори. Покрај тоа, давателите 
на медиумски услуги ќе мора да 
обезбедат транспарентност на соп-
ственоста со јавно објавување на 
таквите информации и да преземат 

мерки во насока на гарантирање на 
независноста на индивидуалните 
уреднички одлуки.

Без употреба на шпионски 
софтвер против медиумите - За-

конот за слобода на медиуми-
те вклучува силни мерки за 

заштита од употребата на 
шпионски софтвер против 
медиумите, новинарите и 
нивните семејства.

Независни јавни ме-
диуми - таму каде што 
има јавни медиуми, нив-
ното финансирање тре-
ба да биде соодветно и 
стабилно, со цел да се 
обезбеди уредувачка 
независност. Директо-
рот и одборот на јав-
ните медиуми мора 
да бидат назначени на 
транспарентен, отво-
рен и недискримина-
торски начин. Давате-

Законот, конечно, ќе се 
занимава и со прашањето на 

медиумска концентрација 
и ќе создаде нов независен 

одбор за Европски медиумски 
услуги, кој ќе се состои од 

национални медиумски 
власти
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лите на јавни медиумски услуги ќе 
обезбедат мноштво на информации 
и мислења на непристрасен начин, 
во рамки на нивната мисија на јавен 
сервис.

Тестови за плурализам во ме-
диумите - Законот за слобода на 
медиумите бара од земјите-членки 
да го проценат влијанието на кон-
центрација на медиумскиот пазар 
врз медиумскиот плурализам и уре-
дувачката независност. Исто така, 
бара секоја законска, регулаторна 
или административна мерка, што 

ќе биде преземена од земја-членка 
и која може да влијае на медиуми-
те, да биде прописно оправдана и 
пропорционална.

Транспарентно државно рекла-
мирање - Законот за слобода на 
медиумите ќе утврди нови барања 
за доделување на државното ре-
кламирање во медиумите, за тоа 
да биде транспарентно и недискри-
минаторно. Законот, исто така, ќе ја 
подобри транспарентноста и објек-
тивноста на системите за мерење 
на публиката кои влијаат на прихо-
дите од огласување во медиумите, 
особено на интернет.

Заштита на медиумска содржи-
на на Интернет - врз основа на За-
конот за дигитални услуги, Законот 
за слобода на медиумите вклучува 
мерки за заштита од неоправдано 
отстранување на медиумска содр-
жина произведена во согласност 
со професионалните стандарди. Во 
случаите кои не вклучуваат систем-
ски ризици, како што се дезинфор-
мации, големите онлајн платформи 
кои имаат намера да отстранат од-
редени легални медиумски содр-
жини за кои се смета дека се во 

спротивност на политиката на плат-
формата, ќе мора да ги известат 
давателите на медиумски услуги за 
причините пред отстранување да 
стапи на сила. Сите жалби кои ќе 
бидат поднесени од давателите на 
медиумски услуги на таа платфор-
ма ќе треба да се обработуваат при-
оритетно.

Ново корисничко право за прис-
пособување на вашата медиумска 
понуда - Законот за слобода на 
медиуми ќе воведе право за при-
лагодување на медиумската пону-
да на уредите и на интерфејсите, 
како што се поврзаните телевизори, 

овозможувајќи им на корисниците 
да ги променат зададените постав-
ки за да ги одразуваат нивните соп-
ствени преференци.

Предлогот е проследен со Пре-
порака во која се наведени низа на 
најдобри доброволни пракси со-
брани од секторот и насочени кон 
промоција на уредувачката неза-
висност и поголема транспарент-
ност на сопственоста. Препораката 
овозможува пакет со алатки на до-
броволни мерки кои медиумските 
компании мора да ги разгледаат, 
како што се условите за самостојно 
креирање на уредувачка содржина, 
низ потткнување на новинарите да 
учествуваат во клучните одлуки 
за функционирање на медиумите, 
до стратегии за обезбедување на 
долгорочна стабилност, продукција 
и содржина на вести.

ЕВРОПСКИ ЧУВАР НА СЛОБОДАТА 
НА МЕДИУМИТЕ

Комисијата предлага форми-
рање на нов независен одбор за 
Европски медиумски услуги сос-
тавен од националните медиум-
ски власти. Одборот ќе промовира 
ефикасна и доследна примена за 
законот за медиуми на ЕУ, посебно 
помагајќи ѝ на Комисијата во под-
готовката на насоки за медиумски 
регулаторни прашања. Исто така, 
ќе може да дава мислења за нацио-

Меѓу другото се утврдени и мерки за заштита 
на независноста на уредникот и откривање на конфликт 

на интереси
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налните мерки и одлуки кои влијаат 
на медиумските пазари и концентра-
цијата на медиумскиот пазар.

Одборот, исто така, ќе ги коорди-
нира националните регулаторни мер-
ки во врска со медиумите надвор од 
ЕУ кои претставуваат ризик за јавната 
безбедност, за да се осигура дека тие 
медиуми не ги заобиколуваат важеч-
ките правила во ЕУ. Одборот, исто 
така, ќе организира структурен дија-
лог меѓу големи онлајн платформи и 
медиумскиот сектор за промоција на 
пристапот до различни медиумски 
понуди и да се следи усогласеноста 
на платформите со иницијативите за 
саморегулација, како што е Кодексот 
за дезинформација на ЕУ.

СЛЕДНИ ЧЕКОРИ

Останува на Европскиот парла-
мент и на земјите-членки да рас-

праваат за предлогот на Комисијата 
за Уредба во редовна законодавна 
процедура. По нејзино усвојување, 
таа ќе биде директно применлива во 
ЕУ. Комисијата ќе поттикне диску-
сии, особено како дел од Европскиот 
медиумски форум, за доброволните 
пракси на медиумските компании 
поврзани со придружната Препорака.

ПОЗАДИНА

Независните медиуми се јавен 
чувар, клучен столб на демократија-
та, како и важен и динамичен дел од 
економијата. Тие се клучни во форми-
рање на јавната сфера, обликување 

на јавното мислење и повикување на 
одговорност на оние кои се на власт. 
На глобално ниво, Европската Унија 
останува упориште на слободни и 
независни медиуми.

Истовремено, во цела ЕУ постојат 
сè позагрижувачки трендови. Коми-

Уредбата ќе бара од земјите-
членки да ја почитуваат 

ефективната уредувачка 
слобода на давателите на 

медиумски услуги и да ја 
подобрат заштитата на 

новинарските извори
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сијата внимателно ги следеше сите 
тие случувања преку Извештајот за 
владеење на правото и други алатки, 
како што е Мониторингот на медиум-
скиот плурализам. Предизвиците кои 
беа идентификувани во претходните 
извештаи за владеење на правото до-
ведоа до неколку иницијативи на ЕУ, 
вклучувајќи и препорака за безбед-
ност на новинарите и мерки за ре-
шавање на злоупотребата на тужби 
против учеството на јавноста (SLAPP).

Европскиот закон за слобода на 
медиумите го објави претседател-
ката на Европската комисија, Урсула 
фон дер Лајен во нејзиното обраќање 
за состојбата на Унијата во 2021 го-
дина. Тој се базира на извештаите на 
Комисијата за владеење на правото и 
ревидираната Директива за аудиови-
зуелни медиумски услуги, која обез-
бедува координација на национално-

то законодавството за аудиовизуелни 
медиуми ширум ЕУ. Законот, исто 
така, се темели на Законот за диги-
тални услуги (DSA) и Законот за диги-
тални пазари (DMA), како и на новиот 

Кодекс на пракса за дезинформации. 
Тоа е дел од напорите на ЕУ за про-
мовирање на демократско учество, 
справување со дезинформациите и 
поддршка на слободата и плурализ-
мот на медиумите, како што е наве-
дено и во Европскиот акционен план 
за демократија.

Овој предлог ја надополнува 
неодамна усвоената Препорака за 
заштита, безбедност и зајакнување 
на новинарите и Директивата за 
заштита на новинарите и борците 
за човековите права од навредливи 
судски спорови (пакет против SLAPP). 
Законот за слобода на медиуми-
те, исто така, делува во тандем со 
иницијативите кои се однесуваат на 
одржливост, отпорност и дигитална 
трансформација на медиумскиот сек-
тор, усвоени во склад со Акциониот 
план за медиуми и аудиовизуелни 
медиуми и ревидираните правила за 
авторски права. Предлогот се заснова 
на опсежни консултации со засегна-
тите страни, вклучително и јавна кон-
султација.

Извор: eeas.europa.eu
Фото: Unsplash

Директорот и одборот 
на јавните медиуми мора 

да бидат назначени на 
транспарентен, отворен и 
недискриминаторски начин

https://www.eeas.europa.eu/delegations/montenegro/european-media-freedom-act-commission-proposes-rules-protect-media-pluralism_en?page_lang=me&s=225
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МОДЕЛИ ЗА 
ГЕНЕРИРАЊЕ 
НА ПРИХОДИ 
ВО МЕДИУМИТЕ 
ВО ЛАТИНСКА 
АМЕРИКА
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Претплатнички 
пакети како шанса
  за поодржлива
   иднина

Пандемијата ги на-
руши економските 
можности за голем 

број на медиуми во светот. 
Во исто време, таа овоз-
можи да се диверзифи-
цираат тековите на прихо-
дите, нудејќи новинарство 
што е подиректно поврза-
но со навиките или потре-

бите на читателите.
За дигитални медиуми во 

Латинска Америка, искуствата 
од експериментите за финан-

сирање од читателите, се тран-
сформираат во добро приспо-

собени програми за членство кои 
нудат шанса за поодржлива иднина. 

Конкретно, независните медиуми, во-
дени од својата мисија или специфичните 
теми на кои се фокусирани и ги обрабо-
туваат, се лидери во тоа, претворајќи ги 
блиските односи со читателите во фи-
нансирање преку интензивни иниција-
тиви.

Колумбискиот сајт за политички 
вести „Ла Силја Васиа“ (La Silla Vacía) и 
бразилската агенција за истражувач-
ко новинарство „Агенција Публика“ 
(Agência Pública) започнаа програми за 

членство по кампањите за групно фи-
нансирање од 2012 година и 2013 го-

дина. Преродбата на „Темпо Аргентино“ 
(Tiempo Argentino), потпомогната со финанси-
рање од членовите во 2016 година, ги спаси 
работните места на новинарите во време на 
масовни отпуштања и обезбеди лојална пуб-
лика во услови на намален тираж. Од дру-
га страна, перуанскиот „Охо Публико“ (Ojo 

Pύblico), „Ел Фаро“ (El Faro) од Ел Салвадор, 
чилеанскиот истражувачки медиум „Сипер“ 
(CIPER) и „Ла Но Фисион“ (La No Ficción) во Ко-
лумбија имаат изградено различни програми 
за членство или за донации од читатели. 

ГРАДЕЊЕ НА ПОДЛАБОКА ВРСКА

Основана од наградуваната новинарка Ху-
анита Леон во 2009 година, „Ла Силја Васиа“ 
се фокусира на постапките на луѓето на власт 
во Колумбија и на влијанието на тие акции. 
Својата програма за членство, насловена „Су-
пер пријатели“ (Súper Amigos), ја започна во 
октомври во 2020 година. Инспирирани од 
моделите на elDiario.es во Шпанија и Animal 

Político во Мексико, тие сакаа подлабоко да ја 
запознаат својата публика.

„Супер пријатели“ може да продуцира при-
ходи од околу 3,85 до 31,30 долари месечно 
или од околу 38,50 до 386 долари годишно. 
Во замена, членовите добиваат и уредувачки 
и комерцијални бенефиции, како што се сос-
таноци со уредничкиот тим, месечен билтен, 
гласовни пораки на WhatsApp, работилници 
и попусти за книги. Мотивацијата за повеќето 
членови е филантропска, вели Пабло Исаза, 
извршен директор на „Ла Силја Васиа“.

„Луѓето не плаќаат за пристап до повеќе 
или до нови информации, туку за да ги напра-

Медиуми во Колумбија, во Бразил и 
во Мексико ги споделуваат своите 

сознанија добиени од нивните начини 
за привлекување на членови во текот 

на пандемијата на ковид-19
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ват информациите да бидат достап-
ни на сите во Колумбија“, вели тој.

Членовите кои плаќаат сакаат 
да ги поддржат истражувањата на 
„Ла Силја Васиа“ и нејзината мисија 
да обезбеди фактички информации 
во реално време, без заземање на 
страна. Мејнстрим медиумите во 
Колумбија се помалку се насочени 
кон големи истражувања од причи-
на што се скапи, вели Исаза. 

„Súper Amigos се свесни дека 
немаме блиски односи со владини 
претставници. Таа независност им 
дава доверба во она што го објаву-
ваме“, вели Еми Осорио, поранешен 
координатор на програмата „Супер 
пријатели“ и публика во „Ла Силја 
Васиа“.

Со годишната кампања за гру-
пно финансирање на страницата, 
публиката создаде навика да дони-
ра еднаш годишно. „Може да нѝ да-
дат 10 долари еднаш во животот, а 
потоа да исчезнат“, вели Исаза. 

ВАШАТА МИСИЈА Е ВАЖНА

Програмата за членство на бра-
зилскиот истражувачки медиум 
„Агенција Публика“ беше лансирана 
веднаш по победата на Жаир Бол-
сонаро на претседателските избори 
во земјата, „препознавајќи ја важ-
носта на независното новинарство“.

„Филантропијата не е толку сил-

на во Бразил, но станува посилна, 
бидејќи луѓето гледаат колку е ва-
жно да се донира и да се одржува 
овој вид на новинарство во живот. 
Луѓето сфаќаат дека тоа зависи и 
од нив. Не станува збор само за тоа 
да има новинари кои се подготвени 
да истражуваат. Станува збор и за 
плаќање на тоа“, вели Џулија Афи-

уне, уредничка во „Агенција Публи-
ка“.

Поволностите за членовите 
вклучуваат ексклузивен неделен 
билтен, напишан од различен из-
вестувач секоја недела и двоме-
сечна анкета за тоа кого треба да 
интервјуира „Агенција Публика“ и 
кои прашања треба да се постават. 
Директен контакт со уредникот, 
попусти за книги и фотографија се, 
исто така, достапни на различни 
нивоа на членството, што се движи 
од околу 1,80 до 18 долари месеч-
но. Како истражувачка новинска 
агенција, извештаите на „Агенција 
Публика“ отсекогаш биле цитирани 
и пренесувани од национални и од 
меѓународни медиуми. Сите нејзи-
ни содржини можат да се објават 
под лиценца „Криејтив комонс“ и се 
достапни за превод. 

Програма за членство што ги 
привлекува „луѓето и ги држи блис-
ку“ може да помогне во решавање 
на проблемите со опаѓање на до-
вербата во медиумите и во новина-
рите. 

„Ако знаете малку повеќе за тоа 
како го правиме она што го правиме, 
дека ние сме обични луѓе кои ја вр-
шат својата работа со стандарди и 
методи, тоа ќе помогне“, вели Афиу-
не. Членството ја помогна истрагата 
за дистрибуција на хидроксихлоро-
кин за третман на случаите со ко-
вид-19 од бразилските градоначал-
ници, со обезбедување на приказни 
и информации од градовите низ 
Бразил каде што „Агенција Публи-
ка“ немаше свои известувачи.

ПООДРЖЛИВ МОДЕЛ?

Членството е шанса за посигу-
рен и за одржлив модел на финан-
сирање, далеку од некои од пазар-
ните сили во дигиталната ера. 

„Да се   биде дигитален меди-
ум е многу комплицирано. За да 
имате публика, треба да почекате 
„Гугл“ (Google) да ве препознае или 
Фејсбук да одлучи дека постои-
те“, вели Тања Монталво, заменич-
ка директорка на редакцијата на 
мексикански „Едиторијал Анимал“ 

Преродбата на „Темпо 
Аргентино“ (Tiempo Argenti-

no), на пример, потпомогната 
со финансирање од 

членовите во 2016 година, 
ги спаси работните места 

на новинарите во време 
на масовни отпуштања и 

обезбеди лојална публика во 
услови на намален тираж
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(Editorial Animal), кој ги издава „Ани-
мал Политико“ (Animal Politico), 
страницата во живо „Анимал МХ“ 
(Animal MX) и сајтот за храна „Ани-
мал Гурмет“ (Animal Gourmet).

Континуираните кампањи за 
групно финансирање на „Анимал 
Политико“ беа успешни, но донаци-

ите беа периодични, а донаторите 
беше тешко да се пронајдат. По-
веќето членови беа од самите чи-
татели кои го поддржаа медиумот 
од неговото лансирање како канал 
за политички вести само за Твитер. 

Медиумот ја почна својата про-
грама за членство пред, речиси, две 
години. Стандарден пакет чини 200 
мексикански пезоси месечно (околу 
10 долари) или 2.000 мексиканскки 
пезоси за годишен пакет (100 дола-
ри). Членовите добиваат верзија на 
„Анимал Политико“‘ без реклами, 
ексклузивни утрински и вечерни 
билтени и дел од големите стории. 
Пред пандемијата, тие се обидоа и 
со организација на настани за чле-
новите, како што се проекции на 
филмови во живо.

ДЕФИНИРАЊЕ НА 
ВИСТИНСКИТЕ ЦЕЛИ

Со шест милиони месечни ко-
рисници на „Анимал Политико“ и 

девет милиони на сите три плат-
форми заедно, заработувачката од 
претплатници обично претставува 
10-15 отсто од вкупните приходи. 
Ова може да се зголеми и до 20 
отсто, кога многу членови ги обно-
вуваат своите годишни претплати. 
Повеќе месечни претплати би соз-

дале посигурен приход. Растот до 
20 отсто на краток до среден рок 
ќе ѝ овозможи на платформата да 
продолжи да работи без загуба. 
Повеќе приходи од читателите зна-
чат помало потпирање на грантови, 
кои доаѓаат со одредени барања и 
можат да бидат неконзистентни 
долгорочни извори на финанси-
рање.

„Членството мора да стане најго-
лем извор на приход, бидејќи тоа е 
моделот што најмногу ја поддржу-
ва нашата независност. Со финанси-
рање од „Супер пријатели“, ние не 
сме врзани за грантови и можеме да 
направиме што сакаме“, вели Исаза 
од „Ла Силја Васиа“.  

Најголемиот извор на приходи 
на „Ла Силја Васиа“ (приближно 28 
отсто) во моментот се меѓународни-
те донатори, вклучувајќи ги УСАИД 
и владата на Велика Британија. 
Интернет страницата има околу 
500.000 месечни уникатни корис-
ници и околу 1.200 активни „Супер 
пријатели“ кои даваат одреден при-
донес во 2020 година. Нивните при-
донеси сочинуваа околу 6 отсто од 
вкупниот приход на „Ла Силја Ва-
сиа“ во тоа време. Тимот имаше за 
цел да ја заврши 2021 година со над 
2.000 членови и идентификуваше 
сегмент од 5.000 уникатни корис-
ници кои се редовни посетители и 
кои имаат за цел да ги претворат во 
претплатници. Целта е да се стигне 
до 30 отсто од приходите од член-
ство до 2023 година.

Силната уредувачка полити-
ка и обемните истражувања го 
поттикнуваат ангажманот на нови-
нарите, а повеќе средства од чита-
телите, пак, може да поддржат и 
повеќе истраги: 

„Ќе изградиме голема истражу-
вачка единица која ќе ги опсервира 
и обработува приказните кои, пак, 
ќе имаат големо влијание врз на-
шите граѓани. Тие сакаат да прис-
тапиме кон политиката, како нешто 
што ги засега“, вели Исаза.

Дел од новите приходи ќе би-
дат искористени за поддршка на 

Претплатниците изразија подготвеност за плаќање 
и поддршка на истражувањата на „Ла Силја Васиа“ и 

нејзината мисија да обезбеди фактички информации во 
реално време, без заземање на страна
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нови иницијативи за членството, 
како што се работилници и култур-
ни тури на југот на Колумбија, како 
одраз на зголемениот интерес за 
климатската криза.

И други организации директ-
но го поврзаа лансирањето на нови 
производи со мотивите за членство 
за да им покажат на претплатници-
те како точно ќе се трошат нивните 
пари. „Агенција Публика“ првично 
вклучуваше три цели со финанси-
ите на страницата - зголемување 
за 20 отсто во производството на 
вести, зголемување за 30 отсто на 
производството на подкасти и зго-
лемување за 50 отсто на месечното 
објавување на шпански и англиски 
јазик на меѓународни платформи. 
Откако предвреме ги достигна пр-
вите две цели, веќе поставува и нови 
цели што треба да ги претстави 
пред претплатниците додека го зго-
лемува бројот на постоечките 1.600 
членови.

„Членството, генерално, може 
да претставува поконстантен при-
лив на приходи и му овозможува 
на тимот подобро да го планира 
своето покривање“, вели Афиуне. 
Додека „Агенција Публика“ сака да 
генерира микс од приходи, таа сака 
да го зголеми процентот што се до-
бива од читателите, бидејќи „тоа е 
усогласено со новинарството што 
сакаме да го правиме“. Членството 
раѓа независност и корисно е за при-
влекување на нови членови, вели 
Афиуне

Стапката на раст на програмата 
за членство на „Агенција Публика“ 
забави за време на пандемијата на 
ковид-19, со одредени откажувања 
поради економското влијание на 
кризата. 

ШТО НЕ ФУНКЦИОНИРАШЕ?

Тимот на „Ла Силја Васиа“ го 
опишува градењето на програма за 
членство како тековен процес на 
учење, кој вклучува многу обиди и 
грешки. Во 2020 година, тие ланси-
раа еден вид на пазар на труд преку 
интернет за нивните „Супер прија-
тели“, овозможувајќи им на прет-
приемачите да споделуваат кур-
севи, часови и деловни можности. 
Беше функционален само неколку 

недели, пред да го загуби момен-
тумот на интензитет од тешкотии-
те за одржување и беше напуштен. 
Меѓутоа, тимот сè уште сакаше чле-
новите меѓусебно да комуницираат, 
па затоа беше креирана група на 
Фејсбук како замена, каде е помес-
тена и верзија на пазарот на труд.

Изнаоѓањето на начини за пов-
торно активирање на неактивни 
членови беше предизвик. Некои 
активности функционираат подо-
бро од други кога станува збор за 
претворање на аудиториумот во 
членство. Работилниците се 
одлични за градење на заед-
ница, но водат до помалку 
конверзација. 

висни редакции, е колку 
средства треба да се потро-
шат за стекнување на членови 
со оглед на тоа што вклучува 
таков личен однос?, вели Ојане. 

„Изградбата на платформа за 
членство може да чини повеќе од 
приходите што се генерираат од 
членството“. Како ќе платат ваши-
те клиенти и вашиот пазар е, исто 
така, клучно. Регионалните разли-
ки во начините на плаќање се една 
од причините зошто има малку 
заеднички напори за изградба на 
платформи за членство во Латинска 
Америка, додава тој.

Анкетите на публиката на 
„Агенција Публика“ помогнаа во 
откривање на некои од тие витал-
ни детали за однесувањето, како и 
информирањето за придобивките 
кои најмногу ги ценат нејзините 
членови и нивните мотиви да ста-
нат претплатници, вели Афиуне.

ЛЕКЦИИ ЗА НАСЛЕДНИ 
ПРОДАЖНИ МЕСТА

Според годишниот извештај 
за дигитални вести, економското 
влијание на пандемијата веројатно 
ќе ги придвижи приходите од чи-
татели. Истражувањата упатуваат 
дека таа промена најверојатно ќе 
биде од корист за релативно мал 
број на национални медиуми со 
голема доверба, како и помали на-
ционални и партиски медиумски 
брендови. 

Извор:Reuters Institute
Фото: Unplash

Повеќе приходи од читатели значат 
помало потпирање на грантови, кои 

доаѓаат со одредени барања и можат 
да бидат неконзистентни долгорочни 

извори на финансирање
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Бенефициите за членови 
во некои програми, 

како онаа на „Агенција 
Публика“ вклучуваат 
ексклузивен неделен 
билтен, напишан од 

различен автор секоја 
недела и двомесечна 

анкета за тоа со кого 
треба да има интервју и 
кои прашања треба да се 

постават

Повеќе приходи од читатели значат 
помало потпирање на грантови, кои 

доаѓаат со одредени барања и можат 
да бидат неконзистентни долгорочни 

извори на финансирање

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/news/how-mission-driven-news-sites-are-betting-reader-revenue-latin-america
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Појавата на интернетот беше 
удар за, пред сè, печатените 
медиуми и другите публи-

кации. Во текот на изминатите пет 
години, издавањето на стотици вес-
ници, списанија и други публикации 
во печатена форма беше прекинато, 
бидејќи издавачите забележуваа 
зголемени трошоци и намалени 
приходи оти сè повеќе луѓе почнаа 
да бараат информации на интернет.

Само во периодот меѓу 2008 
година и 2010 година, над 166 вес-
ници во САД се затворија или прес-
танаа да прават печатено издание. 
Според блогот СФН (SFN), во ин-
дустријата за весници се затворени 
преку 35.000 работни места. Доде-
ка издавачите се борат да останат 
профитабилни во ера на дигитална 
претплата, онлајн печатените из-
данија со нивните премиум понуди 
стануваат тренд. Публикациите ја 
прифаќаат онлајн претплата како 
нивна примарна онлајн опција за ге-
нерирање на приходи.

Според извештајот на „Пју Ри-
срч“ (Pew Research), 450 од 1.380 
дневни весници имаат опција за 
онлајн претплата или отпочна-
ле процес за влегување во бизнис 
моделот. Но, онлајн претплатата, 
сепак, не се неодамнешен тренд. 
„Волстрит Журнал“ (WSJ), на при-
мер, воведе онлајн претплата во ја-
нуари во 1997 година. 

НЕКОЛКУ ФАКТИ ЗА ОНЛАЈН 
ПРЕТПЛАТАТА НА „ВОЛСТРИТ 
ЖУРНАЛ“:

- Претплатниците, на почето-
кот, плаќаа 50 долари годишно за 
пристап до wsj.com;

- Над 200.000 лица, до април во 
1998 година, ја искористиле опција 
за онлајн претплата за добивање на 
содржините на WSJ;

- Во мај во 2007 година, WSJ 
регистрира бројка од еден милион 
претплатници;

Моделот на онлајн претплата 
на WSJ е едноставен, но не е един-
ствен што го избираат издавачите. 

Таков е примерот со претплатата на 
„Фајненшл тајмс“ (Financial Times). 

Неколку факти за онлајн прет-
платата на „Фајненшл тајмс“:

- Компанијата воведе наплата за 
своите содржини во 2001 година;

- Во 2007 година, „Фајненшл 
тајмс“ усвои т.н. „ограничен“ мо-
дел преку кој читателите можеа да 
пристапат до 10 бесплатни статии, 
без притоа да мора да се регистри-
раат;

- „Ограничениот“ модел целос-
но беше отфрлен во 2010 година, 
во корист на моделот според кој 
корисниците можат да пристапат 
до голем број на написи со одреден 

Онлајн претплатата 
како бизнис 
модел на 
печатените 
изданија
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ТРЕНДОВИ ЗА 
ГЕНЕРИРАЊЕ НА 

ПРИХОДИ НА 
ДИГИТАЛНИТЕ 

МЕДИУМИ

Во текот на изминатите 
пет години, издавањето на 

стотици весници, списанија 
и други публикации во 
печатена форма беше 

прекинато, бидејќи 
издавачите забележуваа 

зголемени трошоци и 
намалени приходи оти сè 

повеќе луѓе почнаа да бараат 
информации на интернет

месечен надоместок;
Само во последните пет години, 

повеќе дигитални издавачи експе-
риментираа со модели на приходи 
преку онлајн претплата. Во про-
должение, ви ги претставуваме на 
моделите на онлајн претплата.

МОДЕЛ НА „ТВРДА ПРЕТПЛАТА“

Исто како и другите бизниси 
со претплата преку интернет, ди-
гиталните издавачи кои сакаат да 
применат таква опција, најпрво тре-
ба да ја прецизираат нивната пону-
да и, секако, потребите на нивните 
читатели. Во повеќето случаи, ком-

бинацијата на бесплатна и платена 
содржина функционира добро. На 
пример, збир на вести може да се 
нудат бесплатно, додека анализи, 
коментариа или друга експертска 
содржина може да биде достапна 
преку претплата.  .

Повеќето публикации кои го 
следат моделот на претплата ја 
нудат својата содржина бесплатно 
неколку дена пред да побараат од 
корисниците да платат за пристап 
до повеќе содржини. Други еднос-
тавно нудат микс од бесплатна и 
врвна содржина. До премиум содр-
жината може да се пристапи преку 
различна структура на плаќање, на 

пример плаќајте додека читате, ме-
сечна претплата или годишна прет-
плата.

МОДЕЛ НА „МЕКА ПРЕТПЛАТА“ 

Дигиталните издавачи изна-
оѓаат нудат и иновативни опции 
за претплата. На пример, „Њујорк 
тајмс“ (NY Times) има „групна прет-
плата“ што се однесува на органи-
зации со повеќе од 50 вработени. 
Оваа претплата нуди „целосен 
пристап“ до содржината преку 
таблети и паметни телефони. Ос-
вен ова, цената се одредува според 
бројот на поединци во пакетот на 
една организација. 

Друга публикација која имаше 
успех со т.н. „мек модел“ со мерење 
на плати е „Харвард бизнис ревју“ 
(Harvard Business Review). Издава-
чот им овозможува на корисниците 
бесплатен неограничен пристап до 
својот блог покрај три статии. За 
целосен годишен пристап, корисни-
ците плаќаат 89 долари. Пакет, пак, 
со годишна претплата од 99 дола-
ри им овозможува на корисниците 
целосен пристап за печатење, он-
лајн, дигитален и iPad.

КОМБИНАЦИЈА НА „ТВРДА 
И МЕКА ПРЕТПЛАТА“

Друг бизнис модел е комбина-
ција на „тврда и мека претплата“, 
како што тоа го прави „Бостон гло-
уб“ (Boston Globe). Издавачот нуди 
премиум длабинска содржина со 
претплата и најнови вести и кратки 
информации бесплатно. Издавачот 
притоа се грижи за два вида на ко-
рисници: оние кои разбираат дека 
истражувачкото или длабинско но-
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винарство е скапо и треба да се 
финансира и оние кои мислат 
дека содржината на интернет 
треба да биде бесплатна.

Иако може да изгледа дека 
моделот на онлајн претплата 
е карактеристичен за голе-
мите национални весници, тоа, 
сепак, не е така. И, условно, 
„помалите играчи“ на паза-
рот, исто така, ја применуваат 
опцијата со различни успеси. 
Нивните резултати на интер-
нет беа подобри во споредба 
со издавачите насочени кон 
масите (на пример, весниците).

Примери на помали изда-
вачи кои постигнале успех со 
бизнис моделот за претплата 
на содржина се „Милвоки жур-
нал сентинел“ (The Milwaukee 
Journal Sentinel), „КонсумерРи-
портс“ (ConsumerReports.org) 
и „Форестер Рисрч“ (Forrester 
Research). За помали изда-
вачи не постои единствена 
такса што одговара за сите 
пакети. Повеќето од из-
давачите нудат прет-
плати врз основа 
на степенот 
на пристап 
и врз основа 
на плаќање по 
статија.

Сепак, моде-
лите на онлајн прет-
платата не се успешни 
кај секој дигитален изда-
вач. Некои издавачи пробаа 
со онлајн претплати, но на 
крајот ја напуштија таквата 
опција. Такви примери, меѓу 
другите, се „Мајкрософт сла-
те“ (Microsoft’s Slate), „Салун“ 
(Salon), „Лос анџелес тајмс“ (Los 
Angeles Times).

Успешниот бизнис модел 
на онлајн претплата за диги-
талниот издавач зависи од по-
нудената содржина и потреби-
те на читателите.

Извор: Chargebee
Фото: Unsplash

Само во периодот меѓу 2008 година и 2010 
година, над 166 весници во САД се затворија или 
престанаа да прават печатено издание. Според 

блогот СФН (SFN), во индустријата за весници се 
затворени преку 35.000 работни места

https://www.chargebee.com/blog/subscription-trends-digital-media-industry/

